Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
31/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. november 26-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

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

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésén megjelent képviselőket, a Jegyző urat,
Aljegyző urat a meghívottakat, valamennyi megjelentet, a sajtó képviselőit. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 15 fő. Czibulka György és Vass Ignác képviselők jelezték
távollétüket.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Hangya Lajosné és Szabó Balázsné képviselőket.
Az ülés napirendjét a kiküldött meghívótól eltérően az alábbiak szerint javasolta meghatározni:
17. napirendi pontként A Tourinform Iroda beintegrálódása a Katona József Művelődési Központ, Endrődi
Közösségi Ház és Helytörténeti Gyűjtemény intézménybe. 23. pontként a Belterületi útfelújítás- DAOP
pályázat témájú napirendi pont, ennek megfelelően a napirendi pontok számozása csúszik, mely a 25. számú
napirendi ponttal egészül még ki A Gyermekliget Nonprofit Kft. szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtásához az 5807/4 hrsz-ú
ingatlan jelzálogterhelése tárgyú új előterjesztéssel.
A zárt ülések 31-32. számozással kiegészülnek még a 33. sorszámú Piaci alapú önkormányzati befektetés a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. gazdasági társaságba tárgyú napirenddel.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait egyetértenek a napirendre tett javaslattal, esetleg van-e eltérő
javaslatuk.
Várfi András polgármester megállapította nincs hozzászólás. Tájékoztatás adott arról, hogy Fülöp Istvánné
kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, melyet felolvasott, mivel a napirendi pont módosítására tesz
javaslatot a kérelem. Fülöp Istvánné kérte, hogy a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában fennálló
közalkalmazotti jogviszonyát 2010. január elsejével kezdődően, felmentéssel történő megszüntetéséhez
járuljanak hozzá, hivatkozva az intézményben végrehajtandó létszám racionalizáló intézkedésekre. Kérte
továbbá, hogy járuljanak hozzá, és indítványozzák az intézményvezető felé, hogy a felmentési idő teljes
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időszakára tekintsen el a munkavégzés teljesítéstől. Indokolta azzal, hogy a 2009-2010-es tanévben jelentős
óvodai és iskolás létszámcsökkenés következett be, továbbá várható a 2010. évre vonatkozó költségvetési
tervezet alapján a szűkülő pénzügyi források az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre
létszám-racionalizáló intézkedések megtételének szükségességét vetítik előre a város pénzügyi
egyensúlyának megtartása érdekében. Valamint azzal, hogy a város közoktatásában 25 éven át teljesített
nevelő, oktató feladatellátást. Továbbá tekintettel a 11 éves vezetési időszaka alatt az intézményben
megvalósuló pedagógiai, szakmai fejlesztési folyamatokra, a racionális gazdálkodási tevékenységre,
pályázati úton történő forráslehívásokra kérte a méltányos döntés meghozatalát a Képviselő-testülettől.
Kérte továbbá indítványozni kérelmének a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.
november 26-i ülésének napirendi pontjai közé történő felvételét és a teljesítéséhez szükséges intézményi
létszám-racionalizálási intézkedés meghozatalát. Kérte Jegyző urat, hogy ennek jogi oldalát világítsa meg.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta a létszámleépítés kérdéséről a Képviselő-testület a
költségvetés készítése során tud rendelkezni. A költségvetési egyeztetések és a költségvetési törvényben
meghatározott normatívák alapján tudja eldönteni, hogy szükséges-e az egyes intézményeknél
létszámleépítést végrehajtani. Hatáskörébe az egyes intézményeknél a létszámleépítés elrendelése tartozik.
Egyes dolgozók tekintetében a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre, e tekintetben az
intézményvezető rendelkezik munkáltatói joggal. Így jelenleg a képviselő-testület nem tud érdemben
dönteni ebben a tárgyban. Véleménye, hogy napirendi pontként nem tudják felvenni.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte a kérelemmel kapcsolatban van-e
kérdés, észrevétel. Hozzászólás nem volt a kérelemhez.
Putnoki László képviselő kérte, hogy az év végén szokásos közmeghallgatás napjait a mai képviselőtestületi ülésen határozzák meg.
Várfi András polgármester képviselő úrnak válaszolva elmondta, mivel előkészítésre a mai ülésre nem
került, december hónapban a közmeghallgatás időpontjait a képviselő-testület meghatározza.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, a közmeghallgatás törvényi kötelezettsége az
Önkormányzatnak. Ahhoz, hogy érdemi tájékoztatást tudjanak adni, a településfejlesztési koncepciót el kell
fogadni. Erre a mai napon sor kerül, az ismertté vált igényszint a költségvetéshez ismertté válik, ennek
függvényében dönt a közmeghallgatás időpontjáról a képviselő-testület.
Várfi András polgármester kérte a képviselőket döntsenek arról, hogy Fülöp Istvánné kérelmét elfogadjáke. Hozzátette Jegyző úr tájékoztatást adott arról, hogy a képviselő-testületnek ebben a tárgyban dönteni
nincs hatásköre.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 2 igen, 12 nem szavazattal és 1 tartózkodással támogatta és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János nem, Csányi István tartózkodom, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné nem, Illés János nem, Izsó Csaba nem, Jakus Imre nem, Dr. Kovács Béla nem, Lehóczkiné Timár Irén nem, Dr. Palya
József nem, Putnoki László nem, Rácz Imre nem, Szabó Balázsné nem, Várfi András nem.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
444/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fülöp István Béláné kérelmét nem
veszi fel a napirendi pontok közé a 2009. november 26-i Képviselő-testületi ülésén, mivel az
ügyben a Képviselő-testületnek nincs döntési joga.
Határidő: azonnal
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Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a korábban ismertetett napirend elfogadásáról
szavazzanak.
A képviselő-testület napirendre tett javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
445/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciója
3. A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló
23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet módosítása
4. Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) KT rendelet módosítása első fordulós
vitája
5. A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT rendelet módosítása
6. A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet módosítása
7. Ivóvízrendelet módosítás, rekonstrukciós munkák
8. Békés Megyei Vízművek szerződésmódosító javaslata
9. Gyomaszolg Ipari Park Kft és a Gyomaközszolg Kft. 2010 évre javasolt szolgáltatási ár- és
díjtételei
10. Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjainak, valamint egyéb terület-használat díjak
módosítása
11. Lemondás fel nem használható TEUT támogatásról
12. Gyomaendrőd, belterület 3680 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba
vétele.
13. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
14. Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Intézményi Minőségirányítási
Programjának elfogadása
15. Beszámoló a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
2009.évi tevékenységéről
16. Beszámoló a Tourinform Iroda 2009. évi tevékenységéről
17. A Tourinform Iroda beintegrálódása a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Közösségi
Ház és Helytörténeti Gyűjtemény intézménybe
18. Beszámoló az Endrődi Közösségi Ház 2009. évi tevékenységéről
19. Városi Egészségügyi Intézmény 2009. évi beszámolója
20. Gyomaendrőd 001. háziorvosi körzet működtetési jogának értékesítése
21. 3. számú tanyagondnoki körzet létrehozása, működtetése
22. Idősek Karácsonya városi rendezvény támogatása
23. Belterületi útfelújítás- DAOP pályázat
24. A GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges bérleti
szerződés jóváhagyása
25. A GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtásához az 5807/4 hrsz-ú ingatlan
jelzálogterhelése
26. Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. támogatási kérelme

754

27.
28.
29.
30.
31.

Beszámoló az Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról
Beszámoló a Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról
Tájékoztató a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálásáról
Dr. Weigert József hulladékszállítással kapcsolatos panasza
Bejelentések

Határidő: azonnal
Várfi András polgármester beszámolt az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Október végén, november elején halottainkra, szeretteinkre emlékeztünk.
November 7-i hétvége programokban dús volt. A Katona József Művelődési Központban megrendezésre
került a Német Kulturális Nap Megyei rendezvényként. A szervezés színvonalas volt, ugyanúgy a
programok is.
Ugyanezen a napon az Endrődi Szent Imre Templom búcsúja volt, megjelent Dr. Kiss-Rigó László Szegedcsanádi püspök, a program keretében az endrődi templomkertben a műemlék kereszt szentelőjét is
megtartották, az1808-ban épített kereszt teljes rekonstrukciója megtörtént.
Vodova János édesapjának és édesanyjának aranylakodalma volt szintén ezen a hétvégén megünnepelve
családi körben, melyen részt vett. Kevés azon párok száma, akik 60 évet együtt leélnek egymás mellett. A
köszöntésen Domokos László országgyűlési képviselő jókívánságát is átadta.
Ugyanezen a napon a Margaréta Óvoda Alapítványi bálja volt. Általánosságban a bálok szerepe jelentős,
mivel az itt keletkezett bevételt is az óvodák működésére fordíthatják.
November 11-én Szarvason a Békés Megyei Hírlap nyitott új irodát, melynek átadására került sor. Az
átadón az új főszerkesztő is bemutatkozott.
November 13-án Határ Győző születésének évfordulóját rövid és tartalmas műsorral ünnepelték a róla
elnevezett helyi könyvtárban.
Szintén ezen a napon a Szociális Munkások napja rendezvényére került sor.
Rá következő napon a Mozgáskorlátozottak Egyesülete közgyűlése volt. Este a Százszorszép Óvoda
Alapítványi Bálját rendezték meg.
November 18-án Tanyafórum volt a Szent Imre Idősek Otthonában, ahol a harmadik tanyagondnoki
szolgálat beindításáról beszélhettek, mellyel a mai napon előterjesztés formájában is találkozhatnak a
képviselők.
November 19-én a Duna Televízió forgatott Gyomaendrődön, szombaton reggel a Gazdakör című műsorban
ennek egyik részét tekinthetik meg.
Szintén ezen a napon Polgárőr találkozó volt. A városnak egy jól működő Tűzoltó Köztestülete van. A
közbiztonsággal gondok vannak, sok a besurranó tolvaj, sok az egyedül élő idős ember. Ugyanakkor kis
létszámú, ami miatt kevésbé hatékony a Polgárőrség, több tag nem aktív. Fontos lenne a létszámuk bővítése.
A megbeszélésen részt vett Oltyán Sándor rendőrkapitány úr, Paraizs Tamás a helyi rendőrőrs vezetője.
Helyi intézményvezetők, polgárőrök, tűzoltók, melyről az egyik újságban nyilatkozott is. Hamarosan a
Hivatal Közjegyzői irodában fix helyet kapnak a Polgárőrök, ahol rendszeres ügyeletet tudnak biztosítani.
Ajánlotta, minél többen jelentkezzenek a polgárőrségbe.
Ugyanezen a napon több főből álló újságíró küldöttség volt a Tourinform Iroda szervezésében városunkban.
Jónéhány erdélyi újságíró is részt vett a programon, érdeklődve városunk iránt, szívesen jönnek ide és
szívesen jönnek is ide.
November 21-én Bihardiószegen jártak Dr. Szonda István és Dénes Zoltán plébános úr társaságában. A
település polgármestere a Sajt- és Túrófesztiválon már részt vett városunkban, kiállított egy ottani
juhászember is. A településsel való kapcsolat kialakítása esetén határmenti pályázatok benyújtására nyílna
lehetőség.
Szintén ezen a napon 19 órakor Gazdaköri vacsora volt Endrődön.
Bejelentést tett még arról, hogy november 19-én soron kívüli képviselő-testületi ülés volt, melynek témája a
TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása pályázat elfogadása. Komoly
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dolog mikor 100 millió forint sorsáról kell dönteni. Több fordulóban tárgyaltak a döntés meghozatala előtt a
szakemberek bevonásával. A pedagógusok véleménye igen fontos, mivel nekik kell végrehajtani a
programot. Korábban hasonló oktatási programon nyert a település, Kompetencia alapú oktatás, mely 82
millió forint értéket takar. Ez a folyamatban lévő program leterheli a helyi iskolákban dolgozó
pedagógusokat. A pályázat benyújtásához minden helyi intézménynek részt kell vennie a programban. A
nem önkormányzati fenntartású intézmények viszont nem kívántak részt venni. A Képviselő-testület
döntése 12 képviselőből 11 arról szavazott ne vegyenek részt a programban.
A hulladéklerakó teleppel kapcsolatban Beruházási munkacsoport működik Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának gesztorságával, a héten volt egy ülés, a társulás települései a szerződést aláírták. A
hulladéklerakó ellenőrzése tovább folytatódik, egy pályázat alapján kiválasztásra kerülő cég az ellenőrzést
elvégzi. Két peres ügy van folyamatban, kártérítési per az ASA céggel kapcsolatban. Valamint a
kártalanítási per, melynek következő tárgyalása január 20-án lesz.
Szólt még a költségvetés elkészítéséről. Amióta nyilvánvalóvá vált, hogy 120 milliárd forint elvonást tervez
a kormány, azóta a tervezés folyamatos. Gyomaendrőd Várost az elvonás 140 millió forinttal érinti. Több
intézményvezetői fórum és személyes megbeszélés volt. A költségvetést hiány nélkül fogadják el, a
fejlesztések és a már futó pályázatok által meghatározva, valamint a leglényegesebb, a források
meghatározásával.
Megkérdezte kíván-e valaki hozzászólni, illetve kiegészítést, egyéb beszámolást tenni.
Hozzászólás hiányában tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a szabadságolási ütemtervben
esedékes szabadságát munkaköri elfoglaltsága miatt nem tudta kivenni november hónapban.
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 a javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
446/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a szabadságának
alakulásáról adott tájékoztatás döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a polgármesteri szabadságról való
tájékoztató elfogadásáról.
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, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
447/2009. (XI. 26.) 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
1. Napirendi pont
A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester Vass Ignác Pénzügyi Bizottsági elnök jelenlétének hiányában felkérte a
bizottság tagját, Illés János képviselő urat adjon tájékoztatást a rendelet módosításáról.
Illés János képviselő tájékoztatásul elmondta, a többször módosításra került 2009. évi költségvetési
rendelet jelenlegi módosítását is a képviselő-testületi döntések teszik szükségessé. A költségvetési főösszeg
63,5 millió forinttal nő, mely nem csak növekményből tevődik össze, hanem közel 18 millió forintos
csökkenésből is, mely főként a normatív támogatások lemondásából tevődik össze. A növekmény közel 81
millió forintra tehető, mely a belterületi, belvízrendezési célok rendezésére biztosított összegekből adódik.
A változások a költségvetésbe beépítésre kerültek, így a Pénzügyi Bizottság a módosítás elfogadását
javasolja.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni.
Megállapította, hogy az előterjesztéshez kapcsolódóan nincs hozzászólás, így tájékoztatta a képviselőket, a
döntés meghozatalához minősített többség szükséges, valamint felkérte őket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta és az alábbi rendeletet alkotta:
[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2009. (XI. 30.) Gye. Kt. rendeletét

a 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet (a
továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.633.380.-E Ft-ra módosul, részletezve az 1.
számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.803.865.-E Ft-ra nő,
részletezve a 2. számú mellékletben.
4. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 136.388.-E Ft-ra
módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint.
5. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 410.235.E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 374.250 E Ft-ra, a
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felhalmozási célú pénzeszköz átadás 26.452.-E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4. számú
melléklet tartalmazza.
6. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.282.892.-E Ft-ra módosul, a tartalék
részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
7. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2009. évi beszámolóban
szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2009. november
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. november hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. november 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciója
Várfi András polgármester ismét felkérte a Pénzügyi Bizottság tagját, ismertesse a 2010. évi költségvetési
koncepcióról szóló előterjesztést.
Illés János képviselő néhány gondolattal egészítette ki polgármester úr normatív támogatástól való elesésről
szóló tájékoztatóját, miszerint 65 millió forinttal sújtja az elvonás az oktatási ágazatot, 35 millió forinttal a
közművelődési, sport és egyéb általános feladatokat.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, hangsúlyozta, a koncepció tárgyalása során sok
tárgyalás, egyeztetés volt. Sajnálatos módon az oktatástól, a kultúrától kell elvonni és sok olyan helyről,
mely sok hasznos egyéb emberi tevékenységet takar, melyekre a testen kívül a léleknek is szüksége van.
Szabó Balázsné képviselő asszony megkérte a képviselőket, különösen a Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy a
költségvetés tárgyalásakor legyenek tekintettel az előbb említett elvonásokra. Az alapok felosztásánál
figyeljenek oda, hogy jusson elég összeg a kiesett összegek pótlására.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, megállapított a napirendi pontot érintő
hozzászólás nincs. Felkérte a képviselőket szavazzanak a 2010. évi önkormányzati költségvetési koncepció
beterjesztéséről.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
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448/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a város 2010. évi költségvetési koncepció
beterjesztését.
A költségvetési rendelet tervezet során a következő alapelvek érvényesülését javasolja biztosítani:
- A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének
és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
- működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni,
- biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését,
- az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés
útján kell kialakítani.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
3. Napirendi pont
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló
23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, adjon tájékoztatást a rendelet
módosításáról.
Szabó Balázsné bizottsági elnök asszony elmondta, hogy a korábbi – Gyomaendrőd Város Önkormányzata
által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT – rendelet hatályon kívül
lett helyezve egy kormányrendelet által. Ennek értelmében az önkormányzati rendeletben a kötelező erejű
jogszabályi rendelkezések megismétlése szükségtelenné vált. Ezért csak hivatkozni kell rá, hogy korábbi
kormányrendeletre való hivatkozás módosítására kerül sor. Jelen esetben nem szükséges a rendelet
módosítását két fordulóban tárgyalni, mivel magasabb rendű jogszabály változik, valamint a lakosság
érdekeinek érvényesülése figyelembe vétele megtörtént. Az Ügyrendi és a Városfenntartó Bizottságok a
módosítást megtárgyalta, az Ügyrendi Bizottság javasolja a módosítás elfogadását az előterjesztésben
foglaltak szerint.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. hozzászólás
hiányában felhívta a figyelmet, a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István
igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2009. (XI. 30.) Gye. Kt. rendeletét
a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló 23/1995.
(VIII. 30.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által
rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1. § A Rendelet preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Ötv. 16. § (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján figyelemmel a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: R) rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja:
2. § A Rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ (3) Az R 8. § (3) bekezdés szerinti vásárjegyzéket a Üzemeltető állítja össze és teszi közzé, az
Önkormányzat mezőgazdasági ügyekben illetékes bizottságának egyidejű tájékoztatatásával. A bizottság
kifogással élhet, abban az esetben, ha a közzétett vásárjegyzék eltér a jelen rendeletben foglaltaktól. Ebben
az esetben az Üzemeltető köteles a vásárjegyzéket a kifogásban jelzetteknek megfelelően kiigazítani.
3. § A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
7. § (3) A piacon és vásáron a használtcikk (R 1. § (2) bek. d) pont) árusítókat a többi árustól elkülönítve
kell elhelyezni.
Záró rendelkezés
4. § E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. november
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. november hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. november 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4. Napirendi pont
Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) KT rendelet módosítása első fordulós vitája
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét a tájékoztatásra.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) KT rendelet
első fordulós vitája alkalmával lehetősége van minden képviselőnek az állattartásról való közös
gondolkodásra. Három bizottság tárgyalta a módosítást és alkalmasnak tartották a vita alapjának az
előterjesztett rendeletet.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e a napirendi ponthoz kapcsolódó kérdés, észrevétel.
Megállapította, nincs hozzászólás, ezért felkérte a képviselőket a napirendi pontról való szavazásra.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta és a következő határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
449/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az első fordulóban tárgyalt, az
állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) KT rendelet módosítását második fordulós
tárgyalásra alkalmasnak ítéli. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy a rendelet módosítását a soron következő
Képviselő-testületi ülésre készítse elő.
Határidő: 2009. december 17.
Felelős: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
5. Napirendi pont
A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT rendelet módosítása
Várfi András polgármester ismét felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét adjon tájékoztatást az
előterjesztésről.
Izsó Csaba bizottsági elnök ismertette, hogy a helyi rendeletmódosításra azért van szükség, mert az ezt
előíró 210/9009. Kormányrendelet megváltozott. Az Ügyrendi Bizottság javasolta a rendelet teljes körű
felülvizsgálatát és átdolgozását. A Városfenntartó Bizottság javasolta az előterjesztés szerinti elfogadását a
módosításnak. Kérte a Képviselő-testületet a megvitatásra és a döntésre.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Összefoglalóan elmondta, két javaslat van, mely
egymásnak nem ellentmondó, egymást kiegészítik. Megállapította, nincs a napirendi ponthoz hozzászólás.
Felkérte a képviselőket az első javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület 13 igen és 2 nem szavazattal támogatta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta:
[Babos László nem, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2009. (XI. 30.) Gye. Kt. rendeletét
a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/ 1997. (VI. 27.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról
szóló 16/1997. (VI. 27.) KT rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A Rendelet 1.-16. §-a, 18-19.§ -a, valamint 1-4. számú melléklete hatályát veszti, egyidejűleg a
Rendelet 17. §-a 1. §-ra módosul.
2. § A Rendelet a következő 2. §-sal egészül ki:
2. § A rendelet 1. § -ban foglalt előírások betartatásával kapcsolatos feladat- és hatáskörétnek gyakorlását
a Képviselő-testület a jelen rendelettel a mindenkori polgármesterre telepíti.
3. § A Rendelet kiegészül a következő, Szabálysértési rendelkezések fejezettel és 3. §-sal:
Szabálysértési rendelkezések
3. § Aki a jelen rendelet 1. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el és 30. 000.
Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.
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4. § A Rendelet 20. §-a 4. §-ra módosul.
Záró rendelkezések
5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba
Gyomaendrőd, 2009. november
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. november hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. november 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület a javaslatot 14 igen és 1 nem szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
nem, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
450/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottságot, hogy a környezetvédelmi feladatkörében eljárva tegyen javaslatot az
önkormányzat hatáskörébe tartozó zajvédelmi feladatok átfogó szabályozására. A javaslat tervezetét
első fordulós vitára terjessze be a képviselő-testület 2010. januári ülésére.
Határidő: 2010. január 31.
Felelős: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
6. Napirendi pont
A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, adjon tájékoztatást a rendelet
módosításáról.
Szabó Balázsné bizottsági elnök asszony tájékoztatásul elmondta, Putnoki László képviselő az előző ülésen
kérdést tett fel az idényjellegű zöldség és gyümölcsárusítás közterületen való engedélyezésének
gyakorlatával kapcsolatban. A tárgyat képező közterület-foglalás az állandó jellegű közterület-foglalást
foglal magába meghatározott összeggel. Kérdés, hogy szükséges-e az állandó jellegű közterület-foglalás
besorolása, melynek díjtétele alacsonyabb a jelenlegi folyamatos tevékenység éves befizetésénél. Ennek
érdekében meg kell szüntetni az említett irreálisan alacsony díjtételű állandó jellegű közterület-foglalás
kategóriát, annál is inkább, mivel a közterületet egyébként is csak ideiglenesen használható nem
rendeltetésszerűen. Az Ügyrendi Bizottság javasolta, hogy a rendeletet teljes körűen vizsgálja felül és
dolgozza át a Képviselő-testület azzal, hogy össze kell vetni más települések közterület-használati
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szabályzatával.
Illés János képviselő a Pénzügyi Bizottság nevében elmondta, a meghatározott összeggel a bizottság nem
értett egyet, mivel az új ár szerint 84 ezer forint plusz ÁFA lenne a havi közterület-foglalási díj 20
négyzetméterre, mely összegért egy komplett üzlethelyiséget lehetne bérelni. Javasolták az összeg 140
Ft/m2/nap összeg legyen.
Babos László képviselő támogatta a bizottsági elnök asszony javaslatát a két fordulóban való tárgyalást,
valamint az egy összegről való szavazást. Amennyiben nem lesz meg a szükséges javaslat, úgy csak a
második javaslatról döntsenek.
Putnoki László képviselő Jegyző úrtól kérdezte, mennyi a más településről érkező vállalkozóknak az
iparűzési adója naponta a településen.
Enyedi László adó osztály vezetője tájékoztatásul elmondta, 700 Ft/nap általány összeg.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, a bizottságok véleménye egymásnak nem
ellentmondóak. Felhívta a figyelmet, hogy a közterület-foglalásról szóló rendelet mellékletében foglalt
díjtételek egy pontban módosulnak, az idényjellegű közterület-foglalás díjtétele. Azon kívül javaslatként
csak az hangzott el, hogy kerüljön ki az állandó jellegű közterület-foglalás és idény jellegű kerüljön helyette
csak egységesen bevezetve. Egyéb díjtételeket nem változtat, melynek a helyi vállalkozókra nézve van
jelentős, például kerthelyiségek, hirdető-berendezések, stb. Ebben a díjtételben viszont ezt egyben kell
szabályozni. Nem lehet függővé tenni az iparűzési adó mértékétől. Kezelhetőnek tartja azt a javaslatot, mely
szerint össze kell hasonlítani a környező települések díjtételeivel. A vállalkozók védelmét is a díjjal lehet
megvalósítani. Összegezve elmondta, a tervezet alkalmas az első fordulóra, alkalmas arra, hogy a második
fordulóban összehasonlításra kerüljenek más települések díjtételeivel. Fontos, hogy más díjtételek
módosítására nem érkezett javaslat.
Fodor Lajos vállalkozó úgy véli nem a közterület-használati díj megfizetéséről van szó, hanem a
tevékenység végzéséről. Arról, hogy milyen tevékenységet végez, milyen engedéllyel a vidékről érkezett
vállalkozó. Az iparűzési adó fizetése az már csak pluszként jelentkezett megbeszélés közben. Arra helyezte
a hangsúlyt, hogy azt kellene szabályozni, hogy milyen engedéllyel milyen tevékenység végezhető az adott
területen. Ezzel párhuzamosan Endrődön a vásár a korábbi helyén az utcában nem rendezhető meg, mellyel
szemben egy vállalkozó ugyanezen a helyen végzi tevékenységét. Ezzel rontja a helyi vállalkozók
forgalmát, bármilyen tevékenységről legyen szó. Más megyében megszüntették a „faluzásnak” nevezett
árusítást az utcákon. Kérte az ehhez hasonló tevékenységek szabályozását, tiltását. A vidéki vállalkozónak
is ugyanúgy meg van a lehetősége a megfelelő árusításra a piacon a többi vállalkozóval együtt.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, kifejtette, Gyomaendrőd vállalkozói és a
Képviselő-testület között nincs jelenleg érdekütközés. Meg kell fogalmazni és alkotni a rendeletet. Putnoki
képviselő úr a megfogalmazott gondot levélben felvetette, mely az alapproblémát jelenti. Ennek a
megoldását kell megtalálni. A rendelettervezetről dönteni kell, mely szerint 2009. december 1-től ez a
kategória kikerül a rendeletből. A többi probléma megoldása a második döntési javaslat alapján születhet
meg. Miszerint lesz egy első forduló, annak eredménye közszemlére kifüggesztésre kerül, a második
fordulóban pedig a döntés elfogadásra kerülhet a következő képviselő-testületi ülésen a bizottsági üléseken
való megtárgyalásokkal megalapozva. Javasolta az eredeti döntési javaslat elfogadását.
Dr. Csorba Csaba jegyző felhívta a jelenlevők figyelmét, hogy az Önkormányzatnak megvannak bizonyos
szabályozásra a lehetőségei két felhatalmazásból adódóan. Az adott tárgykörben nem szabályozott
kérdésekről van lehetősége a szabályozásra. A vidékiek Gyomaendrődön történő árusítására vonatkozóan
nincs szabályozási lehetősége. A Kereskedelmi törvény előírja, hogy kinek van joga árusításra közterületen,
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ez az őstermelő. Az önkormányzat ezt nem befolyásolhatja. Úgy kell szabályozni, hogy ne érje meg
hosszútávon ott árusítani a kérdéses engedéllyel. Másik kérdés az idény jellegű árusítás meghatározása, azaz
valóban az idény jellegű árusítást határozza meg, az egyéb rendelkezéseivel. Illés János képviselő úr is utalt
arra, hogy ennek díjtétele viszont nagyon magas. Nem szabad azonban megfeledkezni arról az uniós
szabályozásról, mely az áruk és személyek szabad mozgását határozza meg. A helyi szabályozást más
vonatkozásban nem érte kritika. Célszerű összevetni más települések kategóriáival. A felvetett alap
problémára ez megoldást jelenthet.
/Dr. Palya József képviselő az üléstermet elhagyta, jelen van 14 fő képviselő./
Babos László képviselő az Ügyrendi Bizottság nevében azt a döntést támasztotta alá, miszerint két
fordulóban döntsenek a rendelet módosításáról, mivel a jogszabályok alkotta kereteken belül kell azokat a
szabályozásokat meghatározni, melyek elsősorban a helyi vállalkozók érdekeit szolgálják. Javasolta most is
ezt tartsák szem előtt.
Hangya Lajosné képviselő asszony a felvetett vállalkozói problémával kapcsolatosan elmondta még, hogy
meg kell határozni hová mehetnek a vidéki vállalkozók, azaz hasonló problémát jelent a mozgó tejárusító
autó. Szeretné, ha ezek az árusok a piacon jelennének meg, leginkább a helyi termelők védelme érdekében.
Poharelec László vállalkozó kérte a Képviselő-testülettől, hogy a bizottsági üléseken elhangzott
javaslatokat fogadják el, miszerint az egész évre szóló engedély lehetőségét töröljék el. Valamint 2010.
január 31-ig a helyi kereskedőkkel, vállalkozókkal összeülve egy új közterület-foglalási rendeletet
alkossanak.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet módosításáról döntsenek, felhívta a
figyelmet, a döntés meghozatalához minősített többség szükséges.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta és az alábbi rendeletet alkotta:
[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2009. (XI. 30.) Gye. Kt. rendeletét
a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a 1999. évi LXIX. tv. 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-használat rendjéről szóló 37/2007. (XI. 30.) Gye.
Kt. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Rendelet 41. § o) pontja továbbá a 3. számú melléklet "Állandó jellegű közterület foglalás [41. § o)
pont] 1540 Ft/év+Áfa" rendelkezést tartalmazó 12. sora hatályát veszti.
2. § E rendelet 2009. év december 1-én lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. november
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Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. november hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. november 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
Várfi András polgármester továbbiakban felkérte a képviselőket szavazzanak a határozati javaslatról.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
451/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottságot, valamit az Ügyrendi, Kisebbségi, Oktatási és Esélyegyenlőségi
Bizottságot, hogy a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.)
Gye. Kt. rendeletet vizsgálja felül, az alábbi szempontok alapján:
- a rendelet módosítás előkészítésénél figyelembe kell venni, illetve összevetni más települések
önkormányzatai által alkalmazott közterület foglalási szabályozásokkal.
2./
A Képviselő-testület utasítja a bizottságokat, hogy a rendelet-tervezet normaszövegét a hozzá
tartozó részletes indokolással a hivatal hirdetőtábláján és a város honlapján tegye közzé, és a
tervezethet benyújtott vélemények és javaslatok alapján az átdolgozott normaszöveget első
fordulóban történő megvitatásra terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Várfi András polgármester kifejezte, egyetért Poharelec László javaslatával, miszerint egy fórum keretében
egyeztessenek a rendelet módosítással kapcsolatban.
/Dr. Palya József képviselő az ülésterembe bejött, 15 fő képviselő van jelen./
7. Napirendi pont
Ivóvízrendelet módosítás, rekonstrukciós munkák
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét a napirendi pontról való
tájékoztatásra.
/Gellai Józsefné képviselő asszony az üléstermet elhagyta, jelen van 14 fő képviselő./

765

Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2009. évben
Igazgatósági és Felügyelő bizottsági döntésben elfogadta a víz- és csatornadíjak 2010. évi módosítását. Ez a
módosítás növekedést jelent. A társaság megindokolta az emeléseket, vízdíjak emelését előző évi
rekonstrukciós munkálatokra való költségráfordításokkal. A csatornadíjak emelését pedig a
csatornarendszeren végzett felújítási, átmosási, kamerázási munkálatok költségeivel indokolta, valamint a
szennyvíziszap elhelyezésének költségeinek emelkedésével. A bizottságok a módosítási javaslatokat
áttekintették, eltérő vélemények születtek. A Városfenntartó Bizottság véleménye, hogy a kormány
megszorító intézkedései miatt a lakosságot továbbiakban ne terheljék, próbálják a díjak megállapításánál a
lakosságra eső díjak összegét minimálisan növelni. A díjak emelését szegmentáltan javasolják emelni;
lakossági vízdíj: 174,90 Ft/m3; lakossági csatornadíj: 261 Ft/m3, összesen: 436 Ft/m3. Önkormányzati díj
összesen: 615 Ft/m3, a hatósági víz- és csatornadíj: 697 Ft/m3. Ehhez adódnak hozzá még az alapdíjak,
lakosság esetén 520 Ft, nem lakossági fogyasztó esetén 787 Ft.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Elmondta,
most nem kell a díjról dönteni, mivel a Képviselő-testület két fordulóban dönt a rendelet módosításáról.
Kérte a képviselőket a következő ülésig a lakosság véleményét hallgassák meg, gyűjtsék össze a bizottsági
ülésre a javaslatokat, variánsokat. Az „A” és a „B” alternatívát nem kell külön választani, valamint másik
döntési javaslat a rekonstrukciós munkák összegének meghatározása szintén a rendeletben fog szerepelni,
mivel a díjtétel részét képezi majd.
Kérte a képviselőket szavazzanak a határozati javaslatról.
/Gellai Józsefné képviselő asszony megérkezett az ülésterembe, 15 fő képviselő van jelen./
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné tartózkodom,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
452/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületet a Békés Megyei Vízművek Zrt. javaslata alapján a 2010
évre szóló szolgáltatási díjat az alábbi táblázatban foglaltak alapján fogadja el.
Megnevezés
Alapdíj
Lakossági 13-20mm
nem lakossági
25-4
Ivóvíz díj
hatósági
önkormányzati
lakossági
Csatorna díj
hatósági
önkormányzati
lakossági
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2010. évi
520
787

288,80
245,90
174,90
409,80
370,50
261,50

2. /
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági bizottságot, hogy az ivóvíz-ellátási és szennyvíz elvezetési szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003.(XII.29.) KT rendelet
módosítását készítse elő, és terjessze be a képviselő-testület decemberi ülésére.
Határidő: 2009. 12. 17.
Felelős: Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
453/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2010 évi rekonstrukciós munkák összegét a 31/2003.
(XII.29.) Kt. rendelet decemberi módosítása után újratárgyalja.
A képviselő-testület utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottságot,
hogy a 2010 évi rekonstrukciós munkákat egyeztesse a Békés Megyei Vízművek Zrt-velé és az
egyeztetett munkák listáját költségbecsléssel együtt terjessze be a képviselő-testület azt követő
ülésére.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Békés Megyei Vízművek szerződés módosító javaslata
Várfi András polgármester felkérte ismét a Városfenntartó Bizottság elnökét ismertesse az előterjesztés
tárgyát.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Békés Megyei Vízművek 2009. október 15-i
közgyűlésén döntött arról, hogy az együttműködési szerződés mellékletét képező üzemeltetési szerződésnek
és a víz- és csatornaszolgáltatási díjképzési szabályzatának módosításáról. Az együttműködési szerződés
értelemében a módosítás hatálybalépés feltétele az együttműködési szerződés valamennyi részes
önkormányzat által megadott nyilatkozatnak a rendelkezése állása. A Városfenntartó és a Pénzügyi
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a „A” változatot javasolják elfogadni.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. További hozzászólás nem volt, felkérte a
képviselőket az „A” alternatíva elfogadásáról szavazzanak.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal 1 tartózkodással támogatta és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné tartózkodom,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
454/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozatával elfogadja a Békés
Megyei Vízművek Zrt. Közgyűlése által az 57/2009. (10.15.) sz. határozatával elfogadott, a
Társaság Együttműködési Szerződésének mellékletét képező Üzemeltetési Szerződés valamint a
Közgyűlés 58/2009. (10.15.) sz. határozatával elfogadott Díjképzési Szabályzat módosítását, és
felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.
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Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft és a Gyomaközszolg Kft. 2010 évre javasolt szolgáltatási ár- és díjtételei
Várfi András polgármester a Pénzügyi Bizottság elnökének távolléte miatt megkérte a bizottság egyik
tagját tájékoztassa a jelen levőket az előterjesztésről.
Illés János képviselő tájékoztatásul elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Gyomaközszolg Kft. 2010.
évre javasolt szolgáltatási ár- és díjtételeit a bizottság nem fogadta el. A beterjesztett díjak új alternatívák
kidolgozását kérték. Vizsgálják felül a temetők üzemeltetésének díjait, a hulladékelszállítási díjakat és
legyen rend a lakótelepi kukák ügyében.
Izsó Csaba képviselő hozzátette, hogy a Városfenntartó Bizottságnak a Pénzügyi Bizottságtól eltérő a
véleménye. A temető üzemeltetéssel kapcsolatban javasolták, dolgozzák át a koncepciót és a következő
bizottsági ülésre tárja eléjük. A közút fenntartással kapcsolatban az igazgató úr kérelmét az eseti díjról nem
fogadta el. A folyékony kommunális hulladék díját 4,1%-os emelését elfogadta, szociális bérlakások bérleti
díjának emelését 4,1%-os mértékben elfogadta a bizottság. Valamint a települési szilárdhulladék szállítási
díját változtatni mindaddig nem javasolta a bizottság, míg a lakótelepeken kialakult problémák megoldásra
nem kerültek. A két bizottság az egymás véleményét tiszteletben tartva kiegészítik egymást.
Néhány gondolatban a lakótelepi szemétszállítást megvilágította. A Gyomaközszolg Kft. Felügyelő
Bizottsági ülésnek és a Városfenntartó Bizottság ülésén elhangzottak szellemében mondta, hogy a megjelent
állampolgárok is ott voltak az ülésen, ahol megállapodást kötöttek, melyhez mindegyik fél tudja magát
tartani. A megállapodás lényege, hogy a lakótelepeknél az ingatlanonkénti egy edényzet megvásárlása és
vonalkóddal ellátott használata nem megoldható. Az edényzet elhelyezésére nincs lehetőség. A közös
képviselőknek kell a Gyomaközszolg Kft.-t felkeresni címlistájukkal együtt, melyet leadnak ott, megkötik a
szerződést minden egyes ingatlanra megállapodás szerint. A meglévő kukák darabszámát így nem növelve,
minden egyes lakásra lesz szerződés. A különbség elszámolásával kell a Gyomaközszolg Kft-nek
számláznia a lakótelepen lakóknak. Úgy véli, ha ezt meg tudják valósítani, akkor nem lesz gond az
elszámolásokkal. Minden fél a megoldáson dolgozik.
Hangya Lajosné képviselő asszony hozzászólásában elmondta, a lakásgazdálkodási ügyek a
Humánpolitikai Bizottsághoz tartoznak, viszont ők még nem tárgyaltak ez ügyben. A Gyomaszolg Kft.-nek
még beszámolási kötelezettsége van a bizottság felé a lakások karbantartásáról és arról, hogyan kívánja a
következő évben a lakbéremelést megvalósítani, és jelenleg hogy áll a behajtásokkal. Mindaddig nem tud az
emelés mértékével kapcsolatban dönteni. Elmúlt évben fűtésprobléma volt az Október 6. lakótelepen, arról
nem tud, hogy megoldódott-e.
Putnoki László képviselő a szemétszállítással kapcsolatban elmondta, néhány lakos úgy gondolja, ha
kirakja a kuka mellé a zsákban is a szemetet, az elszállítókat „megvesztegetik” így nem kell díjat fizetniük.
Sok esetben a kukák tetején még egy zsák szemét van kitéve. Reméli, hogy ezek nem kerülnek elszállításra,
ráadásul ezzel az ott dolgozót értékeli az, aki feltételezi, hogy lefizethetőek. Mindezen kívül a város fontos
bevételtől esik el. Kéri, hogy hatékonyan tájékoztassák ezzel kapcsolatban a lakosságot.
Másik felvetése a szociális bérlakásokkal kapcsolatos, mivel családtagja elhalálozása miatt a Vízmű sor 2.
alatt felszabadult egy lakás. Átadásra került a lakás, tisztasági meszelésre került sor, melyen kívül felújításra
lenne szükség. Felvetette még, hogy az eladott lakásokból befolyt összeg nem kerül a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. számlájára, melyből a felújításokat végre tudnák hajtani. Az udvaron például nincs
szennyvízelvezetés megoldva, a díjat nem szedték be. Úgy véli, érdemes lenne a képviselőknek
személyesen is meggyőződni, milyen rossz körülmények vannak annál az ingatlannál. Komfortfokozat
növeléssel lehetne javítani az épület állagán és emelni ehhez mérten a lakbért.
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Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. A rendelet módosítást két fordulóban javasolja
tárgyalni amellett, hogy a képviselők ez idő alatt szólnának hozzá és a bizottságok elnökei az
ellentmondásokat egyeztetnék, hogy hasonló vélemény kialakítása után alkossák meg a rendeletet, mely
időtálló.
Gubucz Imréné helyi lakos elmondta, 24-es többen lakik. A megállapított mennyiség kifizetésével nem
értenek egyet. A fizetendő összeget sokallják, mivel annyi ürítést nem végeznek.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást. A Gyomaközszolg Kft-nél a hulladékszállítás
elszámolásához használt szoftvernek is a lakosság érdekeit kell szolgálni. Megkérdezte van-e kérdés,
észrevétel. Hozzászólás hiányában javasolta elfogadni a határozati javaslatot, a második fordulóban kerüljön
sor döntésre.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
455/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője által 2010 évre
javasolt temető üzemeltetés és a temetkezési szolgáltatás díjtételek mértékét nem fogadja el. Ezzel
egyidejűleg utasítja a Kft-t, hogy a részletes indokolással alátámasztott emelési javaslatát terjessze
elő a decemberi ülésre. A javaslat beadásának határideje: 2009. november 30.
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője által
beterjesztett tervezett közmű-egyeztetési díját ( nettó 12.000 Ft) nem fogadja el, átdolgozásra
visszaadja a Kft. részére.
3./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a folyékony kommunális hulladékszállításra az infláció
mértékének megfelelően 4,1 %-os emelést fogad el.
A képviselő-testület utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot,
hogy a képviselő-testület 2009. decemberi ülésére a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003.(VIII.12.) Kt. rendelet módosítását készítse
elő.
4./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a szociális bérlakások és szolgálati bérlakások bérleti
díjának mértékét az infláció mértékének megfelelően 4.1 %-al emeli meg.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft., mint a bérlakások kezelője 2009. december 31-ig értesítse ki a
bérlőket a tervezett 4,1 %-os emelésről, tekintettel a 90 napos tájékoztatási kötelezettségre.
A képviselő-testület utasítja a Humánpolitikai Bizottságot, hogy a képviselő-testület decemberi
ülésre a 12/2001.(IV.27.) Kt rendelet módosítását készítse elő.
5./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. rendeletet nem
módosítja. A Képviselő-testület a díjételek esetleges változtatására a 2009. évi tapasztalatok és
árbevételek ismeretében 2010 első félévében tér vissza.
6./
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a gyepmesteri tevékenység ellátására javasolt díjtételt jelen
ülésen a 24/2003.(XI.13.) Kt. rendelet módosítás első fordulós vitája során tárgyalja.
Határidő: 2009. december 17.
Felelős: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság valamint a Humánpolitikai
Bizottság
10. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjainak, valamint egyéb terület-használat díjak
módosítása
Várfi András polgármester az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjainak, valamint egyéb területhasználat díjak módosítását illetően elmondta, két bizottság véleménye egybecseng. Azaz a Városfenntartó
és a Pénzügyi Bizottság ugyanazon véleményen van.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az előterjesztés tárgyához kapcsolódóan. Hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
456/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú bérbe illetve használatba adott
ingatlanok helyiségbérleti és területhasználati díjait 4,1 %-kal megemeli 2010. január 1. napjától
kezdődően 2010. december 31. napjáig az alábbiak szerint:
Bérelt ingatlan megnevezése
Mirhóháti u. 11.Munkaügyi Központ

Szabadság tér Buszállomás-tarfik
Polgármesteri Hivatal 16,28 m2 iroda
Közjegyző

Bruttó bérleti díj
121.800,- Ft/hó
pénzügyileg nem
rendezendő, beszámításra
kerül a nyílászáró csere
ráfordítás teljes összegébe
5.900,- Ft/hó
3.400,- Ft/hó

Fő úti lakóközösség, Fő út 173-179.
Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179,
22,24 m2
Endrődi Cuti Kft., Endrődi utcában
közterület
Kulik
Zoltán,
Hantoskert
területhasználat
Fibernet Rt., Fő út 173-179.
kábeltévé
Kiss Sándor, Erzsébet – liget
földhasználati jog
Liget – Fürdő Kft. ( 1090, 1293/5,
1295/2, 1298 hrsz.)

2.300,- Ft/hó
3.400,- Ft/hó
14.970,- Ft/hó
1.200,- Ft/év
13.000,- Ft/hó
699.500,- Ft/év
1.477.800,- Ft/hó
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Liget – Fürdő Kft. B-4. kat.
Termálkút
( Áchim utca )
Piac és vásárrendezés, Markt-Plus
Kft.

532.000,- Ft/év

260.000 Ft/hó

2./
A bérleti díjak felülvizsgálata 2009. november 30.-val válik esedékessé.
3./
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az alábbiakban felsorolt bérlők bérleti szerződéseket a
következő feltételek mellett meghosszabbítja:
Megnevezés
Hősök u. 56,
Nagylaposi
Tárház Bt.
Hősök u. 56,
Gyoma – Gazda
Bt.

Bérleti szerződés Bruttó bérleti díj
lejárta
2010. december 31.
16.500,- Ft/hó

2010. december 31.

19.700,- Ft/hó

Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítások
megkötésére.
Határidő: 2010. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
11. Napirendi pont
Lemondás fel nem használható TEUT támogatásról
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét adjon tájékoztatást a napirendi
pontról.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, egy beruházás elszámolása során megállapításra
került, hogy kevesebb pénzből is megvalósult. A különbözet 67.500 forint, erről az összegről kell most
lemondani képviselő-testületi döntésről.
Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, a határozati javaslat szerint 804.054 forint az az
összeg, mellyel a saját erő mértéke csökken.
Illés János képviselő megkérdezte, amikor előre elkészítik a pályázatokat, előzetesen az összeg
meghatározásra kerül, végül pedig le kell mondani az összegről. Van-e arról kimutatás a számításokkal
szemben mennyivel olcsóbban vállalják el a beruházást. A kötbér fedezi-e azt a különbséget, mely az
esetlegesen nem megfelelő munkának hiányosságait utólag fedezi.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, jogos a képviselő úr felvetése, mivel sok esetben irreálisan alacsony a
vállalási ár és ebből utólag minőségi problémák is adódnak. Nem a kötbér, hanem a jóteljesítési
bankgarancia teszi ezeket utólag helyre. A mostani kései utas kivitelezés hibáinak javítására a garanciális
felülvizsgálat során lehet érvényt szerezni. Az eltérés nagyságának oka a megbízás hiánya a válság miatt.
Felvetődik, hogy nem a pályázat összege lett-e felülbecsülve. A becsléskor a nagyobb összeget kell
meghatározni, közbeszerzési eljárás a hatékony felhasználásra garanciát jelent. Másik probléma, hogy a
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rossz utat javítgatva, az összes probléma nem oldható meg egy alapjában rossz útnál. Sajnos megnyugtató
választ nem lehet a felvetett problémákra adni.
Babos László képviselő a pályázatok elbírálásával kapcsolatban elmondta, néhány helyen a legalacsonyabb
és a legmagasabb díjakat, ajánlókat kizárják, így ez bizonyos óvatosságra inti a pályázókat is. Úgy gondolja,
ezzel próbálnak a realitás felé közelíteni.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta a ciklus elején volt egy önkormányzati saját erőből megvalósításra
kerülő útberuházás, melynél a meghatározott árszintnél a vállalkozók jóval magasabb árat prezentáltak.
Mivel nem volt meg a fedezet, minden vállalkozóval külön megbeszélést folytattak az árak csökkenése
érdekében. Mindez 2006. őszén volt, azóta a piaci viszonyok alaposan megváltoztak. Az építési vállalkozók
csőd közeli állapotban vannak, az árak le vannak törve, így inkább nulla szaldóval is elvállalják a munkát,
hogy a dolgozókat ne kelljen elküldeni. Az önkormányzatnak jelenleg előnyt jelent, hosszabb távon nem
biztos, hogy ez jót jelent.
Dr. Csorba Csaba jegyző megjegyezte, a kirívóan alacsony ár kérdésében jogszabály szerint jár el a
lebonyolító közbeszerzési szakember vagy előkészítő bizottság, nem ettől lesz megoldás. Valóban vannak jó
és rossz oldalai a közbeszerzési eljárásnak.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, megkérdezte van-e még hozzászólás. Mivel
nem volt, felkérte a képviselőket szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
457/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 040000409U számú Támogatási Szerződés szerint
megvalósuló „A Hősök útja felújítása” c. pályázat kapcsán igénybe nem vehető támogatási
összegről, azaz 804.055 Ft-ról lemond. A támogatás intenzitása nem változik. A beruházásra
fordítandó saját erő összege összesen 804.054 Ft-tal csökken.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Gyomaendrőd, belterület 3680 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele
Várfi András polgármester az állami tulajdonú, Gyomaendrőd 3680 helyrajzi számú belterületi ingatlan
önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatban elmondta, ez a terület egy csatorna, mely a Sebess György
utcában van. A Körös-vidéki és Vízügyi Igazgatóság tulajdonából kívánja átvenni az önkormányzat, mely
csatorna funkciója a belterületi csapadék elvezetése.
Megkérdezte van-e az előterjesztést érintő kérdés. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
határozati javaslatról döntsenek.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
458/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a többször módosított 2007. évi CVI. Tv. 36. § (1) bekezdése,
valamint az 254/2007.(X.4.) Korm r. 50-51 §-a alapján igényt nyújt be, a Gyomaendrőd, belterület
3680 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére az alábbi feltételekkel:
1. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának az Önkormányzat részére történő
megszerzése érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.
2. Az ingatlant Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 8 §-ában meghatározott vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés
érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti
állapotának felmérést, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában
lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen
eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Az önkormányzat
vállalja, hogy tájékoztatja a MNV Zrt.-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba
maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet
követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a MNV Zrt.-t a hasznosítási cél
megvalósításáról.
6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a 3680 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogát az
ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van
a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve a területfejlesztési programokkal,
valamint az önkormányzat egyéb fejlesztési programjaival.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok
kiadására.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
13. Napirendi pont
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
Várfi András polgármester ismét a Városfenntartó Bizottság elnökét kérte fel az előterjesztés ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. DAOP-2009. 3.1.2/A pályázat benyújtásra került
kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyban, mely pozitív elbírálásban részesült. A beruházás 142.252.322
Ft összegű támogatásban részesült, ehhez 10%-os önerő társul, melyet az önkormányzatnak kell biztosítani,
így meg tud épülni Gyomaendrőd gyomai oldalán a Bajcsy Zsilinszky-Fő út kereszteződésétől a Liget Fürdő
felé egy kerékpárút, valamint szintén ettől a kereszteződéstől a Bajcsy Zsilinszky utca végéig egy
kerékpárút. 2500 fm szakaszon fog megépülni, a kivitelezés bruttó költsége 159.389 eFt. A képviselőtestületnek dönteni kell, december 24-ig aláírja a támogató hatósággal a szerződést Polgármester úr. Úgy
véli a helyi lakosok örömmel fogják használni az utat. A program nem áll le, hanem az endrődi városrészen
is folytatódna a kerékpárút építése.
Szabó Balázsné képviselő asszony megkérdezte a Fő úton milyen módon kerül megépítésre a kerékpárút. A
meglévő út bővítésével vagy a járdátlan oldalon való kiépítésével.
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Liszkainé Nagy Mária városüzemeltetési osztály vezetője válaszában elmondta, a Fő út páratlan oldalán
800 folyóméter hosszúságban a Hősök útja kereszteződéséig kerül megépítésre a kerékpárút helyenként
gyalogos forgalommal egyesítve. A Bajcsy Zsilinszky út páros oldalán 1700 folyóméter hosszúságban a
Losonczy utcáig kerül megépítésre a kerékpárút.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. hozzászólás
hiányában elmondta a döntési javaslat első pontjában meghatározásra kerül a bíráló bizottság tagjainak
névsora. Második pontban a Képviselő-testület felhatalmazza a Bíráló bizottságot az érdemi munkára. Kérte
a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
459/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
1.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
tárgyban indított közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsága tagjainak személyét az alábbiakban
határozza meg:
Csányi István alpolgármester
Béres János képviselő
Dr. Kovács Béla képviselő
Czibulka György képviselő
Szetteli György műszaki ügyintéző
Liszkainé Nagy Mária városüzemeltetési osztályvezető
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az ajánlatok
értékelésére és a döntés előkészítő javaslat meghozatalára. Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Döntő
Bizottságot a döntés meghozatalára, és utasítja a döntést követő testületi ülésen az eljárásról szóló
tájékoztatás benyújtására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolító
közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.
Határidő: azonnal, illetve 2010. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Intézményi Minőségirányítási Programjának
elfogadása
Várfi András polgármester az Ügyrendi Bizottság elnökét kérte fel az előterjesztés ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta a Kner Imre Gimnázium szakmai ellenőrzése
folyamán feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében szakértői vélemény alapján az intézmény vezetője
megtette a megfelelő intézkedéseket. A minőségirányítási programban meghatározásra került az intézmény
működésének folyamata, melyet a fenntartónak jóvá kell hagyni. A bizottság megtárgyalta és javasolja a
program elfogadását.
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Várfi András polgármester a tájékoztatást megköszönve megkérdezte van-e még hozzászólás. További
hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket a program elfogadásáról szóló javaslatról szavazzanak.
A képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla tartózkodom, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
460/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium Intézményi Minőségirányítási Programját.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Beszámoló a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 2009.
évi tevékenységéről
Várfi András polgármester ismét az Ügyrendi Bizottság elnökét kérte fel a napirendi pont tárgyának
ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a Katona József Művelődési Központ intézményvezetője, Dr.
Szonda István elkészítette az intézmény szakmai beszámolóját. Az alapító okiratban szereplő szakágazatok
alapján, melyeket felsorolt. Közművelődési feladatok, közgyűjteményi feladatok illetve a lapkiadói
tevékenységek alapján. A szakmai beszámolót elfogadta a bizottság, melynek elfogadását javasolja.
Várfi András polgármester megkérdezte kíván-e kiegészítést tenni az intézmény vezetője.
Dr. Szonda István a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
intézményvezetője hozzászólásában elmondta, egy éve, hogy házasságban éltek a Muzeológia és a
Művelődési Ház. Az épületállomány nagyon rossz állapotban van. Az endrődi épületet szépen felújították.
Az egyéb problémák megoldását próbálják 2011-ig elodázni. A Katona József Művelődési Központ
kihasználtsága megemelkedett, egy év alatt több mint ötven rendezvényen hatvanezer ember fordult meg
egy év alatt. Bevételt az előirányzattal teljesítették. Az újonnan megnyílt Gyomai Táj- és Alkotóház június
közepétől volt látogatható, csaknem ezer fizető látogatót fogadott.
Gellai Józsefné képviselő asszony megkérdezte van-e ötlete arra vonatkozóan, hogy az endrődi emeleti
helyiségben télen is élet legyen. Milyen megoldást lát arra, hogy ott is több legyen a rendezvény. A szépen
kialakított teremnek az ott élőket kellene szolgálnia.
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, most egy alakuló intézményről van szó, melyben
tájházak, képtár és a Katona József Művelődési Központ működik egyben. Az Endrődi Közösségi Ház
fenntartását másik cég, a Templárius Alapítvány működteti. A költségvetés készítésénél, meg kell lépni a
költségek csökkentésére. Amennyiben két téli hónapban nem lesz felfűtve az épület, úgy az még nem okoz
nagy kiesést a város életében.
Dr. Szonda István a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
intézményvezetője válaszában elmondta, a Templárius Alapítvány rendezvények szervezését is végzi az
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épületben. A téli időszakban az alsó terem megoldja a rendezvények kihasználtságát. Figyelembe vette a
terem korábbi kihasználtságát, mely korábban sem volt jelentős, főleg a téli időszakokban. 3-4 óvodai, klub
vagy szilveszteri rendezvény volt. Mivel most a költségek tekintetében sokkal reálisabban kell vizsgálni, így
javasolta a téli időszakban a felső terem használatának nélkülözését. Amennyiben a fűtéshez feltöltik a
rendszert, azt 10 fokon tartva legalább 700 ezer forintot jelent. Tisztában van azzal, hogy a több évtizeden át
megszokott rendet kellett megszakítani. Az endrődi városrésznek legfontosabb, legszebb épületének
átmeneti használatát kell nélkülözni. Próbálják megtalálni, milyen tevékenységgel, programmal lehetne az
épületet lehető legjobban kihasználni, hogy az endrődiek se érezzék, hogy mellékszereplői a városnak.
Viszont az épületrendszer struktúráját kell jól átgondolni, a kevés igény mellett.
Gellai Józsefné képviselő asszony megköszönte a tájékoztatást, kérte továbbra is, hogy valamilyen
rendezvény legyen az épületben.
Dr. Szonda István válaszában elmondta, az épületben a már említett
rendezvényszervezést, mellyel együttműködve lehet csak programot szervezni.

Alapítvány végez

Dr. Kovács Béla képviselő hozzászólva elmondta, tiszteletre méltó képviselő asszony felvetése az Endrődi
Közösségi Házban szervezendő programok iránti igényével. Amikor a Népház épült, akkor a lakosság
száma nagyobb volt, kevesebb egyéb lehetőség volt a szórakozásra. Megértve Dr. Szonda István indoklását
a fenntartási költségeket, és a felsorolt okokat illetően.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában a beszámoló elfogadásáról való szavazásra kérte fel a képviselőket.
A képviselők 15 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadták és az alábbi határozatot hozták: [Babos
László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
461/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja dr. Szonda István
intézményvezető beszámolóját, a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény 2009. évben végzett tevékenységéről.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Beszámoló a Tourinform Iroda 2009. évi tevékenységéről
Várfi András polgármester az Ügyrendi Bizottsági elnököt kérte fel a tájékoztatásra.
Szabó Balázsné bizottsági elnök asszony elmondta, a beszámolási kötelezettségnek eleget tett a Tourinform
Iroda vezetője. A bizottság megtárgyalta és elfogadta.
Várfi András polgármester megkérdezte Varga Zsófia irodavezetőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni az
előterjesztett beszámolóhoz. Mivel nem szólt hozzá, megadta a szót képviselő asszonynak.
Hangya Lajosné képviselő asszony kifejezte örömét a tekintetben, hogy egyre többször találkozik a
rendezvényekkel a turisztikai, megyei és helyi kiadványokban is. Összességében kevés téli rendezvény van
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országszerte, de a Márton-napi rendezvénnyel a város bekerült, ami nagyon szép eredmény. Megköszönte a
munkát és gratulált Varga Zsófiának és Dr. Szonda Istvánnak.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Elmondta, véleménye szerint a marketing
nagyon fontos egy város életében. A héten egy helyi egyetemista megkereste azzal, hogy iskola társaival
Gyomaendrőddel kívánnak foglalkozni egy város marketing versenyben, ahol 59 települést mutatnak be a
miskolci egyetemen. Múlt héten egy újságíró csoport látogatta meg a várost, mindez hozzájárul ahhoz, hogy
az általa vallott célt elérje, mégpedig, hogy ne kérdezzék meg Magyarországon, hogy hol van
Gyomaendrőd. Megkérdezte kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez. Hozzászólás nem volt, így
felkérte a képviselőket, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A képviselők a beszámolót 15 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen,
Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen,
Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
462/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Varga Zsófia Irodavezető
beszámolóját, a Tourinform Iroda 2009. évben végzett tevékenységéről.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
A Tourinform Iroda beintegrálódása a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény intézményébe
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét adjon tájékoztatást a napirendi pontról.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, korábbi Képviselő-testületi döntés értelmében átszervezésre
került a Katona József Művelődési Központ, melynek menetét két lépcsőben határozták meg. ennek kapcsán
elsőként az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteménnyel való összevonás megtörtént. A következő
lépésben a Képviselő-testület tervezi a Határ Győző Városi Könyvtár csatlakoztatását, mellyel
megvalósulna az önállóan működő, közszolgáltató költségvetési szerv. Felmerült még, hogy a Tourinform
Iroda a Katona József Művelődési Központhoz integrálódna, ez esetben megkezdődhetne a közhatalmi és
közszolgálati költségvetési szervek elválasztása. Ennek kockázatelemzése elkészült. A szakágak vezetői
kifogástalanul végzik munkájukat, így az egyesített intézménynél Dr. Szonda István intézményvezető lenne
és szakágvezetők maradnának szakáganként saját pozíciójukban. Ez a megoldás gazdasági szempontból
hatékony lenne. A munkájuk során kapcsolódnának a munkaterületeik, megkönnyítve egymás munkáját.
Úgy véli, az átszervezés a város kulturális élete szempontjából előnyt jelentene. Az integrálással
kapcsolatban a Hivatal megkérte az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztálya
véleményét, melyre adott válaszát ismertette. „A levélben felsorolt meggyőző indokok alapján, s bízva
ígéretében, hogy a Tisztelt Képviselő-testületük változatlan színvonalon kívánja továbbra is biztosítani
városukban a közművelődési feladatellátást, egyet tudunk érteni szándékukkal, a helyi Tourinform Irodának
a beolvasztásával az említett intézmény szervezetébe.” Javasolta a bizottság javaslatát elfogadni a
Tourinform Iroda beintegrálódásáról.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirendi
ponttal kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a határozati javaslatról az
OKM vélemény ismeretében.
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A képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László tartózkodom, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
463/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tourinform Iroda beintegrálódását
elfogadja és támogatja 2010. január 1.-től, a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény intézmény egységébe.
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2009. (I. 29.) számú határozatával
az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ és 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a
Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv.4.§-ban foglaltak
szerint, valamint a Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről
szóló 1997. évi CXL tv.42.§, 76-78 §-ban foglaltak alapján a Katona József Művelődési Központ
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratának a módosítását az alábbiak szerint
határozza meg:
Az alaptevékenység 3.1.3 pontját követően beillesztésre kerül a következő szövegrész:
„3.1.4. Tourinform Irodai szolgáltató tevékenység
Szakágazat szám: 791100 TEÁOR szám: 7911
Szakfeladat szám: 2010 évtől 791100 Utazásközvetítés
Szakágazat szám: 932900 TEÁOR szám: 9329
Szakfeladat szám: 2010 évtől 932919 M. n. s. egyéb szórakoztatás tevékenység
960900 M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert,
hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
3./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési rendelet
készítésekor a Tourinform Iroda fenntartási költségeinek szerepeltetését a Katona József
Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény intézményegység
összköltségvetésénél jelenteti meg.
Határidő: azonnal
4./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Szonda Istvánt, a Katona
József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény intézményvezetőjét, hogy
készítse el a Tourinform Iroda beintegrálódását követően az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata (SZMSZ) módosítását, melyet jóváhagyásra 2009. december 1-ig nyújtson be a
fenntartó részére.
Határidő: 2009. december 1.
Felelős: Dr. Szonda István
18. Napirendi pont
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Beszámoló az Endrődi Közösségi Ház 2009. évi tevékenységéről
Várfi András polgármester az Ügyrendi Bizottság elnökét kérte fel az Endrődi Közösségi Ház 2009. évi
tevékenységének beszámolója előterjesztés ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök asszony tájékoztatásul elmondta a Templárius Alapítvánnyal
közművelődési megállapodást kötött korábban a Képviselő-testület melynek kapcsán kötelező beszámolót
adnia a tevékenységének végzéséről. Ungvölgyi János elkészítette a pénzügyi és szakmai beszámolót,
melyből megállapítható, hogy a megbízott a közművelődési megállapodásban a meghatározott módon végzi
az intézmény vezetését. A bizottság megtárgyalta, a beszámoló részt elfogadásra javasolja. Az anyagi rész
elfogadásával kapcsolatban a bizottság kéri, hogy a decemberi bizottsági ülésre, majd azt követően a
képviselő-testületi ülésre készítsék el az előterjesztést. Kérte a beszámoló elfogadását.
Várfi András polgármester hozzátette, a beszámoló elfogadható, azonban az előzményekben szerepelt,
hogy az Alapítvány anyagi támogatási igényben kérték, hogy a bérleti díj ne változzon, valamint a fűtési díj
beszámolható legyen a bérleti díjba. A mai napon szóban jelezte Ungvölgyi János, hogy nem kíván a
változtatással élni. Maradjon az eredetiek szerint a bérleti díj és maradjon a fizetendő támogatás is. A
bejelentést tudomásul véve későbbiekben a költségvetés tárgyalásakor a Képviselő-testület ettől eltérhet.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéshez. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket az
eredeti döntési javaslatról szavazzanak.
A képviselő-testület a beszámolót egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
464/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Templárius Alapítvány
beszámolóját, a közművelődési megállapodás keretében működtetett Közösségi Házban 2009.
évben végzett tevékenységéről.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Templárius Alapítványt, hogy
a 2010 évre vonatkozó önkormányzati támogatási igényét terjessze elő a 2009. decemberi
Képviselő-testületi ülésre a megfelelő részletezéssel.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény 2009. évi beszámolója
Várfi András polgármester megkérdezte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai bizottság elnökét van e
kiegészíteni valója a beszámolóhoz.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. A beszámoló érinti a területi ellátási kötelezettséget, a rendelési időt, az ügyeleti ellátást,
ugyanakkor foglalkozik a válságkezeléssel, és a pályázati lehetőségekkel. A bizottsági ülésen felkérte Dr.
Torma Éva főorvos asszonyt, hogy jelen testületi ülésen adjon tájékoztatást a Tv –n keresztül a helyi
lakosságnak a H1N1 vírussal kapcsolatos problémákról. A főorvos asszony ezt egy hivatalos, tudományos
ÁNTSZ anyaggal vállalta, hogy megteszi, de mivel most nincs Tv közvetítés az ülésről, ezért kérte a
polgármestert bocsássa szavazásra, miszerint szeretné e most ezt a tájékoztató meghallgatni a képviselőtestület. Kérte ezt azért, mert több lakos is megkereste, és kikérte a véleményét arról, hogy oltassák e a
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gyermekeket, vagy ne. Jó lenne, ha egy hivatalos álláspont is elhangozna ebben a témában. Bár a különböző
médiákból napi rendszerességgel hallhatunk erről, és az oltásban résztvevők száma is növekszik, mostanra a
szülők is nyilván el tudták dönteni, mit tesznek.
A beszámolót érintően a bizottság kérte jegyző urat, hogy a fogászattal kapcsolatban is kérje be az adatokat
a területi ellátási kötelezettséget ellátó fogorvosoktól.
Várfi András polgármester a fentiekre reagálva elmondta, a jövő hét folyamán meg fogja keresni Dr. Bagi
András urat a Tv. közvetítés készítőjét egy időpont egyeztetés ügyében, hogy tv felvétel készüljön,
melynek során tájékoztatni fogja a város lakosságát a mai képviselő-testületen elhangzottakról. Ezen
alkalommal sor kerülhet arra, hogy Dr. Torma Éva főorvos asszony is elmondja a lakosság felé a
tájékoztatóját. Véleménye szerint ez a megoldás lenne helyesebb, nem tartotta szükségesnek, hogy most
erről külön szavazzon a testület.
Jakus Imre képviselő kérte, hogy a tv-n keresztül történő tájékoztatáson túl a Gyomaendrődi Hírmondóban
is legyen egy kivonatos tájékoztatás erről a témáról, ugyanis a kábel tv nem érhető el minden háztartásban,
viszont az újságot minden család megkapja.
Dr. Torma Éva főorvos asszony a sajtóban történő tájékoztatást illetően annyit kívánt hozzászólni, hogy a
H1N1 vírussal kapcsolatos feladatok kifejezetten az alapellátás része, a háziorvosok és az iskolaorvosok
feladata, ők kapják meg az oltóanyagot, és nekik van jelentési kötelezettségűk az ÁNTSZ felé a beadott
oltások számáról.
Szerette volna, ha a képviselő-testület segítségére lenne abban, hogy konkrétan mi jelenjen meg az
újságban.
Jelen ülésre ő az ÁNTSZ hivatalos kiadványából készült fel, mely a háziorvosoknak tartott előadás anyaga.
Röviden kiemelt néhány fontosabb részt: a tűnetek gyakoriságát érdemes megnézni, az egyéb influenzával
ellentétben a hasmenés az, ami a többi influenzára nem jellemző. Szembeötlő hogyan oszlik meg
korcsoportonként, az elmúlt héten megemelkedett az 5-24 éves korosztály aránya. Az iskoláskorú
gyermekek a legérintettebbek. Nagyszámú az enyhe megbetegedés, de emellett vannak súlyos
megbetegedések, ami ritka. Országosan Békés megye azért nem áll olyan rossz helyen a fertőzöttség
tekintetében. A szövődmények közül a kétoldali tüdőgyulladás az, ami a legnagyobb veszélyt jelenti.
Véleménye szerint a helyi újságban a Tudományos Akadémia Immunológiai Bizottságának felhívását lenne
célszerű megjelentetni, amiben ők hangsúlyozzák, hogy a lakosság döntő többsége védtelen. Egy elölt
vírusról van szó, hatékony védelmet jelent, a megbetegedés kockázatát csökkenti és a lehetséges
szövődmények számát. A vitaminok a fertőzés ellen önmagában hatástalanok, bár az egészséges életmód és
a helyes táplálkozás az ellenálló képesség kialakításában fontos. Az akadémia úgy foglalt állást, hogy a
háziorvossal egyeztetve a súlyosbodó járványhelyzet miatt feltétlenül javasolják, minél többen oltassák be
magukat, hogy kialakuljon a védettség, amivel a környezetükben élőket is védik.
A köztudatban vannak bizonyos tévhitek az oltással kapcsolatban: nem igaz például, hogy az influenza az
egészségeseket betegítik meg. Ugyanakkor az sem igaz, hogy ha vitaminnal védekezünk az elegendő. Az is
bebizonyosodott, hogy a védőoltás nem veszélyesebb, mint az új világjárványt okozó influenza. Az is tévhit,
hogy a védőoltás nem biztonságos, és hogy az ÁNTSZ rákényszerít. Továbbá azt sem szabad elhinni, hogy
az influenza a megfelelő higiénés viszonyokkal teljesen megelőzhető. A védőoltásnak lehet mellékhatása,
de nem olyan káros és súlyos, mint amiről a médiában hallani lehet. Az oltottak is megbetegedhetnek
influenzába, de esetükben a lefolyás sokkal enyhébb, ami nem azt jelenti, hogy az oltás nem hatásos.
Befejezésként elmondta, az ÁNTSZ és a WHO honlapján naprakész információk találhatók a témával
kapcsolatban, illetve 06/80/204-217 ingyenesen hívható telefonszámon egyéni esetben is adnak
felvilágosítást.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, majd kérdés hiányában, felkérte a képviselőket
szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
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A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János
igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
465/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Városi Egészségügyi Intézmény 2009. évi
beszámolóját.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Gyomaendrőd 001. háziorvosi körzet működtetési jogának értékesítése
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, Dr. Jánosik Bertalan háziorvos jelezte, hogy aktív
orvosi tevékenységét 2009. december 31. napjával be kívánja fejezni. Praxisjogát hirdetés útján értékesíti. A
mai nap felkereste a doktor úr és elmondta, hogy a működtetési jogot fent kívánja tartani, helyettesítésére
2010. január 1-től – március 31-ig Dr. Bánki Gyula háziorvost kérte fel. Ez mindenképpen egy példaértékű
gesztus a doktor úr részéről, hiszen ez által március 31-ig gondoskodik az asszisztenseiről. Bízzunk abba,
hogy ez időig sikerül új háziorvost találni.
Az előterjesztést a Humánpolitikai bizottság megtárgyalta, és megfogalmazta a döntési javaslatát a
képviselő-testület felé, amely szerint a Képviselő-testület a Gyomaendrőd 001. háziorvosi körzet
tekintetében a működtetési jog értékesítésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati érdekek
képviseletével, és a közreműködéssel, a polgármester és a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása
mellett dr. Torma Éva intézményvezető főorvost bízza meg, azzal, hogy a megbízás kötelezettségvállalásra
nem terjed ki.
A maga részéről javasolta a döntési javaslatot elfogadásra.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
466/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd 001. háziorvosi körzet
tekintetében a működtetési jog értékesítésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati érdekek
képviseletével, és a közreműködéssel, a polgármester és a Képviselő-testület folyamatos
tájékoztatása mellett dr. Torma Éva intézményvezető főorvost bízza meg, azzal, hogy a megbízás
kötelezettségvállalásra nem terjed ki.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
3. számú tanyagondnoki körzet létrehozása, működtetése
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt röviden ismertesse az előterjesztést.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a bizottság egyetért és támogatja a 3. tanyagondnoki körzet
kialakítását. A bizottságülésen arról volt vita, hogy ki legyen a 3. körzetnek az üzemeltetője, ugyanis mind a
két jelenlegi szolgáltató, a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Hétszínvirág-Tüskevár Bt. szeretné
üzemeltetni. A problémát az jelenti, hogy január 1 és március 31 között lehet a pályázatot benyújtani,
viszont a bizottsági ülésen számtalan tisztázatlan kérdés merült fel, amelyeket tisztázni szükséges, ezért a
bizottság azt javasolta, hogy a testület a december 17-i ülésen hozza meg döntését arról, hogy a 3. körzetben
melyik szolgáltató biztosítsa a tanyagondnoki szolgáltatást. A lényeg, hogy a körzet üzemeltetése úgy
történjen, hogy a jelenlegi szolgáltatás színvonala se sérüljön, és lehetőség szerint minél hamarabb
üzemeljen.
Várfi András polgármester a témához kapcsolódóan tájékoztatta a képviselőket, hogy részt vett egy a
jelenleg működő tanyagondnoki szolgáltatást végzők részére tartott fórumon. A maga részéről is egyetértett
a 3. körzet kialakításával, melyre igény van.
Jakus Imre képviselő hangsúlyozta, ismeretei szerint nagyon rövid határidő áll rendelkezésre a pályázat
benyújtására. Az elmúlt évben is összesen négy napig volt nyitva a pályázati lehetőség. A 3. körzetet úgy
kell előkészíteni, hogy a pályázatot bár mikor be lehessen nyújtani.
Mraucsik Lajosné intézményvezető reagálva elmondta, a pályázatot elektronikus úton kell beadni,
igyekeznek már decemberben készre összeállítani, hogy amikor az FVM honlapján nyitva lesz ez a
pályázati lehetőség, úgy rögtön el tudják küldeni.
További kérdés, hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a
határozati javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
467/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete létrehozza a 3. tanyagondnoki körzetet.
Egyidejűleg utasítja a Humánpolitikai Bizottság Elnökét, hogy a Képviselő-testület 2009. december
17-i ülésére tegyen javaslatot az egyes körzetek kialakítására, módosítására, figyelemmel az egyes
körzetek létszámára, a körzetek módosításával járó jogkövetkezményekre. Továbbá tegyen
javaslatot a 3. számú körzetben a szolgáltatás ellátásának módjára: külső szolgáltató vagy
önkormányzat biztosítsa a feladatellátást, illetve tegyen javaslatot a rendeletmódosítás hatályba
lépés napjára.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Idősek karácsonya városi rendezvény támogatása
Várfi András polgármester elmondta, a hagyományokhoz híven az idén is megrendezésre kerül az idősek
karácsonya rendezvény a Térségi Szociális Gondozási központ szervezésében. A rendezvény időpontja
2009. december 19. Az ünnepség költségeihez az önkormányzat 250.000 Ft-ot biztosít az intézmény
számára, melynek forrásaként a 2008 évi szabad pénzmaradványt jelölik ki. Kérte a képviselőket, hogy a
jövő évi költségvetésbe is biztosítsák ezt az összeget.
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Hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselő-testület a javaslatot egyhangú 15 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
468/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási
Központot megbízza az Idősek Karácsonya városi rendezvény megszervezésével és
lebonyolításával.
A Képviselő-testület az intézmény részére 250.000 Ft-ot biztosít a 2008. évben képződött szabad
pénzmaradvány terhére.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a következő költségvetési rendelet módosításakor a
250.000 Ft összegű támogatás kerüljön beépítésre az intézmény költségvetésébe.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
Belterületi útfelújítás – DAOP pályázat
Várfi András polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, miszerint az október 29-i ülésen döntöttek
arról, hogy pályázatot nyújtanak be belterületi utcák felújítására. A pályázati útmutató szerint viszont csak
olyan utcák felújítására lehet pályázni, melyek gyűjtő utak, vagy a beruházás eredményeképpen gyűjtőúttá
válnak. Ebből következően a fent említett döntésben felsorolt utcák közül csak a Kossuth L., Katona J.,
Szabadság u., Hatáz u., és Besenyszegi utcák szerepelhetnek a pályázatban. Természetesen a többi utcát is
fel kell újítani, ott is szükség van a beruházásra, amelyeket más pályázati forrásból, vagy ennek hiányában
saját és lakossági forrásból kell megoldani. Jelentős lenne a Vásártéri ltp, az Október 6 ltp. utak felújítása,
hiszen azok még a 70-es években épültek, így időszerű lenne egy nagyobb rekonstrukció. Amennyiben erre
pályázati lehetőség mutatkozik, azt meg kell pályázni.
Rácz Imre képviselő, a választókörzetét érintő Október 6. ltp. közötti utak felújításának szükségességét
fényképekkel illusztrálta. Január- február hónapban egy lakossági fórumot kíván összehívni, ahol az érintett
lakossággal közösen megpróbálnak megoldást keresni a problémára.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a Bánomkerti úttal kapcsolatban szomorúan vette tudomásul, hogy az út
kimarad a pályázatból. Lakossági pénzből végre megépült az útalap, amelyre nagyon kellene az aszfalt, mert
ellenkező esetben szét fog nyomódni. A lakosság is azzal lett biztatva, hogy jövőre megkapják az útra az
aszfaltot. Van e esély arra, hogy az önkormányzat biztosítja az ehhez szükséges pénzösszeget.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő az Orgona utca állapotára hívta fel a figyelmet, ami mindegyiktől
rosszabb állapotú. Nem csak az úton, de a járdán sem lehet közlekedni. Bár ez az utca nem szerepel a
pályázatban, de javasolta, hogy a jövőre vonatkozóan készítsenek prioritást a burkolat nélküli utak
vonatkozásában is.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, azt, hogy a Bánomkerti utca aszfaltozására tud e az
önkormányzat pénzt biztosítani, a képviselő-testület dönti el a jövő évi költségvetés összeállítása során.
Amennyiben úgy döntenek lesz rá forrás, ellenkező esetben keresni kell az új pályázati lehetőségeket.
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További kérdés, hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket döntsenek a javaslatról.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
469/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata jóváhagyja a "Belterületi gyűjtőúthálózat fejlesztése és
korszerűsítése Gyomaendrődön című DAOP-2009-3.1.1/B" pályázat költségvetését.
Beruházás összköltsége (100%):
Megítélhető támogatás (90%):
Saját erő (10%):

93 685 459,- Ft
84 316 913,- Ft
9 368 546- Ft

A fejlesztés megvalósításának saját erős részét, 9 386 546 Ft-ot az önkormányzat a 2010. évi
költségvetéséből biztosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata jelen határozat meghozatalával egyidejűleg visszavonja a
418/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozatát.
Határidő: azonnal

24. Napirendi pont
A GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges bérleti szerződés jóváhagyása
Várfi András polgármester a képviselő-testület figyelmébe ajánlotta, hogy a következő napirendi pont és ez
a napirend szorosan összefügg. Jelen napirendbe a bölcsőde pályázat benyújtásához szükséges bérleti
szerződést kellene jóváhagyni, míg a következő napirendben szintén a bölcsőde pályázat benyújtásához az
önkormányzati tulajdonú 5807/4 hrsz-ú ingatlan jelzálogterheléséről kellene dönteni.
Mint emlékezetes a testület az október 1-i ülésén döntött arról, hogy támogatja és hozzájárul ahhoz, hogy a
Kft. pályázatot nyújtson be önkormányzati tulajdonú ingatlanra történő bölcsőde építésére. A terület hosszú
távú használatára bérleti szerződést kell kötni, mely szerződés tervezet az október 1-i ülésre nem lett
beterjesztve jóváhagyásra. A pályázat benyújtási határideje miatt nem volt lehetőség a bérleti szerződés
előzetes véleményeztetésére, így azt a testületnek utólag kell jóváhagyni. A következő napirendi pont pedig
arról szól, hogy a Takarékszövetkezet tájékoztatása alapján a Kft. részére kiadott banki ígérvény az alábbi
hiteleket tartalmazná: 5.5 millió Ft jelzáloghitel 10 éves futamidőre, és 48 millió Ft áthidaló jelzáloghitel 6
hónapos futamidőre. A hitel biztosítása érdekében a Takarékszövetkezet jelzáloggal terhelné az
önkormányzati tulajdonú ingatlant, melyhez szükséges a tulajdonos hozzájárulása.
A fentiek alapján a maga részéről megfogalmazta a kérdést a Jegyző úr felé, miszerint az elmúlt években
volt e rá példa, hogy az önkormányzat bármely ingatlan jelzáloggal lett terhelve. Ugyanakkor volt e arra
példa, hogy hitel céljára lett jelzáloggal terhelve, továbbá volt e példa arra, hogy magánszemély vagy
vállalkozás céljára lett az önkormányzat bármely ingatlana jelzáloggal terhelve.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, fedezetként lettek önkormányzati ingatlanok felajánlva
olyan pályázati cél teljesítése érdekében, amit az önkormányzat saját maga nyújtott be és valósított meg.
Korábban több ingatlan volt terhelve, melyek lassan kifutóban vannak. Magánszemély részére fedezetként
az önkormányzat nem adott fel ingatlant.
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Szabó Istvánné Kft. képviselője elmondta, mivel a bölcsőde pályázat utófinanszírozott, utólagos
elszámolással kapják meg a támogatási összeget, ezért az említett hitel összegek csupán néhány hónapig
lenne jelzálogként az ingatlanon. A banki ígérvényhez a takarékszövetkezet egy biztosítékot kér, amely
biztosíték a leendő bölcsőde épület lenne. A bérleti szerződés szerint a megépülő bölcsőde az önkormányzat
tulajdona lenne, ezért is kéri a testület hozzájárulását a jelzálogteher bejegyeztetéséhez. A hiányzó összeget
saját erőből fogják fedezni, melynek egy része már rendelkezésre áll.
Tisztelettel kérte a képviselőket, ha lehet, ne akadályozzák meg a pályázat benyújtását, ami egyáltalán nem
biztos, hogy nyer, így lehet mindez csak ígérvény lesz az önkormányzat és a takarékszövetkezet részéről, de
legalább a lehetőséget adják meg, ha már megdolgoztak ezzel a pályázattal.
Várfi András polgármester ismételten hangsúlyozta, mivel a két téma összefügg egymással, így hiába
szavazzák meg az elsőt, ha a másodikat nem. Felhívta a figyelmet a testület felelősségére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök aziránt érdeklődött, hogy az október 1-i ülésen hozott döntés értelmében a
bérleti szerződés aláírása megtörtént e.
Dr. Csorba Csaba jegyző az érdeklődésre elmondta, ez a bérleti szerződés akkor lép hatályba, ha azt a
képviselő-testület jóváhagyja. Ha ezzel kapcsolatban a képviselők részéről bármilyen kétség, észrevétel
merül fel, úgy azt itt most tegyék meg.
Szabó Balázsné bizottsági elnök a bérleti szerződés 11. pontjának második mondatát olvasta fel, amely
szerint „Ennek megfelelően a bölcsőde felülépítményt nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.” E
szerint, amennyiben a bérleti szerződés már aláírásra került, úgy nincs miről beszélni, hiszen az ingatlan
nem terhelhető meg.
Véleménye szerint a saját erő előteremtése a pályázó magánügye kell, hogy legyen, azt a pályázónak kell
állni. A forrás összeg meghitelezését illetően, megítélése szerint a takarékszövetkezetnek ez egy nagy
lehetőség lenne arra, hogy bebizonyítsa a helyi vállalkozók, illetve a lakosok előtt, hogy erre a 6 hónapra
megfinanszírozza ezt az összeget, anélkül, hogy jelzálogot tenne erre az épületre. A takarékszövetkezetnek
is van egy üzlet politikája, amit magánhitelek folyósításánál is gyakorol, viszont a hitelezők között
különbséget tesznek, amit konkrét esettel is alá tud támasztani.
Összegezve, megítélése szerint a takarékszövetkezet méltányosságot gyakorolhatna, hiszen egy helyi
vállalkozóról van szó a helyi önkormányzat vagyongyarapításához, egy állam által finanszírozott
beruházáshoz.
Szabó Istvánné a Kft. képviselője arra kérte a képviselő-testületet, hogy a bérleti szerződést hagyják jóvá,
míg a jelzálog kérdésében további lépéseket tesz a takarékszövetkezetnél a Képviselő asszony javaslata
alapján.
Illés János képviselő felhívta a figyelmet, hogy a két előterjesztés egymással ellentétesen nyilatkozik a saját
erőről, az egyik szerint meg van, míg a másik szerint nem áll rendelkezésre, az is hitelből lenne biztosítva.
Szabó Istvánné hangsúlyozta, a saját erő fele már meg van, és a pályázat elbírálásáig valószínű, hogy a
másik felét is össze tudja szedni.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, itt mos arról dönt a testület, hogy ez a 50-55 millió Ft-os
beruházás hogyan valósul meg, éppen ezért nem fogadható el az, hogy a saját erő megléte egyenlőre nem
biztos. A bérleti szerződés 4. pontja szerint ugyanis a pályázati önerőt /10 %/ a bérlő vállalja. Amennyiben
ez nem így van, viszont a testület jóváhagyja a bérleti szerződést, akkor hamisan szavazott. Tehát a bérleti
szerződést úgy kellene módosítani, és olyat jóváhagyni, amelyben mind a jogosultja, mind a kötelezettje
tudja vállalni, amit vállal.
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Megkérdezte a képviselőket, a Kft. képviselőjét van e további hozzászólásuk a témákhoz.
Hozzászólás nem volt, ezért felkérte a képviselőket döntsenek a bérleti szerződés jóváhagyásáról.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András nem.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
470/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyja az alábbi szövegezésű a GYERMEKLIGET
Nonprofit Kft. és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között létrejött, a „Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint Közösségi intézmények/terek fejlesztése”
című pályázat benyújtásához szükséges, 2009. november 6.-án aláírt bérleti szerződést.
Bérleti szerződés
Mely létre jött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.,
adószáma: 15346614-2-04, képviseli: Várfi András polgármester, mint bérbe adó;
Másrészről GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. (lakcím/székhely) 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 53/1.,
adószám: 21904428-1-04, Cégj. sz.: 04-09-008459 képviseletében Szabó Istvánné ügyvezető, mint bérlő az
alábbi feltételek mellett:
Szerződés előzménye: Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 374/2009.(X.1.) Gye. Kt. határozata
alapján hozzájárult, hogy GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. pályázatot nyújtson be a „ Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati felhívás alapján
új bölcsödét létesítsen a Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező 5807/4 hrsz.-ú,
természetben Gyomaendrőd, Selyem u. 101. szám alatti ingatlanon.
1. Bérlő az 5807/4 hrsz-ú, természetben a Gyomaendrőd, Selyem u. 101. szám alatti ingatlant a rajta lévő
építményekkel a 2004. július 30.-án kelt bérleti szerződés alapján óvodai szolgáltatás tevékenység céljából
bérli.
2. Jelen bérleti szerződés tárgya: a GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. a „Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” c. nyertes pályázat útján megvalósuló új bölcsőde
felül építmény bérlete.
3. A bérleti szerződés időtartama: jelen bérleti szerződés aláírásnak napjától számított 10 év.
4. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy pályázatot nyújt be a „Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati felhívás alapján, hogy új bölcsödét
létesítsen a Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező 5807/4 hrsz.-ú, természetben
Gyomaendrőd, Selyem u. 101. szám alatti ingatlanon. A pályázati önerőt ( 10 % ) a bérlő vállalja.
5. A „ Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” c. pályázat
keretében az új bölcsőde létesítéséhez szükséges építési engedély, használatbavételi engedély, a működtetés
feltételeinek biztosítása kizárólag a bérlő kötelezettsége és felelőssége a pályázattal kapcsolatos
kötelezettségek teljesítésével együtt.
6. A bérlő által az 5807/4 hrsz.-ú ingatlanon megvalósított bölcsőde épület építésével a bérlő tulajdonjogot
nem szerez, illetve közös tulajdon nem keletkezik.
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7. Bérbeadó tekintettel a bérlő által megvalósított 2. pontban részletezett nyertes pályázati eljárás
eredményeként megvalósított bölcsőde épület beruházásra külön bérleti díjat nem állapít meg a jogviszony
időtartamára.
8. A bérlő a használatában lévő vagyont jó gazda módjára köteles használni, köteles a vagyon állagát, és
értékét megóvni.
9. A jelen szerződés alapján fennálló jogviszonynak megfelelően a bérlő a 2. pontban leírt pályázati
felhívásban leírt tevékenységre, bölcsődei szolgáltatás biztosítására használhatja a bölcsőde felül építményt.
A bérlő a bölcsőde felül építményt csak rendeltetésének megfelelően használhatja.
10. A bérlő köteles viselni az ingatlan használatával járó költségeket, közüzemi díjakat. Amennyiben a
közüzemi szolgáltatásokat, a szolgáltatást végzők a bérlő hibájából adódóan szüneteltetik, vagy
megszüntetik, az említett szolgáltatások újraindításának költségei a bérlőt terhelik.
11. A bérlőt megilleti a birtoklási, használati és hasznosítási jog, de nem illeti meg a bölcsőde felül
építmény feletti rendelkezési jog. Ennek megfelelően a bölcsőde felül építményt nem idegenítheti el, és nem
terhelheti meg.
12. A bérlő speciális kötelezettsége, hogy a jogviszony során a bölcsőde felül építmény belső felújítási és a
karbantartási munkálatokat a bérlő köteles elvégezni a bérbe adó egyidejű írásbeli/szóbeli tájokoztatása
mellett. A munkálatok elvégzésének költségei a bérlőt terhelik.
13. A bérlő köteles a bérbe vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve
közvetlen költségeit és ráfordításait nyilvántartani. Erről a szerződéskötést követő évtől kezdve minden
évben a bérbe adónak beszámolni.
14. A bérbe adót indokolt esetben a bérbe adott bölcsőde felül építmény, helység(ek) állagának megóvása
érdekében megilleti az a jog, hogy rendkívüli beszámolót kérjen, melynek keretében a bérlő tájékoztatót ad
a vagyon állagáról, állagsérelem esetén annak elhárítási, vagy megelőzéséről a használó köteles
gondoskodni.
15. A szerződés megszűnik:
15.1. a szerződés határozott idejének lejártával,
15.2. felmondással.
16. A szerződést a bérbe adó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül felmondhatja,
ha
16.1. a bérlő a rendelkezésére bocsátott bölcsőde felül építményben nem az ingyenes használatra jogosító
tevékenységet végzi
16.2. a bérlő a 10. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg,
16.3. a bérlő a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti,
16.4. a bérlő a bérelt bölcsőde felül építményt rendeltetés ellenesen használja vagy nem a jó gazda
gondosságával bánik a bérbe adott ingatlannal.
17. A szerződést a bérlő 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel.
Ekkor semmilyen nemű megtérítési kötelezettsége nincs a bérbe adónak.
18. A szerződés megszűnésekor szerződő felek a megvalósított bölcsőde felül építmény bérlőt terhelő 10
%-os önerőnek megfelelő igazolt beruházási kiadásairól külön megállapodásban elszámolnak egymással.
19. A felek között felmerülő vitát a felek elsősorban kölcsönös egyességgel igyekszenek rendezni.
20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a 14/2003. KT
rendeletben, valamint az önkormányzatok vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló jogszabályokba
foglalt előírásokat alkalmazzák.
Kelt: Gyomaendrőd, 2009. november hó 6-án
……………………………………….. ………………………………………..
Bérbe adó
Bérlő
25. Napirendi pont
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A GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtásához az 5807/4 hrsz. - ú ingatlan jelzálogterhelése
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztett döntési javaslatban két megszavazandó alternatíva
került előterjesztésre. Az A) alternatíva szerint nem járulnak hozzá az ingatlan jelzáloggal való
terheléséhez, míg a B) alternatíva szerint hozzájárulnak.
Felkérte a képviselőket elsőként az A) alternatíváról hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István tartózkodás, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné tartózkodás, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
471/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete nem járul hozzá, hogy GYERMEKLIGET Nonprofit
Kft. a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
valamint Közösségi intézmények/terek fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges önerőt,
illetve sikeres pályázat estén a megvalósítás kiadásait pénzintézeti hitelből finanszírozza, az
önkormányzat tulajdonát képező 5807/4 hrsz.-ú, természetben Gyomaendrőd, Selyem u. 101. szám
alatti ingatlan jelzáloggal való terhelése mellett.
Határidő: azonnal

Várfi András polgármester a témához kapcsolódóan kérte a képviselők döntését a mellékletként szereplő
fenntartási nyilatkozat önkormányzat, mint tulajdonosra eső rész aláírására vonatkozóan, ugyanis azt a
testület döntése nélkül nem fogja aláírni. A fenntartási nyilatkozat a pályázat kötelezően benyújtandó
melléklete. / Felolvasta a nyilatkozat tartalmát./
Természetesen, ha minden a tervek szerint alakul, úgy ez az elképzelés egy nagyszerű dolog, de
amennyiben nem lesz elegendő gyermek, vagy a Kft. „bukik”, úgy az önkormányzatra marad ennek a
feladatnak az ellátása.
Felkérte a képviselőket, amennyiben javasolják a fenntartási nyilatkozat aláírását, úgy szavazzanak.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
tartózkodás, Izsó Csaba nem, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Dr. Palya József igen,
Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András nem.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
472/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Várfi András Polgármester aláírja
az alábbi fenntartási nyilatkozatot:
Fenntartási nyilatkozat
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Alulírott tulajdonos Gyomaendrőd Város Önkormányzata, képviseli Várfi András polgármester a
Gyomaendrőd, 5807/4 hrsz-ú ingatlanon a DAOP -2009-4.1.3/B Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint közösségi intézmények/terek
fejlesztése c. pályázat keretében megvalósuló „Bölcsődei férőhely kapacitás bővítése új bölcsőde
építésével, esélyt teremtve a korai szocializációra, a gyermekek napközbeni ellátásának
biztosításával, a családok megélhetési gondjainak enyhítése a munkába állás lehetőségének
megteremtésével” című projekthez kapcsolódóan, mint tulajdonos képviselője kijelentem, hogy az
ingatlan rendeltetésében és tulajdonjogviszonyában a beruházás megvalósításának zárásától
számított 5 évig változás nem történik, a támogatott közszolgáltatási tevékenység nem szűnik meg,
jellege nem változik.
Kelt, Gyomaendrőd, 2009. november 24.
………………………………..
Várfi András
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Határidő: azonnal
/ Putnoki László képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 14 fő./
26. Napirendi pont
Tulipános Óvoda Oktató Nonprofit Kft. támogatási kérelme
Várfi András polgármester felkérte Illés János képviselőt ismertesse a Pénzügyi Bizottság tagját,
ismertesse az előterjesztést.
Illés János képviselő elmondta, az óvoda vezetője kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben az
óvoda 132.400 Ft/hó többlet költséggel való támogatását kérte szeptember, október, november és december
hónapokban az óvodai létszám csökkenése miatt. A kérelmet két véleményező bizottság tárgyalta, melyek
ellentétes döntési javaslatot fogalmaztak meg. A pénzügyi bizottság visszatérítendő formában havi egyenlő
részletekben történő törlesztéssel 2010. szeptember 1-i visszafizetési határidővel javasolja a kért a
támogatás odaítélését. Ezzel szemben az ügyrendi bizottság visszafizetési kötelezettség nélkül javasolja a
támogatást megadni.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányban elsőként az ügyrendi bizottság által javasolt A)
alternatíváról kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.
[Babos László igen, Béres János nem, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János nem, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Dr. Palya József igen, Rácz Imre nem,
Szabó Balázsné nem, Várfi András nem.]

A szavazás eredményére figyelemmel a Polgármester a B) alternatíva szerinti döntési javaslatot tett fel
szavazásra.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta,
és az alábbi határozatot hozta: [Babos László nem, Béres János igen, Csányi István nem, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre nem, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya
József tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
473/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit
Kft. támogatási kérelmét támogatja, mely szerint 132.400 Ft/hó többlet költséggel támogatja az
intézményt a 2009/2010-es nevelési év szeptember – október - november-december hónapokban,
mely 132.400 Ft*4=529.600Ft támogatási összeget jelent.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmény részére visszatérítendő
formában, havi egyenlő részletekben történő visszafizetéssel adja a támogatást. 2010. szeptember
1.-ig fizesse vissza az 529.600 Ft összeget.
Fedezetként az óvodák 2009. évi törvényességi, szakmai ellenőrzésére elkülönített
összegmaradványt jelöli ki.
Határidő: azonnal
/ Putnoki László képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 15 fő. /
27. Napirendi pont
Beszámoló az Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, mint ismeretes az idegenforgalmi alapban lévő
670.000 Ft maradvány összegre pályázatot írt ki a képviselő-testület. A pályázatok benyújtási határideje
2009. november 10-e volt. A pályázatokról a döntési jogkör az Ügyrendi bizottságé, mely döntésről
beszámolási kötelezettsége van a képviselő-testület felé. Az alapra 3 pályázat érkezett, melyek közül a
bizottság két pályázatot támogatott. Az egyik Tímár Jánosné ev. Mindenki Karácsonya elnevezésű
rendezvény lebonyolítása, megrendezése, míg másik a GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület I. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny elnevezésű hagyományőrző
program megrendezése. A bizottság mindkét pályázatot azonos összeggel, 335.000-335.000 Ft-al támogatta.
A Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság által benyújtott pályázatot a bizottság nem részesítette támogatásba.
Hozzászólás, észrevétel hiányában, felkérte a képviselőket hagyják jóvá a bizottság beszámolóját a
pályázatok elbírálásáról.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen,
Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János tartózkodás, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
474/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szabó Balázsné, az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének beszámolóját,
az Idegenforgalmi Alap 2009. évi második pályázati kiírás felhasználásáról.
Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
Beszámoló a Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról
Várfi András polgármester elmondta, a vállalkozásfejlesztési alapra benyújtott pályázatok elbírálásánál a
Pénzügyi és Gazdasági bizottság rendelkezik döntési jogkörrel. A képviselő-testület pedig dönt a beszámoló
jóváhagyásáról.
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Illés János képviselő személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a kizárásról. Felhívta a figyelmet, hogy a
képviselő kizárásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen,
Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné tartózkodás, Illés János tartózkodás, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
475/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Illés János képviselőt kizárja a Vállalkozásfejlesztési
Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ismertette a Pénzügyi bizottság döntését a pályázatok elbírálásáról. Az alapra
két pályázat érkezett. Az egyik az Ignácz Kft. melynek 6 millió Ft összegű támogatást ítélt meg a bizottság,
12 fő munkahely teremtésre. A kamatmentes hitel 3 év futamidőre szól, törlesztő részlete 500.000 Ft/n. év.
A másik pályázó a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság, melynek 2 millió Ft összegű támogatást ítélt meg a
bizottság, 4 fő munkahely megtartás céljára. A hitel futamideje 2 év, törlesztő részlete 250.000 Ft/n. év.
Putnoki László képviselő remélte, hogy a munkaszerződések megkötése, illetve a dolgozók foglalkoztatása
során minden a törvények szerint fog történni. Véleménye szerint, ha már ilyen célra ad kamatmentes hitelt
az önkormányzat, az ellenőrzésről is gondoskodni kellene.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, és 3 tartózkodás mellett – Illés János képviselő nem szavazott -az
alábbi határozatot hozta:[Babos László igen, Béres János tartózkodás, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné tartózkodás, Illés János nem szavazott, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
476/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vass Ignác, a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnökének beszámolóját a Vállalkozásfejlesztési Alap 2009. év második félévi
felhasználásáról.
Határidő: azonnal
29. Napirendi pont
Tájékoztató a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálásáról
Várfi András polgármester elmondta, régi igényt elégített ki a testület azzal, hogy csatlakoztak a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. A pályázat helyi önkormányzati támogatásból, megyei önkormányzati
támogatásból és állami támogatásból tevődik össze. Önkormányzatunk 3000 Ft-ot, a megye 1000 Ft-ot ad,
melyhez az állam 4000 Ft-ot tesz, így egy tanuló összesen 8.000 Ft támogatást kaphat. A támogatást nem
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csak a megye felsőoktatási intézményeiben, hanem az ország bármely felsőoktatási intézményében tanuló
diák kaphatja, amennyiben a pályázati feltételeknek megfelelt.
A pályázati elbírálása nem volt egyszerű, hiszen meghatározott szempontok szerint kellett eljárni a döntést
hozó bizottságnak. Sajnálattal tapasztalta, hogy nagyon sok pályázó esetében alacsony volt a családban az
egy főre jutó jövedelem. Az így megítélt támogatással legalább a város is segítheti ezen fiatalok
továbbtanulását.
Felkérte a képviselőket fogadják el a bizottság tájékoztatóját a beérkezett pályázatokról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Babos László igen,
Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen,
Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
477/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szabó Balázsné, az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének beszámolóját, a
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálásával kapcsolatban.
Határidő: azonnal
30. Napirendi pont
Dr. Weigert József hulladékszállítással kapcsolatos panasza
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó bizottság elnökét röviden ismertesse a
panasz lényegét.
Izsó Csaba elmondta, Dr. Weigert József panasszal élt a testület felé, melyben igazságtalannak tartja, hogy
a hulladékszállítási rendelet minden lakost egyöntetűen kötelez díjfizetésre. Véleménye szerint csak a
keletkezett hulladék tényelegesen lemért mennyisége alapján kellene a hulladékszállítási díjat fizetni.
Egyedül élőként alig keletkezik szemete az ingatlanán, ezért nem tudja elfogadni azt, hogy neki fizetni
kelljen. Az ilyen jellegű panaszok elbírálása a bizottság hatáskörébe tartozik. Amennyiben az ingatlan
tulajdonosa minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy az ingatlan lakatlan, úgy megkapja a
díjfizetési mentességet. Továbbá, ha a család egy főre jutó jövedelme nem éri el az 56.000 Ft-ot, úgy abban
az esetben 50 %-os mérséklést alkalmaznak. Mivel a panaszos esetében egyik eset sem áll fenn, így a
bizottság nem tudott eltekinteni a díjfizetési kötelezettségtől.
A jövőre vonatkozóan viszont el kell gondolkodni azon, hogy milyen módon kezeljék az ilyen jellegű
panaszokat. A panaszos ugyanis azt sérelmezi, hogy nem súly alapján történik a díjfizetés, hanem van egy
kötelező díjfizetés. A súly alapján történő fizetés itt még nem megoldott, - külföldön már van ilyen - mivel
az elég nagy befektetést igényelne, aminek a megtérülése kérdéses. Viszont megoldást jelenthetne az alapdíj
bevezetése, amiről előbb-utóbb el kell gondolkodni. A bizottság véleménye szerint ez a ciklus már ne
foglalkozzon ezzel, a következő testület térjen vissza erre.
Összegezve: a bizottság nem javasolja a kérelem támogatását, mivel az igazságtalan lenne azon lakosokkal
szemben, akik hasonló helyzetben vannak, de még is becsületesen fizetnek.
Gellai Józsefné képviselő reagálva megkérdezte, alapdíj plusz a konkrét fogyasztás után történő fizetést
tartanák jó megoldásnak.
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Babos László képviselő válaszolva hangsúlyozta, a korábbi viták során személye volt az, aki szorgalmazta
az alapdíj bevezetését, amit aztán a testület elvetett. Egyedül ez lenne a jó megoldás az ilyen jellegű
problémákra. Örült annak, hogy most már a bizottság is ezen a véleményen van.
További hozzászólás hiányában a polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a javaslatról, amely szerint
elutasítják Dr. Weigert József kérelmét.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
478/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elutasítja Dr. Weigert József Gyomaendrőd, Zrínyi M.u.
29/1. sz. alatti lakos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi
közszolgáltatásról szóló 44/2007 (XII.27.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálatára irányuló kérelmét a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII tv. 4. fejezetének az ingatlan tulajdonosra vonatkozó
kötelezettségek alapján.
Határidő: azonnal
További a nyilvános ülésre vonatkozó napirend nem volt, Várfi András polgármester megköszönte a
jelenlétet és az ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Hangya Lajosné
hitelesítő

Szabó Balázsné
hitelesítő
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