Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
1/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. január 28-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

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

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző, Aljegyző urat, a hivatal
osztályvezetőit, a meghívott vendégeket, az intézmények vezetőit. Köszöntötte a napirendi pontokban
érdekelt megjelenteket, és Gyomaendrőd érdeklődő állampolgárait, akik a Tv-n keresztül kísérik
figyelemmel a testület ülését, a hozott döntéseiket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testület teljes létszámmal jelen volt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Hangya Lajosné és Lehóczkiné Tímár Irén képviselőket.
Ezt követően elmondta, 2010. január 7-én elhunyt Márton Gábor Gyomaendrőd Város Díszpolgára,
kérte a jelenlévőket, hogy egyperces néma felállással adózzanak emlékének.
Az ülés napirendjét a meghívóban felsoroltaktól eltérően, az alábbiak szerint javasolta meghatározni.
A 30. napirendi pontként feltüntetett Márton Gábor, az Önkormányzat saját halottjának temetési
költségeiről szóló tájékoztatót javasolta zárt ülésen megtárgyalni. Ugyanakkor soron kívüli 31.
napirendként kerüljön megtárgyalásra a Gyomaendrőd és Dévaványa közötti 4321. jelű állami közút
felújítása tárgyú előterjesztés. Ennek megfelelően 32. napirendi pont lesz a bejelentések.
Felkérte a képviselő-testületet amennyiben egyetértenek a napirendre tett javaslattal, úgy hozzák meg
határozatukat.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

1

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
1/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza
meg:
1. A Gyomaendrődi Ligetfürdő szauna kert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása
2. A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
3. Ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatási díjakról szóló rendelet módosítása
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosítása
6. Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról
szóló 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
7. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II.
10.) önkormányzati rendelet módosítása
8. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló rendelet módosítása
9. A lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog
gyakorlásának bevezetése valamint bérlakás állomány növelésének lehetősége
10. Zaj-és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása I. forduló
11. Piaci alapú önkormányzati befektetés a Gyomaszolg Ipari Park Kft. gazdasági társaságba
12. Beszámoló az orvosi ügyelet 2009. évi munkájáról
13. A Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának működtetése
14. A Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
intézménynevének névváltozása
15. Alapító okiratok felülvizsgálata, a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetési jogának átadása
16. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Sportkoncepciójának 2010-2015 időtartamra történő
elfogadása
17. "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" Konzorciumi szerződés módosítása
18. Vállalkozási szerződés jóváhagyása
19. Mindenki Ebédel 2010.
20. Pályázat testvérvárosi találkozó megszervezésére
21. Szakmai gyakorlatszerzés támogatása – BMTT pályázat
22. A Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme
23. Lemondás fel nem használható TEKI támogatásról
24. TEKI 2008, Településrendezési terv készítése Gyomaendrődön - Lemondás fel nem
használható támogatásról
25. A Gyomaendrődi FC kérelme
26. 2010. évi teljesítmény követelmény
27. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2010. évi munkaterve
28. Beszámoló a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv teljesítéséről
29. Tájékoztató Kner Izidor születésének 150. évfordulójára kiadott bélyeg vásárlásáról
valamint a Kner Nyomdaipari Múzeum 2010-es évi önkormányzati támogatásáról
30. Tájékoztató a Beiskolázási Szabályzat mellékletét képező ütemtervről
31. Gyomaendrőd és Dévaványa közötti 4321. jelű állami közút felújítása
32. Bejelentések
Határidő: azonnal
Tájékoztatásul elmondta, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pontokat zárt
ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület:
33. Gyomaendrőd Város Önkormányzata-Budapest Priv-Invest közötti megbízási szerződés
jóváhagyása
34. Intézményvezetők vezetői pótlékának módosítása
35. Fellebbezés személyi térítési díj ügyben
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36. Fellebbezés az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás elutasítása
tárgyában
37. Tájékoztató Márton Gábor, az Önkormányzat saját halottjának temetési költségeiről
38. Gyomaendrődi lakosok kérelme
Ezt követően beszámolt a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Január 4-én az időjárás miatt belvíz és árvízkészültségi fokot kellett elrendelni. Ennek kapcsán el
kívánta mondani, hogy veszélyes Gyomaendrőd Hármas-Körös melletti gátszakasza, ezért a két
műegyetemi gyakornokot kérnek fel, hogy mérjék fel a gát állapotát, mert mindenképpen
megerősítésre szorul. A belvíz borítottság elérte a szántóterület 20 %-át, viszont szerencsésen levonult,
ami köszönhető a már befejezett belvízberuházásoknak.
Január 6-án úszóverseny volt a fürdőben, sűrűn vannak versenyek. Továbbra is fontosnak tartotta,
hogy minden gyomaendrődi kisgyermek minél előbb meg tanuljon úszni.
Január 10-én galambkiállítás volt a sportcsarnokban. A korábbiakhoz hasonlóan, jól szervezett, szép
kiállítás volt, a helyi galambászok szervezésében. Az ideérkező kiállítók elégedettek az ellátással,
családtagjaik pihenéssel töltik el az időt a liget fürdőben.
Január 14-én Jegyző úrral együtt köszöntötte Molnár Albertné gyomaendrődi lakost 100 éves
születésnapja alkalmából.
Január 16-án vettek végső búcsút Márton Gábor díszpolgártól. Ugyan ezen a napon az endrődi
közösségi házban „Adventtől vízkeresztig” címmel karácsonyi népszokások rendezvény volt, melyen
a romániai Bihardiószegtől Hunyáig képviselték magukat települések.
Január 22-én került sor a Magtárlaposi úton a Térségi Szociális Központ fogyatékkal élők klubjának új
épületének átadására.
Szólt még két fontos megyei programról. Az egyik egy ismétlődő program, gyakorlatszerzési
lehetőség a megyei területfejlesztési tanács által kiírt pályázat alapján. A gyakorlatban ezt azt jelenti,
hogy diplomamunkájukat készítő fiatalok tölthetnek el 6 héttől maximum 6 hónap időtartamot, melyet
a pályázat kiírója minimálbérnek megfelelő összeggel fogja támogatni. A fiatalok itt létük alatt
munkatapasztalatot szerezhetnek, és a diplomájukhoz szükséges gyakorlatot letölthetik, majd ezt
követően bízunk abba, hogy itt helyben munkát is tudnak találni.
A másik megyei program „önkormányzati védekezéstechnikák az állami-megszorítások és
intézkedések tükrében” című, több előadásból álló konferencia, melyen jegyző úrral vettek részt.
Ennek folytatásaként havonta más-más témában neves előadók tartanak majd előadásokat.
Végezetül felhívta a képviselők figyelmét a vagyonnyilatkozatok leadási határidejére, amely 2010.
január 31.
Megkérdezte az alpolgármester urat, a bizottság elnököket, a képviselő-testület tagjait, majd a
jelenlévő érdeklődőket, van e napirend előtti bejelenteni valójuk, kérdésük, interpellációjuk.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel
kapcsolatban kérte a képviselők véleményét, hozzászólását.
Szabó Balázsné bizottsági elnök a 376/2009.(X.1.) Kt. hivatali gépjármű csere engedélyezése tárgyú
határozat végrehajtására adott jelentéssel kapcsolatban el kívánta mondani, hogy néhány képviselő
észrevételt tett felé, mint az ügyrendi bizottság elnöke felé, akik a döntés előkészítését és annak
végrehajtási rendjét kifogásolták. Véleményük szerint az eljárás nem az SZMSZ szerint történt. Az
említett határozat nem úgy szól, ahogy a gépjármű cserére valóban sorkerült. 2009. december 10-én a
képviselő-testület közmeghallgatást tartott, előre meghirdetett napirendi pontokkal, viszont a
közmeghallgatáson, amely közben átment testületi ülésbe, olyan napirend is elő lett terjesztve, amelyre
nem készült előterjesztés, és előzetesen a bizottságok nem tárgyaltak meg, holott az két korábbi két
testületi döntést is érintett, ami mind gazdaságilag, mind pedig hivatali szervezetet érintően figyelmen
kívül lett hagyva. Arra kérte a képviselő-testületet, hogy a döntés meghozatalakor legyen
körültekintőbb, az előterjesztések pedig az SZMSZ feleljenek meg.
Felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt adjon magyarázatot a képviselők észrevételére.
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Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hangsúlyozta, a közmeghallgatás előkészítése az önkormányzati
törvénynek és a SZMSZ-nek megfelelően történt. Álláspontja szerint az előkészítés jogszabályszerű
volt. Az Ötv. 13. §-a szabályozza a közmeghallgatás kérdését. E szerint a közmeghallgatáson egyetlen
kötelező napirendi pontnak kell szerepelni - a közérdekű kérdések, bejelentések. A közmeghallgatás
tartásának és szervezésének eljárási kérdéseit a törvény a szervezeti és működési szabályzatra utalja.
Az SZMSZ-ben a törvényhez képest plusz szabályként szerepel, hogy közmeghalltatást megelőzően
10 nappal kell a meghívót, értesítőt kiküldeni, ami az említett esetben szabályszerűen meg is történt.
Szabályozza továbbá azokat a tárgyköröket, amelyeket a közmeghallgatáson ismertetni kell –
kötvényfelhasználása, adóbevétel felhasználása stb. Ezen témák ismertetése szintén megtörtént. A
törvény által szabályozott kötelező napirendi pont mindkét településrészen megtartott
közmeghallgatáson 3. napirendként szerepelt. Az Ötv-hez kiadott kommentár szerint a
közmeghallgatás testületi ülésnek minősül, ami azt jelenti, hogy jegyzőkönyv készül, és a
határozatképességet vizsgálni kell. A testületi ülésre vonatkozó szabályok az irányadóak, ami azt
jelenti, hogy bármely kérdésben dönthet a testület, tehát napirendi pontokat felvehet. A két
településrészre meghirdetett közmeghallgatás napirendi pontjainak nem kell azonosnak lennie, azok
eltérhetnek, mivel önálló testületi ülésként kell kezelni őket. Az endrődi közmeghallgatáson 4.
napirendi pontként tárgyalta és döntött a testület a 003. tanyagondnoki körzet létrehozásáról. Ez a
döntés úgy kapcsolódik a hivatali gépjármű értékesítéséhez, hogy a tanyagondnoki körzet tárgyi
feltételeinek biztosítása céljából az Opel gépjárművet nem értékesíti, hanem a körzet üzemeltetéséhez
átadja a Térségi Szociális Gondozási Központnak. Ezzel a döntésével a testület módosította a két
hivatali gépjármű cseréjének forráslehetőségét, amiről az október 1-i ülésen döntött. Ezen döntésében
ugyanis úgy rendelkezett a testület, hogy a Szja-ból befolyt többletbevételből 4 millió Ft-ot jelöl ki a
két gépjármű beszerzésére, míg a hiányzó fedezetet a két gépjármű értékesítéséből befolyt összegből
biztosítja.
A 003. tanyagondnoki körzet kialakítása nem új keletű, hiszen azzal többször is foglalkozott már a
testület, a bizottságok. A körzet kialakítására viszont pályázni csak érvényes működési engedéllyel
lehet, melyhez rendelkezni kellett a meghatározott feltételekkel. Véleménye szerint a képviselőtestület ebből eredően hozta meg a fent említett döntését, emlékezete szerint vita nélkül.
Összegezve: mivel a közmeghallgatás is testületi ülésnek minősül, úgy azon napirendi pontok
felvehetők. Függetlenül attól, hogy írásos előterjesztés nem készült, a jelenlévő testületi tagok számára
egyértelmű volt, - a határozat is úgy született -, hogy nem értékesítik az Opel Zafira gépjárművet,
hanem azt a tanyagondnoki körzet működtetésére használja fel, úgy, hogy a pályázati lehetőség
megjelentését követően, az azon történő sikeres pályázatot követően kerül sor a gépjármű
értékesítésére. A hozott döntés végrehajtása ennek megfelelően történt meg, és a jelentésben a
finanszírozás kérdéséről részletes tájékoztatás készült a gépjárművek forrásáról is.
Szabó Balázsné bizottsági elnök megköszönte Jegyző úrnak a számára kielégítő és megnyugtató
tájékoztatást.
További kérdés, észrevétel a jelentéssel kapcsolatban nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket
hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
2/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
város
Képviselő-testülete
a
513/2008.(XII.18.),
23/2009.(I.29.),
63/2009.(II.26.), 65/2009.(II.26.), 179/2009.(IV.30.), 272/2009.(VI.25.), 336/2009.(VIII.27.),
363/2009.(X.1.), 382/2009.(X.1.), 417/2009.(X.29.), 420/2009.(X.29.) Képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
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Ezt követően a Polgármester beszámolt a december havi szabadságának alakulásáról. December 22-től
december 31-ig összesen 6 munkanap szabadságot töltött le.
Személyes érintettség miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
3/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Várfi András polgármestert kizárja a szabadságának
alakulásáról adott beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a tájékoztatót 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András nem szavazott.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
4/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület elfogadja Várfi András polgármester 2009. december
havi szabadságának alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint 2009. december 22-től
december 31-ig összesen 6 munkanap szabadságot töltött le.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Ligetfürdő szauna kert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása
Várfi András polgármester köszöntötte Kovacsics Imre urat a Ligetfürdő kft. ügyvezetőjét, majd
felkérte Csányi István alpolgármestert, a Kft. felügyelő bizottságának elnökét ismertesse a napirendi
pontot.
Csányi István alpolgármester elmondta, a képviselő-testület harmadik alkalommal foglalkozik a
ligetfürdő fejlesztésével. A felügyelő bizottság a január 14-i ülésen tárgyalta az ügyet. Lényegében a
tervezett beruházás megvalósításának szükségessége nem volt vitatott sem a felügyelő bizottság, sem
pedig a testület részéről. A fürdő gazdaságosabb működése érdekében szükség van erre. A kérdés arról
szólt, hogy a beruházás finanszírozása milyen módon történjen. Saját beruházásban végezze el a fürdő,
vagy önkormányzati finanszírozásban valósuljon meg. A fürdő jelenlegi pénzügyi helyzetében a saját
beruházás nem látszik megoldhatónak, ezért a felügyelő bizottság – a kft. könyvvizsgálójának
véleményével egyetértve – azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy a beruházás teljes egészében
önkormányzati finanszírozásban valósuljon meg. A fürdő vezetősége a felügyelő bizottság és a
könyvvizsgálat rendelkezésére bocsátotta a pénzügyi adatokat, amely alapján a felügyelő bizottság
felelősen tudott dönteni, és javaslatot tenni. Amennyiben a beruházás a javasoltak szerint valósul meg,
úgy azt bérbe kell adni a fürdőnek. A beterjesztett döntési javaslat 6 pontban került megfogalmazásra,
melyek közül fontos, hogy a testület a fürdőt bízná meg a beruházás teljes körű lebonyolításával. A
felügyelő bizottsági ülésen felvetődött a kérdés, hogy a beruházás közbeszerzés köteles e vagy nem.
Amennyiben igen, úgy a beruházás költségét- 27 millió Ft - egy összegben kell biztosítani az
önkormányzatnak, viszont, ha nem úgy a kivitelező cégtől érdekezett ajánlat szerint lehetőség van 12
havi részletben kiegyenlíteni az árat. Így az önkormányzatnak havi bontásban kellene biztosítani az
összeget, a kifizetés átcsúszna a 2011 évre.
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A bizottság ülésén Kovacsics úr nem tudott egyértelmű választ adni erre a kérdésre, ezért kérte, hogy
most adjon választ, mivel a költségvetés szempontjából nem mindegy, hogyan történjen a pénzeszköz
biztosítása.
Összegezve: kérte a képviselőket támogassák az elképzelést.
Kovacsics Imre ügyvezető elöljáróban hangsúlyozta, a vendégek örülnek az önkormányzat tervezett
elképzelésének, várják a szauna kert, gőzkabin és pihenőtér megvalósulását. Itt kívánta megköszönni a
felügyelő bizottság javaslatát, amely szerint a beruházás megvalósítója az önkormányzat legyen. A
felügyelő bizottság dolga, hogy az általa felügyelt céget gazdasági szempontból is felügyelje. Az
elmúlt évben még úgy tűnt, hogy a fürdő kft ezt le tudná finanszírozni, a 12 havi részletfizetési
lehetőséggel. A jelen számítások szerint 40 %-ot ki is tudnának fizetni a bevételből, viszont a fürdő
múltjára tekintettel – amelyről az elmúlt testületi üléseken is szó volt – a könyvvizsgáló javaslatával
egyetértve, üdvözölték és megköszönték a felügyelő bizottság előterjesztett javaslatát. Az
önkormányzat számára fontos, hogy a jutatott pénzeszköz nem a fürdő működtetésére, hanem egy
értéknövelő beruházásra kerül felhasználásra. Ez nem csak azt jelenti, hogy kedveltebb lesz a
fürdővendégek körében, hanem nő a fürdő értéke. Igazán sokkal több pénzébe nem kerül az
önkormányzatnak a fürdő támogatása, hiszen ha az elmúlt évhez hasonlóan tartani tudják a támogatási
pénzeszköz lehívását – reményei szerint igen –abban az esetben 15 millió Ft-al lesz kevesebb a tavalyi
évhez képest.
A felügyelő bizottság által javasolt megoldással stabillá tudják tenni a kft pénzügyi helyzetét, ami a
szauna park megépítésével még stabilabbá válik, hiszen nő a vendégek száma, ami növeli a bevételi
oldalt.
A finanszírozást tekintve a kapott ajánlat alapján a részletfizetési lehetőség egy nagyon jó megoldás,
hiszen a mai piaci versenyhelyzetben kamat nélkül lehetne a beruházást megvalósítani. Az első
részletet az elkészülte után kellene megfizetni, ami azt jelenti, hogy amennyiben márciusban a szauna
park elkészül, úgy 3-4 havi részlet átcsúszna a következő évre, ami azt jelentené, hogy a beruházás
nem tartozna a közbeszerzés hatálya alá. A pénzeszköz átadás formáját tekintve pedig talán a
tőkeemelés lehetne jó megoldás.
Vass Ignác a pénzügyi bizottság elnökeként hangsúlyozta, nem ennyire optimista a fürdő pénzügyi
helyzetét illetően, mint az ügyvezető úr. Az elmúlt időszakban láthattuk a kft. pénzügyi helyzetének
alakulását, amely információ szerint nem sokat változott napjainkra, amely véleménye szerint ezzel a
beruházással nem fog megoldódni. Kétségtelen, hogy egy értéknövelő beruházásról van szó, ami
szolgáltatást bővít és színvonalat emel. Arról ma már nem érdemes beszélni, hogy mi volt a múltban,
egy újév előtt állnak. Továbbra is az volt a véleménye, hogy a fürdő nem igazán mozdult el abba az
irányba, hogy a pénzügyi helyzetét tudja stabilizálni.
A beruházást illetően megítélése szerint az közbeszerzés köteles, főleg, hogy pénzügyileg az
önkormányzat finanszírozza.
A pénzügyi bizottság nem támogatta egyhangúan, 3 igen és 2 tartózkodás mellett javasolta a beruházás
javasolt pénzügyi konstrukcióban való megvalósítását.
Hangsúlyozni kívánta, hogy nem a rossz szándék vezérli a véleménye kifejtése során, de meglátása
szerint nem igazán valósulnak meg azok a várható javulások, amelyeknek a fürdőnél már látszani
kellene.
Babos László képviselő számára az előterjesztésből nem látszik egyértelműen, hogy ez a beruházás
közbeszerzés köteles, vagy nem. Amennyiben az önkormányzat a megvalósítója, úgy minden
valószínűséggel oda tartozik. Amennyiben igen, úgy a döntési javaslat 3. pontjában helytelen a
megfogalmazás, miszerint utasítják a Kft-t, hogy a beruházás lebonyolítását kezdje meg a forrás
kijelöléstől függetlenül. Vannak talán a hivatalban olyan szakemberek is, akik el tudják dönteni, hogy
a beérkező ajánlatok közül a fürdő kft. nyeri el a beruházást. A hozzászólások során elhangzott, hogy
27 millió Ft a beruházás költsége, amelyre forrást kell kijelölni. Az árajánlatot adott cég ezt a 27 millió
Ft-ot úgy alakította ki, hogy 12 havi részletfizetéssel, a mai kamatokat figyelembe véve 30 %-al
emelte meg ezt az összeget, így a cég költsége is megtérül. Ugyanakkor egy közbeszerzési eljárással
ez a beruházási költség lehet, hogy csak 15 millió Ft lesz.
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Illés János képviselő véleménye szerint jelen előterjesztésben arról kell a testületnek dönteni, hogy
megszavazza e a 27 millió Ft-ot vagy nem, akarják e ezt a fejlesztést a fürdőben, vagy nem. Az, hogy
az közbeszerzés köteles, vagy sem, a hivatal jogászai el fogják dönteni. A beruházás forrás megítélése
szerint lehetne a kibocsátott 1 milliárd Ft kötvény, amihez a mai napig nem nyúltak, pedig már régen
el kellett volna költeni.
Megítélése szerint nem kellene gátolni a fejlődést, adjanak esélyt az új fürdővezetésnek. Nyilván arra
is megvan a lehetőség, hogy további árajánlatokat kérjenek be, ha meg közbeszerzés köteles, akkor
úgy is a szerint kell eljárni.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint az érvényben lévő közbeszerzési szabályzat szerint a
beruházás közbeszerzés köteles, függetlenül attól, hogy ki lesz annak megvalósítója. Ennek azonban
túl nagy gyakorlati jelentősége ebben a tekintetben nincs, mivel az az ajánlat, amit a fürdő bekért,
kellő információt nyújt arra, hogy milyen összegbe kerül egy ilyen beruházás, arra milyen
maximumforrást szükséges kijelölni. A részletekben történő kifizetés sincs ellentétben a fennálló
helyzettel, hiszen erre a gyakorlatban van példa.
Amennyiben a testület a beruházás megvalósítása mellett dönt, és megbízza a kft-t a lebonyolítással,
úgy megkezdhető a közbeszerzési eljárás kiírása, a tervek és az egyéb szükséges okiratok beszerzése.
Megítélése szerint a döntési javaslat nincs ellentétben a felügyelő bizottság döntésével és a testület
eddig hozott döntéseivel.
Csányi István alpolgármester hangsúlyozni kívánta, hogy a korábbi években ez a fürdő úgy
működött, hogy az önkormányzat éves szinten 30-50 millió Ft támogatást nyújtott a működési
költségekre, melyből bérleti díjként visszajött 10-17 millió Ft. Az új fürdővezetés óta viszont 25 millió
Ft-al kevesebb támogatást kapnak működésre, melyből 20 millió Ft körül vissza fognak fizetni bérleti
díjként, iparűzési adó címén, így kb. 3 millió Ft-ba kerül az önkormányzatnak az üzemelési költség. A
felügyelő bizottság éppen ebből eredően tette meg javaslatát, hogy a korábban működtetésre kifizetett
önkormányzati támogatást most a fürdő fejlesztésére használják, egy olyan értéknövelő beruházásra,
mely bevétel növekedést eredményezhet.
Kovacsics Imre ügyvezető reagálva Vass Ignác bizottság elnök hozzászólására meg kívánta jegyezni,
hogy az elmúlt évben 10 millió Ft-al kevesebb önkormányzati támogatást hívtak le 6 hónap alatt, mint
az azt megelőző évben.
Várfi András polgármester további érdemi kérdés, vélemény hiányában lezárta a témát, majd
ismertette a döntési javaslatot, és felkérte a képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a javaslatban foglaltakat elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László nem, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác nem, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
5/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. által
bemutatott és számításokkal alátámasztott Gyomaendrődi Liget Fürdő szauna kert, gőzkabin
és pihenőtér kialakításával egyetért az alábbi feltételekkel:
1. A fejlesztési beruházás megvalósítója: Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-t bízza meg a
beruházás teljes körű lebonyolításával.
3. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete utasítja Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-t, hogy
a beruházás lebonyolítását kezdje meg a forrás kijelölésétől függetlenül.
4. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a Polgármestert a beruházással
megvalósuló létesítmény bérbeadására vonatkozó bérleti szerződés megkötésére és
aláírására.
5. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a beruházás forrását a 2010 évi költségvetés
tárgyalásakor jelöli ki.
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6. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete utasítja a jegyzőt a 2010 évi költségvetési
rendelet megalkotásánál vegye figyelembe a Gyomaendrődi Liget Fürdő szauna kert,
gőzkabin és pihenőtér kialakítása fejlesztési beruházás kiadásait.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot a pénzügyi bizottság elnökét néhány szóban
ismertesse a rendeletmódosítás lényegét.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a költségvetés módosítását szükségessé tette a testület által
hozott döntések, az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, valamint a
főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra jutatott pénzeszközök költségvetési változásai.
A költségvetés főösszege 15.122 e Ft-al nőtt.
Lényegesnek tartotta elmondani, hogy az intézmények teljesíteni tudták saját költségvetésből a
normatíva visszafizetési kötelezettségüket, kivéve a Térségi Szociális Gondozási központ, amely saját
költségvetésből 1.862 E Ft-ot tudott kigazdálkodni, viszont a fennmaradó 7.522 e Ft-ot az
önkormányzatnak kell biztosítania.
Szilágyiné Bácsi Gabriella a pénzügyi osztály vezetője hozzászólásában elmondta, az előterjesztés
ugyan nem tartalmazza, de szeretnék, ha a Térségi Szociális Gondozási Központ vonatkozásában 1 fő
létszámnövekedés keresztülvezetésre kerülne a költségvetési rendeleten. Ennek oka, hogy az
intézménynél végzett módszertani, szakmai ellenőrzések során megállapításra került, hogy a szakmai
létszám nem elegendő. Az intézményt fenntartó társulás az elmúlt év augusztusában hozott
határozatában engedélyezte, az 1 fő létszámnövekedés beépítését. Ezzel az intézmény engedélyezett
létszámkerete 136 főről 137 főre módosulna.
Várfi András polgármester, kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket alkossák meg a
rendeletet az osztályvezető asszony által kért létszámváltozás figyelembe vételével.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2010. (I. 29.) önkormányzati rendeletét
a 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében és a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. §-ában szereplő
bevételek főösszege 4.564.258.-E Ft-ra módosul, a rövid lejáratú hitelfelvétel 0-ra csökken,
részletezve az 1. számú melléklet szerint.
2. § A 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. §-ában
meghatározott működési kiadások előirányzata 2.827.698.-E Ft-ra nő, részletezve a 2. számú
mellékletben.
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4. § A 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. §-ában előirányzott
önkormányzati felújítási kiadások főösszege 136.640.-E Ft-ra módosul, részletezve a 3. számú
melléklet szerint.
5. § A 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. §-ában előirányzott
önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 448.824.- E Ft-ra módosul, ezen belül az
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 381.383 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz
átadás 29.799.-E Ft-ra, a kölcsönök nyújtása 37.642.-E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4.
számú melléklet tartalmazza.
6. § A 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. §-a szerint az
önkormányzati tartalék összege 1.151.096.-E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú
melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2010. január
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. január hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. január 29.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
3. Napirendi pont
Ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatási díjakról szóló rendelet módosítása
Vass Ignác bizottsági elnök hangsúlyozta, a szolgáltató által javasolt díjakkal kapcsolatban az
önkormányzatnak túl sok lehetősége nincs, vagy elfogadja, vagy ha nem úgy a különbözetet saját
költségvetésből finanszírozza. Számára, ami problémát jelentett, és nehezményezett az az, hogy két
hónap telt el, mire a vízművek észrevette és jelezte, hogy hiba van a számításokban. Véleménye
szerint egy ilyen számítási anyagban, aminek komoly pénzügyi kihatása van a lakosságra, - a
csatornadíjak jelentősen megemelkedtek – nem engedhető meg ilyen téves számolás.
A bizottság a javítás utáni díjakat végül elfogadásra javasolja a testületnek.
A rekonstrukciós költségeket illetően a bizottság az a. alternatíva szerinti megoldást javasolja,
melyben szerepel az aknafedlapok cseréje 800 e Ft.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, november óta van a testület előtt ez a rendelet-tervezet. A
tárgyalások során a bizottsági álláspontok egyre közeledtek egymáshoz. A víz és csatornadíjak
tekintetében nem volt nézetkülönbség, elfogadják a szolgáltató javaslatát. Ugyanakkor nem volt
egységes az álláspont a rekonstrukciós munkákat illetően. A városfenntartó bizottság ugyanis
megkérdőjelezte, hogy az aknafedlapok cseréjét kell e itt szerepeltetni, véleményük szerint azt az
üzemeltetés során el kell végezni, annak költségét a Zrt-nek el kell viselni.
A bizottság ezen véleményét támogathatónak tartotta, javasolta annak elfogadását.
Várfi András polgármester a bizottsági javaslatokra is figyelemmel, azokkal egyetértve a víz és
csatornadíjak 2010 évi mértékét elfogadásra javasolta. A rekonstrukciós munkákat illetően a
városfenntartó bizottság véleményével értett egyet, miszerint az aknafedlapok cseréje az
üzemeltetéshez kellene, hogy tartozzon. Ugyanakkor a szolgáltató itt tehetne egy nagyvonalú ajánlatot
és elfogadhatná ezt a 800 e Ft-ot, annál is inkább mert ezek az aknafedlapok balesetveszélyesek, tehát
azok cseréjét nem kellene tovább halogatni, meg kellene előzni a balesetet.
Megkérdezte a vízművek zrt. képviselőjét nyilatkozzon, mi az üzemeltető álláspontja ezzel
kapcsolatban.
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Rung Attila hangsúlyozta, az előterjesztésben szereplő aknafedlapok vonatkozásában nem a
balesetveszélyes fedlapokról van szó, hiszen a közvetlen balesetveszélyt okozókat azonnal kicseréli az
üzemeltető. Ez 10 olyan aknafedlapot takar, amelyek állapota már olyan, hogy azok cserére
szorulnának.
A cég eszközgazdálkodási szabályzatának értelmében, álláspontjuk szerint ez értéknövelő felújítást
jelent, tehát ezt itt kell szerepeltetni. Ettől függetlenül a döntést tudomásul veszik, ha az ez évi
rekonstrukcióban nem lesz benne.
A korábbi előterjesztésben szereplő számítási hibáért, amennyiben a cég hibázott, elnézést kért.
Vass Ignác bizottsági elnök reagálva hangsúlyozta, a pénzügyi bizottság éppen a balesetveszély
elkerülése miatt tartaná fontosnak, és támogatná, hogy a fedlapok cseréje szerepeljen a rekonstrukciós
munkák között. A kérdés, hogy érdemes e a cserét halogatni ezért a 800 e Ft-ért, vagy most azt
mondják, hogy legyen benne és a csere történjen meg.
Nyilván a bizottság javaslata nem kötelez senkit, mindenki döntsön a belátása szerint.
Czibulka György képviselő meg kívánta jegyezni, hogy a Vásártéri ltp-n egy kéztöréses baleset után
két év kellett ahhoz, hogy két fedlapot kicseréljenek, de még mindig van kettő, aminek a
szintbeemelése feltétlen szükséges lenne.
Putnoki László képviselő véleménye szerint a fedlapok cseréje nem értéknövelő, hanem
értékmegtartó beruházás.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd felkérte a képviselőket elsőként a
2010 évi víz és csatornadíjak megállapításáról szóló rendeletről hozzák meg döntésüket. Felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2010. (I. 29.) önkormányzati rendeletét
az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében
foglalt jogalkotói hatáskörében és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el.
1. § A az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezés
2. § (1) Ez a rendelet 2010. február 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 31/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2010. január
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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E rendelet 2010. január hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. január 29.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 2/2010.(I.29.) önkormányzati rendelethez
Víz- és szennyvíz szolgáltatási díjak
a) Vízszolgáltatási alapdíjak 2010. február 1-től
Vízmérő mérete

Értékesítési irány
Lakossági
Nem lakossági

13-20
25-40
50-80
100-200

Lakossági és nem lakossági

Alapdíj (Ft/db/hó)
520
787
5.560
16.210
26.400

b) Fogyasztott mennyiségtől függő vízdíjak (Ft/m3) 2010. február 1-től
Ivóvízdíjak
2010

Hatósági
289,80

Önkormányzati
246,90

Lakossági
175,50

c) Fogyasztott mennyiségtől függő szennyvízdíjak (Ft/ m3) 2010. február 1.-től
Csatornadíjak
2010

Hatósági
452,60

Önkormányzati
414,10

Lakossági
315,00

d) A folyékony hulladék - kezelőműbe kiszállított szippantott kommunális szennyvíz fogadási - díja
2010. február 1-től 678,90 Ft/m3
A mellékletben szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
A rendelet megalkotását követően a 2010 évi rekonstrukciós munkák meghatározásával kapcsolatban
kérte a képviselők döntését. Elsőként a pénzügyi bizottság által javasolta a. alternatíva szerinti döntési
javaslatot tette fel szavazásra, mely tartalmazza a 10 db aknafedlap cseréjét 800 e Ft értékben.
A képviselő-testület a döntési javaslatot 8 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett
elvetette: [Babos László igen, Béres János nem, Czibulka György igen, Csányi István nem, 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 nem, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné nem, Vass Ignác igen, Várfi András
nem.]

A szavazás eredményére figyelemmel a polgármester a városfenntartó bizottság által elfogadásra
javasolt b. alternatíva szerinti javaslatról kérte a képviselők döntését, amely nem tartalmazza az
aknafedlapok cseréjét.
A képviselő-testület a döntési javaslatot 11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett
támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László tartózkodás, Béres János igen, Czibulka György
tartózkodás, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné nem, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
nem, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác tartózkodás, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
6/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület az alábbi rekonstrukciós munkákat határozza meg a
2010. évre:
Ivóvíz rekonstrukció
Csomópontok kialakítása:
Tervezett költség eFt
Fő út – Szabadság utca
650
Kossuth utca- Pásztor J. utca
450
Bajcsy-Zs. utca- Kossuth utca
650
Mester-Csejti utca
200
Aquahenger
18 500
II/A telep épület felújítás
1 000
Összesen:
21 450
Szennyvizes rekonstrukció
Vásártéri ltp. csatornavez. Cseréje NA
200 100 m
A jelű átemelő nyomóvezeték csere
F jelű átemelő biofilter beépítés
H jelű átemelő biofilter beépítés
Összesen:
Regionális rendszer
1 567
2010. évi rekonstrukció össz:

3 400
2 500
3 000
3 000
11 900

34 917

A víz- és csatornadíjak 2010. év februári bevezetése miatt a szolgáltató januári bevétel
kiesésének fedezetére a rekonstrukciós alapot jelöli ki a Képviselő-testület.
A többlet bérleti díjból rekonstrukciós alapban képződött összeg tárgyévben fel nem használt
részéből későbbi fejlesztések megvalósítása érdekében tartalékalapot képez a Képviselőtestület.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
4. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét a humánpolitikai bizottság elnökét röviden
ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a rendeletmódosításra két okból kerülne sor. Az egyik,
hogy a képviselő-testület határozatban döntött arról, hogy kialakítja a 003. tanyagondnoki körzetet az
eddig kimaradt külterületi területek és Nagylapos, mint egyéb belterület bevonásával. A másik ok,
hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetőjének jelzése alapján szükséges módosítani az
intézmény élelmezési nyersanyagköltségét, illetve a térítési díjakat. Az intézményben lezárult az
élelmezési közbeszerzési eljárás, a kedvező ajánlat lehetővé teszi a nyersanyagköltség csökkentését,
hasonlóan, mint a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda esetében. A 2010. február 1. napjától
bevezetni javasolt intézményi térítési díjak viszont 35 % emelkedést irányoz elő.
A téma megtárgyalása során a humánpolitikai bizottság, kellő tájékoztatás, és információ hiányában
úgy foglalt állást, hogy javasolja az intézmény által bevezetni javasolt térítési díjak elfogadását a
képviselő-testületnek. Az azóta tudomására jutott információk alapján viszont hangsúlyozni kívánta,
hogy a bizottság nem a szociális érzéketlensége miatt javasolta a 35 %-os díjemelést, hanem azért mert
nem tudta azt, hogy lehetőség van az önköltségnél alacsonyabb díjat is elfogadni a testületnek, mivel
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az előző évek nem ezt bizonyították. Amennyiben van arra lehetőség, hogy az önkormányzat
magasabb összeggel járuljon hozzá a térítési díjakhoz, akkor nyilván a bizottság is a 10-11 %-os
emeléssel ért egyet, ami a jelen előterjesztésben szerepel, és nem a 35 %-ot javasolja.
A fentieken túl az előterjesztés tartalmazza még az egyszeri beköltözési hozzájárulás összegét is. Az
Őszi Napsugár emeltszintű elhelyezést biztosító idősek otthonában a férőhely 50 - ről 42
férőhelyre csökkent, így a beköltözési hozzájárulás is kedvezően változott.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva és megerősítve a fentiekben elmondottakat, a fenntartónak a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény alapján jogában áll a számított
önköltségen alapuló intézményi térítési díjak összegénél alacsonyabb összegű intézményi térítési díjat
megállapítani. Ennek megfelelően a bizottsági üléseket követően az intézmény új számításokat végzett
és a 2009. évi intézményi térítési díjakat az idősotthon vonatkozásában 10-11 %-kal emelte meg, ami
azt jelenti, hogy a kompenzáció mértéke 3 millió Ft-al megemelkedett, melyet a költségvetési
rendeletben fog majd látni a képviselő-testület.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő elmondta, személyét nagyon megdöbbentette a bizottsági ülésre
előterjesztett az intézmény által bevezetni javasolt 35 %-os térítési díjemelés, annál is inkább mivel az
élelmezési nyersanyagköltség csökkent. A 35 %-os díjemelés személyenként 20 e Ft volt emelést
jelentett volna. Személyes megkeresésére az intézményvezetője akkor hivatkozott a szociális törvény
115. §-ra, amely kimondja, hogy a térítési díjat az önköltségszámítás alapján kell megállapítani. A
számításnál figyelembe kell venni a munkabért a munkaadói járulékot, a dologi kiadást, és ezeket kell
szembe állítani az állami normatívával. A kettő közötti különbség adja a térítési díj összegét. Számára
nem volt kétséges, hogy az intézmény nem a törvény szerint jár el, de elképzelni sem tudta, hogy a
város intézményeiben lakó idős embereket hogyan fogja érinteni ez a 35 %-os térítési díjemelés.
Az intézményt vizsgáló ad-hoc bizottság tagjaként kérdőíveket töltött ki az intézményben és
elbeszélgetett a lakókkal, akik többsége olyan alacsony nyugdíjjal rendelkeznek, hogy a meglévő
térítési díjat is nehezményezték és soknak tartották, nem hogy azt még 35 %-al megemelni. Nem az
ellátást kifogásolták, hanem annyira kevés pénzük marad, hogy abból a saját szükségletüket,
igényeiket nem tudják fedezni.
Tudni kell azt, hogy ehhez nagymértékben hozzájárul, hogy a kormányzat jelentős összegű normatíva
csökkentést hajtott végre úgy a szociális ágazatban, az oktatásban stb., hogy nem kerülhető el a térítési
díj valamilyen szintű emelése. Valamennyi ágazatban nagyon feszített költségvetés fog jelentkezni,
hiszen azon túl, hogy normatívát vontak el, megemelték az áfát és az energiaárakat. Az időseket nem
csak a normatíva elvonás sújtja, hanem az is, hogy sok bentlakásos gondozási intézményben az
inkotencia betét anyagi forrásai is bizonytalanná váltak. Ez nagy gondot jelent, mert vagy a gondozott
megvásárolja magának, vagy lehet, hogy az intézmény sem tudja ezt felvállalni. Ugyanakkor
gondoljanak csak arra, hogy a kormány visszavonta a 13. havi nyugdíjat, és a nyugdíj vásárlóértéke is
csökkent. Tudni kell továbbá, hogy ezek az intézmények csak alapgyógyszert tudnak biztosítani, tehát,
ha a gondozottnak ezen felül más gyógyszerre is szüksége van, azt a saját kis szerény pénztárcájából
kell megvásárolnia. Látogatása alkalmával szinte kivétel nélkül panaszkodtak a lakók a nagyon rossz
minőségű pékárura, ezért akik megengedhetik maguknak a boltból vásárolják meg a kenyeret,
péksüteményt.
Utána nézett annak, hogy más településeken hogyan történik a térítési díjak kiszámítása. A bizottsági
ülésre kapott számok alapján elmondható, hogy fővárosi apartman házakban is csak néhány ezer
forinttal magasabb a térítési díj. A számítási mód egy elv mentén történik, amelynek alapja a szociális
törvény, melyhez alkotnak egy helyi rendeletet. A mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege a
mértékadó, amelynek veszik a 1.5-2 -2.5 szeresét attól függően, hogy milyen az épület állapota, az
ellátás színvonala, és az ellátott jövedelmi viszonya. A legtöbb helyen a változásokat egy állandó
bizottság készíti elő, melynek legfőbb célja törvényesség betartása mellett a mindenki számára
legoptimálisabb díjtétel előkészítése.
Megítélése szerint az önkormányzatnak nagy a felelőssége abban, hogy átgondolatlanul, mérlegelés
nélkül ne hajtson végre ilyen drasztikus emelést, mert az ellátottak jövedelmi viszonya nem ad
lehetőséget ilyen terhek elviselésére. Át kell gondolni a döntést azért is, mert az emelt szinten
csökkent az érdeklődés főleg azért, mert nem tudják megfizetni ezeket a költségeket. A legtöbb ellátott
a tsz-ből ment nyugdíjba, ahol alacsonyak voltak a jövedelmi viszonyok, így a nyugdíjuk is nagyon
kevés. Ha nem emelik fel ilyen drasztikusan a díjakat, úgy a sűrű fillér többet ér, mint a ritka forint.
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A jelen előterjesztésben javasolt 10-11 %-os emelés sokkal barátságosabb az előzőnél, de biztos, hogy
még ezt is nehezményezni fogják az idősek. Csak reménykedni tudnak abban, hogy ezt a 10-11 %-ot
tartani tudják egész évben.
Vass Ignác bizottsági elnök megértve az ellátottak helyzetét, nem kellene elfeledkezni azokról az
idősekről, akik egyedül élnek otthon és saját magukat kell, hogy ellássák. Ők sincsenek könnyebb
helyzetben, rajtuk hogyan tudnak segíteni. Úgy kell a terheket magunkra vállalni, hogy rájuk is
gondolnunk kell, akik nem az otthonban laknak. Bármennyire is szeretnénk, de nem tudunk minden
idős emberen, és ugyan így minden fiatalon sem segíteni, akik rászorulnak. Nagyon nehéz megtalálni
az optimális utat, mert minden emelés fájdalmas, de arra kell törekedni, hogy a lehetőségeinkhez
mérten a város időseinek azonos feltételeket tudjunk biztosítani.
Várfi András polgármester véleménye szerint bármennyire is 4.2 %-os inflációt határozott meg a
kormány, ez senki költségvetésében nem fog kijönni. Az előterjesztés számítása szerint ez a
nyugdíjasokat 10-12 %-ban érinti, tehát ettől nagyobb %-al nem kellene terhelni az otthon ellátottait.
Hangya Lajosné bizottsági elnök egyetértett a fenti hozzászólásokkal. Ismételten hangsúlyozta, hogy
nem a szociális érzéketlensége miatt tette a humánpolitikai bizottság a javaslatát, ami az
előterjesztésben szerepel. Csupán a költségvetés miatt gondolta úgy a bizottság, hogy nem jogosult a
bizottság ülésére beterjesztett 35 %-os önköltségszámítást nem elfogadni. Természetesen nagyon
örülne annak, ha a költségvetés helyzete lehetővé teszi az intézmény támogatását, és az emelés
mértéke csak 10-11 % lenne.
A jövőben jó lenne, ha a javaslat összeállításába előzetesen bevonnák.
Mraucsik Lajosné intézményvezető hozzászólásában tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az
intézmény a 2010 évi térítési díjakra vonatkozó javaslatát az önköltség számítás alapján tette meg. Az
önköltségszámításnak szabályai vannak, az intézmény előző évi ráfordításait kell szembeállítani a
tárgyévi normatívákkal. Első körben az intézménynek nincs arra hatásköre, hogy a tényleges
önköltségszámításon alapuló számított intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegű díjra tegyen
javaslatot. Mivel a humánpolitikai bizottság tárgyalta meg elsőként az előterjesztést, úgy abban az
intézmény által számított díjak szerepeltek. Az ügyrendi bizottság másodikként tárgyalta az anyagot,
ahol már kérte a bizottság, hogy az intézmény vizsgálja felül az elfogadni javasolt térítési díjat. Ezen
bizottsági ülésen mondta el azt a jogköri lehetőséget, hogy a fenntartónak jogában áll a számított
önköltség alapján megállapított intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegű alkalmazott térítési
díjat megállapítani. A normatív finanszírozás és a különböző dologi ráfordítások miatt 35 %-os
díjemelést mutatott a számítás. Ezzel szemben végzett új számítások alapján a jelen előterjesztésben
már egy 10-11 %-os emelkedés szerepel. Ez a díjemelés az intézménynek 5.5 millió Ft-al kevesebb
bevételt jelent, hiszen e mellé még oda kell számítani az eltátottak fizetőképességét, mivel az ellátottak
ezt az emelést 95 %-ban képesek megfizetni a jelenleg rendelkezésre álló jövedelemigazolások
alapján. Ezt a bevételkiesést az intézmény megpróbálja kigazdálkodni az év végére, és minden
erejükkel a 100 %-os kihasználtságra fognak törekedni. Az tény, hogy egyre alacsonyabb jövedelmű,
szegényebb ellátottak kerülnek a rendszerbe.
Tájékoztatásként elmondta még, hogy a normatív finanszírozáson az látszik, hogy az otthon közeli
ellátást preferálja az állami normatíva. Ezt jól szemlélteti az előterjesztésben készített %-os kimutatás
is melyből jól látszik, hogy az otthon közeli ellátásnál az étkezés vonatkozásában -3 %-os a térítési
díja a tavalyi évhez képest, míg a házi segítségnyújtásnál -39 %-os.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva a hozzászólásokra hangsúlyozta, mindkét véleményező
bizottságnak igaza van a tett javaslatot illetően. A humánpolitikai bizottság elé kerülő előterjesztésben
egy szigorú önköltségszámítás alapján tett javaslatot az intézmény a térítési díjak emelésére. Itt ismét
hangsúlyozni szükséges, hogy az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj elválik egymástól.
Amennyiben ezen bizottság javaslata került volna a testület elé elfogadás céljából, - úgy a szociális
törvény 115. § /3/ bekezdése alapján, amely kimondja „a személyi térítési díj összege önkormányzati
intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a
kötelezett jövedelme és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik”, és azt el is fogadta volna a testület,
úgy az érintettek a fenntartóhoz fordulhatnak, és ha az tömeges méretű, akkor kell a Lehóczkiné
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képviselő asszony által említett külön bizottságot létrehozni, és az egyes juttatás mértékét rendeletben
szabályozni.
Ugyanakkor az ügyrendi bizottság álláspontja az volt, hogy az intézményi térítési díj javasolt %-os
emelésén csökkenteni kell, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati támogatással lehet a díj mértékét
befolyásolni. Tehát ebben az esetben növekszik az önkormányzati támogatás mértéke, neki kell
hozzátenni ehhez az intézményi működési formához.
Egy bizonyos, a jelentős mértékben csökkent állami normatívát valakinek pótolni kell, vagy a
bentlakónak, vagy az önkormányzatnak, vagy megosztani, melyről jelen esetben is szó van.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában lezárta a vitát és felkérte a képviselőket a
rendelet megalkotására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához
minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2010. (I. 29.) önkormányzati rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében
meghatározott hatáskörében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Gyomaendrőd Város közigazgatási területén három tanyagondnoki szolgáltatást nyújtó körzet
működik, melynek részletes leírását, e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében az alábbi szociális alapellátási feladatok a meghatározóak,
melyek térítésmentesek:
a) idősek étkeztetésében való közreműködés, étel kiszállítása,
b) bevásárlás lebonyolítása: élelmiszer, tüzelő,
c) házi gondozó ellátotthoz történő szállítása,
d) betegek orvoshoz szállítása, gyógyszer felíratás, kiváltás,
e) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése.”
2. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1., 2., 3 és 4. melléklete
helyébe az 1., 2., 3. és 4. melléklete lép.
Záró rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2010. február 1-n lép hatályba.
(2) E rendelet 1. §-a és 1. melléklete 2010. március 1-n lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a 11/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. §-a és a 38/2009. (VIII. 28.)
önkormányzati rendelet 2. és 7. §-a.
Gyomaendrőd, 2010. január
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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E rendelet 2010. január hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. január 29.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 3 /2010. (I.29.) önkormányzati rendelethez
Tanyagondnoki körzetek
Közterület neve
Terjedelme
001. körzet (Térségi Szociális Gondozási Központ)
Álmosdomb utca
Teljes
Bacsalaposi út
Teljes
Diófa utca
Teljes
Határ út
Teljes
Kis utca
Teljes
Kör utca
Teljes
Polyákhalmi út
Teljes
Szőlőskert utca
Teljes
Ugari út
Teljes
Összesen
002. körzet (Térségi Szociális Gondozási Központ)
Iskola utca
Teljes
Kondorosi út
Teljes
Páskumi út
Teljes
Szarvasi út
Teljes
Tanya II.
Teljes
Tanya III.
Teljes
Összesen
003. körzet (más szolgáltató)
Csejti utca
Teljes
Korvin Ottó utca
Teljes
Mester utca
Teljes
Nagylaposi MÁV lakás
Teljes
Simai utca
Teljes
Tanya IV.
Teljes
Tanya V.
Teljes
Tanya VI.
Teljes
Tanya VII.
Teljes
Templomzug
Teljes
Tóth Árpád utca
Teljes
Vasúti őrházak
Teljes
Vasútsor utca
Teljes
Összesen:

Lakos
43
26
55
2
21
104
52
61
36
400
94
42
31
68
132
33
400
25
7
71
5
18
4
75
35
82
2
33
1
9
367

2. melléklet a 3/2010. (I.29.) önkormányzati rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ élelmezési nyersanyagköltsége
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Reggeli:

140,- Ft/nap

Ebéd:

275,- Ft/nap

Vacsora:

175,- Ft/nap

Egész napi: 90,- Ft/nap, mely az intézmény által biztosított munkahelyi és vendégétkeztetésre is
vonatkozik.
Vendégétkeztetés keretében a 3-6 éves korosztály számára biztosított ebéd nyersanyagköltsége 130.Ft/adag.
3. melléklet a 3 /2010. (I.29.) önkormányzati rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai 2010. február 1-től
Ellátásiforma

1993. évi III. tv
szerint
számított
intézményi
térítési díjak
2010. évre

Szolgáltatási
egység
2010. évben
alkalmazott
Intézményi
térítési díjak
Önkormányzati
kompenzáció

Otthon közeli ellátás
Szociális étkeztetés
GYOMAENDRŐD
Szociális étkeztetés HUNYA
Szociális étkeztetés kiszállítási
díja
Házi segítségnyújtás
Időskorúak nappali ellátása
étkezés nélkül

595,- +ÁFA
390,-+ÁFA

195,----

50,170,-

-------

50,170,-

Ft/nap
Ft/óra

530,-

500,-

30,-

Ft/nap

Fogyatékos személyek nappali
intézményi ellátása étkezés nélkül

110,-

80,-

30,-

Ft/nap

Fogyatékos személyek nappali
intézményi ellátása étkezéssel

350,-

----

350,-

Ft/nap

6/ Átlagos ápolást, gondozást
igénylő ellátás

Őszikék Idősek Otthona (
Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-
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400,-+ÁFA Ft/adag
390,-+ÁFA Ft/adag

5.)
Rózsakert Idősek Otthona
(Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.)
Szent Imre Idősek Otthona
(Gyomaendrőd, Kondorosi út

a/ átlagos szintű ápolást,
gondozást igénylő ellátás
c/ demens betegek részére
d/1-2 ágyas, előteres, önálló
vizesblokkos szoba
7/ Átmeneti elhelyezés
(Gyomaendrőd, Blaha 2-6.)
a/ átmeneti elhelyezést nyújtó
ellátás
8/ Emelt szintű elhelyezés
Őszi Napsugár Idősek
Otthona
(Gyomaendrőd, Mirhóháti út
8.)
a/ 4 óra gondozási szükségletet
meg nem haladó ellátottak részére

b/ 2007. dec.31-én már ellátott , 4
órát meghaladó gondozási
szükséglettel rendelkező
ellátottak részére
c/ demens ellátottak részére
Támogató Szolgálat Szociálisan
rászorultak részére
Személyi segítés
Szállítás
Személyi segítés szociálisan nem
rászorultak részére
Szállító szolgáltatás – a
2./2009.(I.30.)Gye Kt. R. 12/A §.
Alapján

2.975,89.250,2.770.83.100,-

725,21.750,520.15.600.-

2.250,67.500,2.250.67.500,-

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

------

-----

2.360,70.800,-

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

2.420,72.600,-

170.5.100.-

2.250,67.500,-

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

3.775,113.255,-

-765,22.955,-

3.010,90.300,-

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

2.915,87.450,2.640,79.200,-

5.150.---

2.910,87.300,2.640,79.200,-

276,105,-

-----

280,100,-

Ft/óra
Ft/km

350,-

---

350,-

Ft/óra

150,-

---

150,-

Ft/km

---

9/ Vendégétkezés
reggeli
ebéd

140.Ft+rezsi+áfa Ft/adag
275.Ft/adag
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Ft+rezsi+áfa
175.vacsora
Ft+rezsi+áfa Ft/adag
4. melléklet a 3 /2010. (I.29.) önkormányzati rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ egyszeri beköltözési hozzájárulásai
Őszi Napsugár Idősek Otthona Mirhóháti u. 8.
1. Földszint
a.: egyágyas, teakonyhás lakrész 1.000.000 Ft/fő
b.: 12 m2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyhás lakrész 1.300.000,-Ft/fő
c.: 12 m2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyha nélküli lakrész 1.200.000,-Ft/fő
d.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész 600.000 Ft/fő
e.: kétágyas, teakonyhás lakrész 700.000 Ft/fő
2. Emelet
a.: egyágyas, teakonyhás lakrész 900.000 Ft/fő
b.: 12 m2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyhás lakrész 1 200 000,-Ft/fő
c.: 12 m2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyha nélküli lakrész 1 000 000,-Ft/fő
d.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész 500.000 Ft/fő
e.: kétágyas, teakonyhás lakrész 600.000 Ft/fő
5. Napirendi pont
A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosítása
/ Dr. Palya József képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 16 fő./
Várfi András polgármester elmondta, a helyi adókról szóló törvénymódosítás legfontosabb változása,
hogy a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően
az APEH gyakorolja. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat adórendelete a helyi iparűzési adóra
vonatkozóan nem tartalmazhat eljárási szabályokat, így azokat törölni kell a helyi rendeletünkből.
Mivel a rendelet módosítására magasabb jogszabály megváltozása miatt van szükség ezért a két
forduló tartása nem szükséges.
Felkérte a képviselőket döntsenek a rendelet megalkotásáról.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]

19

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2010. (I. 29.) önkormányzati rendeletét
a helyi adókról szóló 21/2000. (VII.1 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 27. § (3)
bekezdése és a 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2010. január
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. január hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. január 29.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
6. Napirendi pont
Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló
33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt ismertesse a rendelet
módosítás lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az illetéktörvény módosulása következtében 2010. január
1-től az ingatlan-nyilvántartás eljárás során megszűnt az önkormányzatok személyi díjmentessége,
illetve tárgyi mentességet sem élvezünk. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás során a jelzálog
bejegyzésének illetve módosításának díja ingatlanonként 12.600.-Ft, a törlés díja ingatlanonként
6.600.-Ft. Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához, és az elő lakás megszerzéséhez
nyújtott önkormányzati támogatások esetében évente az ingatlan-nyilvántartási eljárás során fizetendő
díj 2010. január 01. napjától évente 300.000.-Ft többlet kiadást jelente az Önkormányzat számára. A
költségek áthárításával viszont, a költségek megfizetése helyett is támogatás állapítható meg a
költségvetési előirányzat erejéig. Mindezek miatt szükségesnek tartják, hogy az ingatlan-nyilvántartási
eljárás díját a támogatott személyekre hárítsa át az önkormányzat, mely döntést át kell vezetni a
rendelet szövegén.
Felkérte a képviselőket támogassák a rendelet módosítását.
Várfi András polgármester egyetértve a fentiekkel, felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára. A
szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2010. (I. 29.) önkormányzati rendeletét
az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról
szóló 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az elemi csapás okozta személyi tulajdonú lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati
támogatásról szóló 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a következő e)
ponttal egészül ki:
„e) az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket – bejegyzés, törlés – a
támogatott személyek viselik.”
2. § A elemi csapás okozta személyi tulajdonú lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati
támogatásról szóló 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A megrongálódott lakás helyreállítását, új lakás építését, vagy lakás vásárlását szolgáló támogatás
felhasználásának feltételeiről az önkormányzat nevében a polgármester és a károsult megállapodást
köt. A megállapodásban rögzíteni kell a támogatás összegét, a helyreállítási munkák befejező dátumát,
a felhasználás célját, a rendeltetésszerű felhasználás igazolásának iratait, dokumentumait, a nem
rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeit, ki kell kötni az építéshatóság ellenőrzési
jogosultságát.”
3. § A R. további 10. §-sal egészül ki:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
10. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és
21. cikk,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról,
valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a
93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.”
4. § A 10. § 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 42/2009. (X. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Gyomaendrőd, 2010. január
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. január hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. január 29.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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1. melléklet az 5/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Támogatási szerződés minta
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött Gyomaendrőd Város Polgármestere (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz.), valamint
……….. név (an.: …………, szi.: 19…...) Gyomaendrőd, ……….. szám alatti lakosú, lakóházat
építő/helyreállító között az alábbi feltételek mellett:
1.)
Gyomaendrőd Város polgármestere a …./2008. (…….) Gye. Kt rendelet alapján, a Gyomaendrőd,
……u. .. sz. …. hrsz. alatti lakóház elemi kár (…) okozta károsodása helyreállításához …….,- Ft,
azaz: ……. forint vissza térítendő támogatási összeget nyújt.
A kamatmentes hitel futamideje: ….. hó
A hitel törlesztése támogatási szerződés megkötését követő hónap 1. napjától esedékes.
Az első havi törlesztő részlet összege (20… év. …………hó… nap) …… Ft, azt követően 20… év.
………….. hó ... napjától 20… év. …. napjáig ……….,- Ft.
2.)
A támogatás folyósítása a helyreállítási munkákról benyújtott számla és a megkötött szerződés alapján
történik.
3.)
Az építésügyi hatóság, vagy a műszaki ellenőr a számla, a szerződés valódiságát, valamint a
helyreállítási munkák menetét folyamatosan ellenőrzi. Az ellenőrzések során a támogatott köteles
tevékenyen, segítő módon közreműködni.
4.)
A támogatási összegnek rendeltetéstől eltérő felhasználása, vagy az elszámolási kötelezettség
elmulasztása esetén, a már folyósított összeget és a Ptk. 232. § (2) bekezdése szerinti kamatait 30
(harminc) napon belül egy összegben vissza kell fizetni Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
53200125-11062402 számú költségvetési elszámolási számlájára.
5.)
Tudomásul veszem, hogy a megítélt támogatási összeg folyósítása részletekben, számla, szerződés
alapján történik, s hogy a helyreállítási munkákat a 3.) pontban meghatározott személyek, szervek
ellenőrizhetik.
6.)
Kötelezem magamat arra, hogy a helyreállítási munkákat 20…. év. ……….. napjáig elvégzem, és az
azt követő 15 (tizenöt) napon belül a támogatási összeggel elszámolok. Tudomásul veszem, hogy
amennyiben ezen kötelezettségemet elmulasztanám, a hivatal a 4.) pontban meghatározott
visszafizetésre kötelez.
7.)
A támogatott/tak hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyreállított lakásra (ingatlanra), a kölcsön
visszafizetésének az idejére - új családi ház építése esetén - telekre, illetve az épülő új családi házra
mely természetben Gyomaendrőd, ………. szám alatt, a gyomaendrődi ……..hrsz. alatt van
nyilvántartva a jelzálogjogot és az elidegenítési és terhelési tilalmat (…...,- Ft, azaz: ……00/100
forintra) bejegyezzék Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket – bejegyzés, törlés – vállaljuk.
8.)
A biztosítással nem rendelkező, illetve a WMA-hoz nem csatlakozott károsult támogatottat kötelezem
arra, hogy a helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanára - legalább 10 év időtartamra értékkövető
biztosítási szerződést köt (rendkívüli időjárás, vihar, tűz), az árvíz és belvíz által károsult ingatlan
tulajdonos pedig csatlakozik a WMA-hoz.
9.)
A szerződéskötés határideje, a 6) pontban jelölt elszámolási határidővel azonos, melyet a
Humánpolitikai Osztályon be kell mutatni.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem történik szerződéskötés, illetőleg a WMA-hoz való
csatlakozás, vagy 10 éven belül szerződés felmondásból, a díj nem fizetéséből eredően megszűnik,
akkor a támogatást időarányosan vissza kell fizetni.
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Alulírott támogatott a fentieket tudomásul veszem és hozzájárulok a jelen szerződésben az általam
közölt személyes és különleges adataimnak felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy jelen eljárás kérelmemre indult, így adatszolgáltatásom önkéntes, az adatok
kezelése hozzájárulásomon alapul.
10.)
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, és az 1993. évi III. tv-ben foglaltak az
irányadóak.
A szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratunkkal mindenben egyezőt aláírjuk.
Gyomaendrőd, 20…. év. ………….. hó …nap
Várfi András
polgármester
Támogatott:
Név: ……………………..
Sz.sz.: ……………………
Anyja neve: ……………..
Lakcíme: ………………..

Név: ………………………
Sz.sz.: …………………….
Anyja neve: ………………
Lakcíme: …………………

Alulírott …………….ügyvéd (5500 Gyomaendrőd,…………..) a mai napon a jelzálogjog bejegyzési
kérelmet ellenjegyeztem.
Gyomaendrőd, 20.. év ………….. hó …. Nap
…………………………
Ügyvéd
/ Lehóczkiné Tímár Irén képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 15 fő. /
7. Napirendi pont
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.)
önkormányzati rendelet módosítása
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta a rendeletet szintén az illetéktörvény módosítása miatt
szükséges módosítani. Szükségesnek tartják, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját a támogatott
személyekre hárítsa át az önkormányzat, mely döntést át kell vezetni az első lakás megszerzéséhez
nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló rendelet szövegén. Ugyanakkor a maximálisan adható
támogatás összegét 20.000.-Ft-tal javasolta a Humánpolitikai Bizottság megnövelni, így kompenzálva
a megnövekedett ügyféli terheket.
Kérte a képviselőket támogassák a bizottság javaslatát.
Észrevétel, hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2010. (I. 29.) önkormányzati rendeletét
az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A z első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.)
önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Családonként az alábbi pontokban meghatározott összeghatárokig lehet támogatást megállapítani
lakóházas ingatlan vásárlása, építése illetve bővítése esetén:
a) A lakásépítéshez megállapítható támogatás összege maximum 500.000.- Ft, melyből 340.000.- Ft
kamatmentes hitel, 160.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható. A megítélt
támogatás abban az esetben folyósítható, ha az építkezés az alap-lábazat készültségi fokot elérte.
b) Lakásvásárlás esetén a támogatás összege a vételár 30%-a, legfeljebb azonban 500.000.- Ft.,
melyből 340.000.- Ft kamatmentes hitel, 160.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati
támogatásként adható. A támogatás abban az esetben folyósítható, ha az adásvételi szerződés egy
példánya becsatolásra kerül."
2. § Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.)
önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatások összegei és járulékai erejéig az érintett ingatlanra az ingatlan nyilvántartásba
jelzálogjogot valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.
(2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket - bejegyzés, törlés – a
támogatott személyek fizetik.”
3. § Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.)
önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése hatályát veszti.
4. § Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.)
önkormányzati rendelet 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.
Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 12/2004. (V. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a és a 9/2009. (III. 5.)
önkormányzati rendelet 5. és 6. §-a.
Gyomaendrőd, 2010. január
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. január hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. január 29.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. melléklet a 6/2010.(I.29.) önkormányzati rendelethez
Szerződés minta a vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtásához
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel.: 386-122.
Üi.sz.: VI...../…...
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SZERZÖDÉS
vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtására
1.
Alulírott ........... /sz.: ..................., an.: ............ / építtető/vásárló és házastársa ............. /ln.:
..............., sz.: ............, an.: ............../ Gyomaendrőd, .............. sz. alatti lakosok elismerjük, hogy
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága .../... (.........) határozata, és a
../….. (......) KT rendelet .. § /./ bekezdése alapján a gyomaendrődi .... hrsz. sz. alatt épülő/vásárolt
lakóház megszerzéséhez ....... Ft, azaz ........... forint önkormányzati kedvezményt nyújt részünkre.
2.
Hozzájárulunk ahhoz, hogy a ....... Ft, azaz ........... forint összegű önkormányzati kedvezmény
biztosítására a ../…. (.......) KT. rendelet .. § / / bekezdésében meghatározott időpontig, és a feltételek
nem teljesülése esetén felszámításra kerülő kamatok erejéig a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és
terhelési tilalom a gyomaendrődi ingatlan nyilvántartásban a .... hrsz. alatt felvett ingatlanra,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára bejegyeztessék.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket – bejegyzés, törlés – vállaljuk.
3.
Kötelezzük magunkat arra, hogy a használatbavételi engedélyt/tulajdoni lapot …....év ........hó
..nap kötelesek vagyunk benyújtani Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához.
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben ezen kötelezettségünket elmulasztanánk, a hivatal a ../…...
(.......) KT. rendelet .. § / / bekezdése értelmében jár el.
4.
Tudomásul vesszük, hogy az önkormányzati kedvezmény összegére az ingatlan
nyilvántartásba ezen szerződés 2./ pontjában rögzített és bejegyzett terhek feloldása iránt a hivatal a
kamatmentes hitel visszafizetése után intézkedik.
5.
Alulírott támogatottak a fentieket tudomásul vesszük és hozzájárulunk a jelen szerződésben az
általunk közölt személyes és különleges adatainknak felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez.
Tudomásul vesszük, hogy jelen eljárás kérelmünkre indult, így adatszolgáltatásunk önkéntes, az
adatok kezelése hozzájárulásunkon alapul.
Gyomaendrőd, …..év ........ hó ... nap
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület
Humánpolitikai Bizottság elnökének
megbízásából:
………………
osztályvezető
Igénylők aláírása: ..........................................
Név:...........................................
Leánykori neve:......................................
sz.sz.: ................................................
Lakcím: ............................................

.................................................
Név:.......................................................
sz.sz.: ................................................
Lakcím: ............................................

Alulírott …………….ügyvéd (5500 Gyomaendrőd,…………..) a mai napon a jelzálogjog bejegyzési
kérelmet ellenjegyeztem.
Gyomaendrőd, 20... év ………….. hó …. nap
……………..
Ügyvéd
2. melléklet a 6/2010.(I.29.) önkormányzati rendelethez
Kölcsönszerződés minta
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel.: 386-122.
Üi.sz.: VI...../…...
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KÖLCSÖNSZERZÖDÉS
Mely létrejött Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága, (továbbiakban
hitelező) és
............. (sz.: .................. an.: …..............) és felesége .................... /sz. .................. an.: ...............)
Gyomaendrőd, ........... u. ... szám alatti lakosok (továbbiakban igénylők) között,
a Gyomaendrőd, ................ szám alatti lakóházas ingatlan építéséhez/vásárolásához ........- Ft
kamatmentes hitelt állapított meg a Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottság
.../…... (.....) határozata alapján, a következő feltételek mellett:
1./ A hitelező a fent megjelölt célra, az igénylő részére ........- Ft, azaz: ................. forint összegű helyi
támogatást nyújt, mely kamatmentes hitel.
2.) A kölcsön visszafizetésének futamideje maximum 10 (tíz) év. Az 1.) pontban meghatározott
kölcsön, és a KT. számú rendelet 4. § (6) bekezdésében meghatározott többletterhek törlesztése a
hitelnyújtást követő év január 01. napjától esedékes.
...... év január hó 01. napjától ...... év december 31. napjáig ...... Ft/hó, mely összegből ...... Ft a
hitelnek a havi törlesztő részlete, ....... Ft/hó az önkormányzatot terhelő nyolc ezrelék összegének havi
részlete, ...... Ft/hó pénzfeladással kapcsolatos kiadások havi összege.
Ezt követően az adott évre esedékes havi törlesztő részletek összegét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztálya minden év január 10. napjáig közli az igénylőkkel.
A törlesztő részleteket Gyomaendrőd Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára kell
teljesíteni minden hónap 15. napjáig.
3./ A hitelező a támogatást … születendő vállalt gyermekre való tekintettel nyújtja.
Az igénylő kötelezi magát, hogy a gyermek/ek/ születését …. éven belül vállalja. A négy illetve nyolc
év kezdő időpontjának lakásépítésnél a lakásra vonatkozó használatbavételi engedély kiadásától,
lakásvásárlásnál az adásvételi szerződés aláírásának napjától kell számítani. Az időpont a terhesség
időszakára meghosszabbodik, ha a terhességet a határidő lejáratát követő 30 napon belül orvosi
bizonyítvánnyal igazolja.
Gyermek megszületéseként kell elfogadni az örökbefogadást, a bíróságnak vagy hatóságnak a
kedvezményezett vérszerinti gyermekének a háztartásban kerüléséről szóló határozatát.
4./ Amennyiben az igénylő nem tesz eleget vállalt kötelezettségének úgy a kötelezettség nem
teljesítésétől számított 3 (három) hónapon belül köteles visszafizetni a támogatást, a meghiúsulás
időpontjától a 2/2004. (II. 10) KT rendelet 4.§ (5) bekezdése szerint számított kamatösszeggel együtt.
5./ Az igénylők hozzájárulnak ahhoz, hogy a megszerzett lakásra (ingatlanra), a kölcsön
visszafizetésének az idejére - új családi ház építése esetén - telekre, illetve az épülő új családi házra
mely természetben Gyomaendrőd, ................ szám alatt, a gyomaendrődi .... hrsz van nyilvántartva a
jelzálogjogot és az elidegenítési és terhelési tilalmat bejegyezzék Gyomaendrőd Város Önkormányzata
javára.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket – bejegyzés, törlés – vállaljuk.
6./ Az adósok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 5./ pontban megjelölt lakásnak a kölcsön
visszafizetési határidejét megelőzően történt elidegenítése esetén a még fennálló kölcsön összegét és
járulékait készpénzben kiegyenlítik.
7./ Az adósok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala - ha az
adósok fizetési kötelezettségüket nem teljesítik - jogosult munkabérüket, illetve járandóságukat
letiltatni, illetve a kölcsönszerződést bírósági úton érvényesíteni.
8./ A jelen szerződésben foglaltakat az aláírók az aláírás napjától kezdődő hatállyal kötelezőnek
elismerik.
9./ Alulírott igénylők a fentieket tudomásul vesszük és hozzájárulunk a jelen szerződésben az általunk
közölt személyes és különleges adatainknak felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez.
Tudomásul vesszük, hogy jelen eljárás kérelmünkre indult, így adatszolgáltatásunk önkéntes, az
adatok kezelése hozzájárulásunkon alapul.
Gyomaendrőd, 20... .......... hó ... nap
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testület
Humánpolitikai Bizottság elnökének
megbízásából:
………………
osztályvezető
Igénylők aláírása: ..........................................
Név:...........................................
Leánykori neve:..............................
sz.sz.: ................................................
Lakcím: ............................................

................................................
Név:.......................................................
Leánykori neve:.....................................
sz.sz.: ................................................
Lakcím: ............................................

Alulírott …………….ügyvéd (5500 Gyomaendrőd,…………..) a mai napon a jelzálogjog bejegyzési
kérelmet ellenjegyeztem.
Gyomaendrőd, 20.. év ………….. hó …. Nap

……………..
Ügyvéd

/ Dr. Palya József képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. /
8. Napirendi pont
A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló rendeletmódosítás
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét a napirendi pont ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottság elnök elmondta, a szociális törvény 2010. január 1-től hatályba lépő
módosítása érinti az adósságkezelési szolgáltatás szabályait is. Adósságnak ismeri el a nemcsak a
hitelintézettel kötött, de az abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló
hátralékot. A helyi rendelet nem vonta be ezen adósságfajtát az adósságkezelési szolgáltatásba. Az
előterjesztők viszont nem javasolják a helyi rendeletet bővíteni a jövőben sem, tekintettel az
önkormányzat forráshiányos költségvetési helyzetére, valamint arra a tényre, hogy 2008-ról 2009 évre
30 %-kal nőtt az adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma. 2009-ben 7 személynek a
maximum 200.000.-Ft összegű támogatás lett megállapítva. 3 személy volt, aki vállalta az egyösszegű
visszafizetést, és 7 főnek meg kellett szüntetni a támogatást és a felvett támogatás visszafizetésére
kellett kötelezni. 2010-ben már három személynek jött jogos javaslat a megszüntetéshez. Jellemző
adósság a villanyszámla tartozás. Általában 12 hónapig tart egy-egy személy támogatása, a
szolgáltatás időtartama maximum 18 hónap. A legtöbb ügyfélnek 70.000.-150.000.-Ft között van a
tartozása, de előfordult a tavalyi évben 562.000.- Ft-os illetve 450.000.-Ft-os tartozás is.
·
A Sztv. törvény módosítása emelte az adósságcsökkentési támogatás maximálisan
megállapítható mértékét 200.000.-Ft-ról 300.000.-Ft-ra. A támogatás összege nem haladhatja meg az
adósságkezelésbe bevont adósság 75 %-át, maximum a 300.000.-Ft-ot. A helyi rendelet módosításával
az adósság 50 %-ában határoznánk meg a támogatás mértékét, így egy-egy személy részére kevesebb
támogatás állapítható meg, ugyanakkor több személyt tudunk bevonni a szolgáltatásba, melyre sajnos
szükség van, hiszen láthatjuk, hogy egyik évről a másikra 30 %-kal nőtt az igénylők száma. Az
önkormányzatnak meg kell határozni az éves keretet, mellyel tudja segíteni a rászorultakat, melynek
összegét a forráshiányos költségvetési helyzetre tekintettel nem emelhetjük meg 30 %-kal, ezért is
szükséges az egyes személyeknél adható támogatás összegének csökkentése.
·
A Sztv. törvény módosítása csökkentette azt az időtartamot, melynek lejárta után újból
bevonható a kérelmező a szolgáltatásba 12 hónapról 6 hónapra. Több olyan kérelmező van, aki már
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harmadjára és még több, aki másodjára is részt vesz az adósságkezelésben. A várakozási idő
csökkentésével várhatóan még többen jönnek vissza.
Sok ügyfél eleve számít az újra igényelhetőségre és ehhez képest nem fizeti a számláit. A várakozási
idő csökkentése is növeli a szolgáltatásban résztvevő személyek számát.
A törvénymódosításból adódó felülvizsgálat mellett áttekintésre került a rendelet egésze és a legutolsó
felülvizsgálat óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatainak megfelelően is módosításra kerülne a
rendelet a beterjesztett tervezet szerint.
A Humánpolitikai bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta, és javasolja a testületnek annak
megalkotását.
Várfi András polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, felkérte a képviselőket hozzák meg
döntésüket az előterjesztésnek megfelelően.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Putnoki László igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) c) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) akiknek a (3) bekezdésben meghatározott adósságai egyikénél legalább 6 havi tartozás, és
összességükben meghaladják az 50.000.- forintot,”
(2) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) d) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át – a jövedelemigazolások
tartalmára a Sztv. 10. §-ában foglaltak az irányadók –,”
(3) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) f) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„f) akik nem rendelkeznek a Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal,”
(4) A R. 2. § (1) g) pontja hatályát veszti.
2. § A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adósságkezelési szolgáltatás nyújtásánál a kezelendő adósságok összegének felső határa
600.000.- Ft. Az adósságcsökkentési támogatás mértéke a kezelésbe vont adósság 50 %-a, maximum
300.000.-Ft.”
3. § A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
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„(1) Az adósságkezelési szolgáltatási kérelmek ügyében a döntési jogkört átruházott hatáskörben a
Polgármester gyakorolja.
(2) A döntést az adósságkezelési tanácsadó javaslatának figyelembevételével határozatba kell foglalni.
A határozatban rendelkezni kell:
a) az adósságkezelési szolgáltatásba vont adósságok összességéről,
b) az adósságcsökkentési támogatás összegéről és a folyósítás módjáról, adósságtípusonként felosztva,
c) az adósságkezelés időtartamáról,
d) tájékoztatást a támogatott mulasztásának jogkövetkezményeiről.
(3) A határozatban kötelezni kell a támogatott személyt, hogy
a) 10 munkanapon belül kössön megállapodást az adósságkezelési tanácsadóval,
b) 22 munkanapon belül igazolja, hogy az adósság önrészének befizetése megtörtént, vagy a
támogatott a hitelezővel a részletfizetésről megállapodott,
(4) Az előző bekezdés a), b), pontjában foglalt határidőknek a támogatott részéről történő
elmulasztásával a határozat érvényét veszti.”
4. § A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása a határozatban foglalt kötelezettségek teljesítésének
igazolását követő 10 munkanapon belül egy összegben vagy havi részletekben történik az adós
vállalásától függően.”
5. § A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés c)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„illetőleg az adósságkezelési szolgáltatás igénybevétele alatt a lakásfenntartási kiadásokkal
kapcsolatos fizetési kötelezettségének 3 hónapig nem tesz eleget.”
6. § (1) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ döntés előkészítése, javaslattétel, mellékletek beszerzése és a hiánytalan, a mellékletekkel felszerelt
kérelem 5 munkanapon belüli továbbítása a Polgármesteri Hivatal Kirendeltsége felé,”
(2) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„adósságkezelési megállapodás az adóssal a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 10
munkanapon belül,”
(3) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés b)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„folyamatos kapcsolattartás az adóssal legalább az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt.”
(4) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés b)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„az adós törlesztési kapacitásának kiszámítása az önrész teljesítéséhez,”
7. § A R. további 18. §-sal egészül ki:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
18. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és
21. cikk,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról,
valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a
93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.”
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8. § A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e
rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 18/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 6.és 7. §-a és a 22/2005. (X. 12.)
önkormányzati rendelet 12. §-a.
Gyomaendrőd, 2010. január
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. január hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. január 29.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 7/2010.(I.29.) önkormányzati rendelethez
Kérelem minta
Kérelem
az adósságkezelési szolgáltatáshoz
Név:………………………………………… Leánykori név: ………………………………….
Születési hely: ……………………………… Születési idő: …………………………………..
Anyja neve: ………………………………… TAJ: …………………………………………...
Foglalkozás: ………………………………… Munkahely: …………………………………...
Havi jövedelem: ………………………………………………………………………………...
Lakcím: …………………………………………………………………………………………
Kérem Gyomaendrőd Város Polgármesterét, hogy részemre (családomnak) állapítson meg
adósságkezelési szolgáltatást.
A velem egy lakásban életvitelszerűen lakó személyek adatai:
Név
Rokoni kapcsolat
Szül. év, hó, nap
1. ………………… ………………
…………………
2. ………………… …………………
……………………
3. ………………… …………………
……………………
4. ………………… …………………
……………………
5. ………………… …………………
……………………

Havi jövedelem *
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

Egy főre eső jövedelem: ………………………………………………………..
*A jövedelmet annál a személynél kell feltüntetni, akire tekintettel folyósítják.
Egyéb forrásból származó jövedelem, illetve velem egy lakásban lakó személy jövedelme:
haszonbér ………………………………………………………………………………………
állatállományból, földművelésből ………………………………………………………………
telek, üdülő hasznosításából, (hely, nagyság) …………………………………………………
A támogatni kívánt lakáson kívül további ingatlan és ingó vagyon (kérelmező, családtagok):
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………….
Lakáshasználatom jogcíme: tulajdonos, főbérlő, albérlő, egyéb: ………………………………
A lakás összes alapterülete: …………………… helységei:
Helyiség megnevezése, alapterület:
5.
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
Az általam lakott lakáson fennálló adósságaim:
vezetékes gázdíj ……………………………Ft ……………………………………időponttól
áramdíj ……….…………………………….Ft ……………………………………időponttól
víz- és csatornadíj ………………………….Ft …………………………………... időponttól
közös költség hátralék
társasházaknál ………………………………Ft …………………………………..időponttól
lakbérhátralék ………………………………Ft …………………………………...időponttól
Összesen: …………………………………...Ft
Kijelentem, hogy jövedelmem lakáshasznosításból, illetve a velem egy lakásban élő személynek lakás
hasznosításból származó jövedelme
van
nincs
Kijelentem, hogy az általam lakott lakásra tartási, életjáradéki szerződés vagy öröklési szerződés
Van
nincs kötve.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fentiek a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kérelmet nem töltöttem ki valós adatokkal, vagy hiánytalanul,
vagy a szükséges mellékleteket nem csatoltam, kérelmemet érdemi felülvizsgálat nélkül elutasítják.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat (a velem egy lakásban élő hozzátartozóim
személyes adatait) a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék.
Gyomaendrőd. …………………………………..
kérelmező: ………………………………………
személyi ig. száma: ……………………………..
A kérelemhez mellékelni kell:





az adósságkezelési támogatás körébe vont tartozások összegéről, keletkezésének időszakáról
szóló igazolást,
a hátralék keletkezésének okáról szóló nyilatkozatot, dokumentumokat,
bérleti jogviszonynál a bérleti szerződés másolatát.
a lakásban életvitel szerűen együttlakóknak a kérelem benyújtását megelőző havi nettó
jövedelmének igazolását,

havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó –
jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát.
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9. Napirendi pont
A lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási
gyakorlásának bevezetése valamint bérlakás állomány növelésének lehetősége

jog

Várfi András polgármester Vass Ignácot a pénzügyi bizottság elnökét kérte fel a napirendi pont
ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a decemberi ülésen már foglalkozott a
témával, amikor is olyan döntést hozott, miszerint a lakásingatlanok kényszerintézkedésével
kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetéséről valamint a bérlakás állomány
növelésének lehetőségéről, a Humánpolitikai Bizottság konkrét javaslatáról - mely szerint a "Sikeres
Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram igénylésével történjen a bérlakás állomány növelése - a
2010. évi költségvetés készítésével párhuzamosan a 2010. januári testületi ülésen dönt.
Az előkészítés során a megyében székhellyel rendelkező pénzintézetektől adatokat kértek arra
vonatkozóan, hogy tartanak-e nyilván követelést lakáshitellel kapcsolatban, melynek fedezete
gyomaendrődi lakóingatlan. Három pénzintézet tett eleget megkeresésnek, 12 olyan gyomaendrődi
ügyfélt tartanak nyílván, akinek hátraléka halmozódott fel a hitel törlesztése során. Azonban az nem
tudható, hogy ez várhatóan mennyi kiadást jelenthet az Önkormányzat számára 2010. évben.
A pénzügyi bizottság szerint nagy kockázatot jelenthet, hogy az Önkormányzat ezzel kapcsolatban
bármilyen hitelkonstrukcióba bele menjen, és utána ezeket a lakásokat bérlakásként kiadja. Ha már a
törlesztő részletet sem tudta fizetni a lakástulajdonos, akkor nem várható el, hogy a bérleti díjat kitudja
fizetni. Az önkormányzat nyakába szakadhatnak ezek a lakások a meglévő hitelekkel együtt. Nem
igazán az önkormányzat feladata ezeknek a különböző lakáshiteleknek a kiváltása, megoldása, mert
nem látható, hol lesz ennek vége, meg fog állni ez a folyamat.
Hasonló véleménye volt a bizottságnak a humánpolitikai bizottság azon javaslatáról, hogy a "Sikeres
Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram keretében az önkormányzat építsen szociális bérlakásokat 50 millió Ft
értékben. Előre gondolkodva, úgy ítélik meg, hogy plusz hitelterhet felvállalni nem lenne egy felelős

döntés annál is inkább, mert a jövő évtől kezdődően meg kell kezdeni a kibocsátott kötvény
törlesztését is, továbbá nem várható, hogy az önkormányzatok pénzügyi helyzetében jelentős javulás
következik be 2011-ben.
Összegezve a bizottság a döntési javaslatok a. alternatíváját javasolja a testületnek elfogadásra, az
önkormányzat ne vegyen részt ebben a programban és ne építsen szociális bérlakást.
Hangya Lajosné bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy a költségvetés helyzete miatt nincs
lehetősége az önkormányzatnak érdemi lépéseket tenni ebben a témában. Ennek ellenére személyes
véleménye szerint a költségvetésben 8-10 millió Ft összegben tartalékalapot kellene képezni, amiből
esetlegesen segíteni tudnák a bajba jutott helyi lakosokat.
Várfi András polgármester a maga részéről jónak tartotta a javaslatot. A költségvetési koncepció
következő tárgyalásakor, a február 9-i összevont bizottsági ülésen lehet erről beszélni, lehetőség lesz
egy ilyen összegnek az esetleges beépítésére.
/ Lehóczkiné Tímár Irén képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 17 fő./
További hozzászólás hiányában a polgármester ismertette a bizottságok által elfogadásra javasolt
döntési javaslatokat.
Az elővásárlási jog bevezetésével kapcsolatban a bizottságok az a. alternatívát javasolták elfogadásra,
amely szerint az önkormányzat nem él a lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos
önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetésével.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László tartózkodás, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén tartózkodás, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen,
Várfi András tartózkodás.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
7/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat forráshiányos
költségvetési helyzetére tekintettel nem él a lakásingatlanok kényszerintézkedésével
kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetésével.
Határidő: azonnal
A bérlakás állomány növelésének lehetőségével kapcsolatban a bizottságok szintén az a. alternatíva
szerinti javaslatot javasolták elfogadni, amely szerint az önkormányzat 2010. költségvetési évben nem
foglalkozik a bérlakás állomány bővítésének lehetőségével.
A képviselő-testület a döntési javaslatot 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László tartózkodás, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen,
Gellai Józsefné tartózkodás, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
8/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat forráshiányos
költségvetési helyzetére tekintettel a 2010. költségvetési évben nem foglalkozik a bérlakás
állomány bővítésének lehetőségével.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Zaj-és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása I. forduló
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a városfenntartó bizottság elnökét ismertesse a
rendelet módosítás lényegét.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület az elmúlt év novemberi ülésén feladatként
határozta meg a bizottságnak, hogy tegyen javaslatot az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok
újraszabályozására. A hatályos helyi rendelet felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a
magasabb szintű jogszabályok nem adnak felhatalmazást az Önkormányzat számára arra, hogy a
rendeletben szabályozott bármely kérdéskörön belül az Önkormányzat helyi rendeletet alkosson.
Az akkor hatályban lévő helyi rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy e rendeleten
belül jogszabály alkotásra az önkormányzatnak mindösszesen a mozgó hangos hirdetés és mozgó
árusítás során hangerősítő berendezéssel kapcsolatos tevékenységgel kapcsolatosan volt szabályozási
jogköre azzal, hogy az egész rendeletet felül kell vizsgálni és érdemes egy új rendeletet alkotni.
Ennek a felülvizsgálatnak köszönhetően született meg az új rendelet tervezet, melynek korlátozó
rendelkezései között javasolják beépíteni, hogy a mozgó (járműre szerelt) hangos hirdetés és mozgó
árusítás során hangerősítő berendezéssel történő termékkínálat, reklámozás munkaszüneti napokon 9
és 12 óra, munkanapokon 7 és 17 óra között folytatható. A kertépítéssel és zöldfelület fenntartással
kapcsolatos és egyéb, magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló zajt keltő
tevékenység végzésének időbeni felső határa egységesen 20.00. óra legyen, mely a helyi
sajátosságoknak megfelel. Helyhez kötött hangerősítő berendezést alkalmazó, szabadtéri műsorszórás
10.00 és 22.00 óra között folytatható. Míg a szabadtéri koncert – az állami, valamint az önkormányzat
által szervezett ünnepségek programjához kapcsolódó koncertek és engedélyezett rendezvények
kivételével – 10.00 és 22.00 óra között tartható. Különleges zajokozást előidéző alkalmi rendezvények
csak 10.00 és 22.00 óra között engedélyezhetők.
Felkérte a képviselőket véleményezzék a rendelet-tervezetet.
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Illés János képviselő véleménye szerint a hangos hirdetést munkanapokon 7-17 óra között, a csendes
pihenő ideje alatt 13-15 óra között nem kellene engedélyezni.
Várfi András polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy ez egy igen fontos rendelet, ezért jó lenne,
ha az alaposan megvitatásra kerülne, úgy a testület tagjai, mint a város lakossága megtenné javaslatát,
véleményét, és egy olyan rendelet kerülne megalkotásra, ami az itt élők rendjét, nyugalmát szolgálná.
Kérte a lakosságot, éljen a lehetőséggel, a város honlapjáról olvasható rendelet-tervezetet
véleményezzék.
Hangya Lajosné bizottsági elnök megkérdezte, a javasolt szabályozás szerint, akkor itt a városban
koncert, vagy utcabál nem tartható, mert annak 22 óráig be kell fejeződni. Vagy csak előzetes
kiértesítés alapján.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, erre nincs szabályozási hatásköre a testületnek. Meg van az a
zajmérték, ami káros és zavaró, és tiltottnak minősül, az éjszakai 40 decibel feletti zaj. Az éjszakát
pedig 22 órától kell érteni. Ebben a tekintetben ez valóban probléma lehet, de a testületnek ebben
nincs szabályozási jogköre.
Czibulka György képviselő alátámasztotta a jegyző úr által elmondottakat, amit magánemberként
tapasztalt is a T Boy szórakozóhely által okozott zaj kapcsán folytatott bírósági pernél.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő elmondása szerint, amennyiben a rendeletben javasolt szabályozás
bevezetésre kerül, úgy joggal hivatkozhat erre, és kérheti a lakóháza előtt lévő buszmegálló kora
reggeli zaj megszüntetését.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, bíznak abban, hogy az önkormányzat nyer a
buszközlekedést segítő, új buszöblözte kialakítására benyújtott pályázaton nyer, így a fent említett
problémát sikerül megszüntetni.
További érdemi hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, határozzanak arról, miszerint a zaj-és
rezgésvédelem helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet második fordulós vitára alkalmasnak ítélik.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
9/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló
rendelet-tervezetet második fordulós vitára alkalmasnak ítéli.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Piaci alapú önkormányzati befektetés a Gyomaszolg Ipari Park Kft. gazdasági társaságba
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, a Képviselő-testület döntött arról, hogy a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. inkubátorház építésére pályázatot nyújtson be. A pályázaton nyertünk
132,5 millió forintot, a teljes bekerülési összege 265 millió forint. Azóta az arányok változtak,
melynek pontosításai állnak az előterjesztésben. Igénybe vettünk szakértőt a pénzügyi rész
vizsgálatára, szakértőt a beruházás megvalósulását és megtérülését, valamint szándéknyilatkozatok
érkeztek a betelepülésről. 1250 négyzetméter csarnokterületre, valamint 45 négyzetméter irodára van
szándéknyilatkozat. Ugyanakkor van egy helyben működő vállalkozás, mely a most készülő üzleti
tervének a tulajdonos általi jóváhagyás után kilátásba helyezi a vállalkozás fejlesztését. Így az
inkubátorházból 300-350 négyzetméter területet igényelne. Igények még érkezhetnek.
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Minden képviselő számára fontos a munkahelyteremtő beruházás megvalósítása, most erről lenne szó.
Az építés során is létesülnek munkahelyek, azt követően eredményes bérbeadás után szintén
munkahelyek létesülnek. A beruházás fele támogatásból készül el, öt év múlva a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. a létesítménnyel bármit tehet akár értékesítheti is a vagyontárgyat. Három verzió került
kidolgozásra, melyek közül kell a legalkalmasabbat kiválasztani. A 3. verziót javasolta elfogadásra,
melyben a tőkeemelés mértéke 70 millió forint, telekértékesítés az Önkormányzat részére 65.665 ezer
forint, azaz összesen 135.665.000 forint. Megkérdezte a képviselőket ki kíván hozzászólni.
Vass Ignác képviselő hozzászólásában elmondta előző évben azért nem szavazta meg a költségvetést,
mert ezzel a beruházással nem értett egyet, azóta a véleménye nem változott. A saját véleményét
fenntartja, a bizottság javasolta az elfogadását a javaslatnak.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta
véleményét, elmondta, hogy a bizottság 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett javasolta a beruházás
megvalósítását. A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság 3 igen és 3 tartózkodás mellett nem
hozott döntést. Úgy véli a Képviselő-testületnek mindenféleképpen döntést kell hoznia, pozitív
döntést. Nem olyan oktatási pályázatról van szó, mely a pedagógusokat tette volna túlterheltté és a
helyi oktatást lehetetlenítette volna el, hanem olyanról, amely, ha megvalósul, munkahelyeket lehet
teremteni. Aki nemmel szavaz, az gyakorlatilag Gyomaendrőd további fejlődése ellen szavaz.
Izsó Csaba képviselő hozzászólásában elmondta, mivel munkahely teremtő, megőrző és képző
beruházásról van szó, igennel szavaz. A város leggyengébb pontja a munkahelyek teremtése,
megőrzése. A fiatalok elvándorolnak külföldre, őket értelmes jövőképpel kell bíztatni és itt tartani.
Támogatja az elképzelést, sok fiatallal tartja a kapcsolatot, mindenki a munkalehetőséget kérdezi. Úgy
gondolja stratégiai kitörési pont az ipari parkban történő fejlesztés. A bizottsági ülésen az egyik tag
tartózkodást nyomott véletlenül az igen helyett. A végső döntés a Képviselő-testületé.
Babos László képviselő elmondta, korábbi véleményét tartja, miszerint nem a termelés feltételeit kell
kialakítani ma, hanem a piacra kerülés feltételeit. Ez a beruházás nem ezt teremti meg. A Polgármester
úr által említett nemmel való szavazásra elmondta, ne szokják meg és ne is gyakorolják ezt a
minősítést, mert nem visz jó irányba.
Putnoki László képviselő elmondta, hogy következetesen nemmel fog szavazni, nem azért, mert a
haladást nem akarná, hanem ebben a formában nem látja, hogy az üzemcsarnok meghozná azt, amit
kell. Példaként elmondta, Kecskeméten megvalósul a Mercedes gyár beruházása, ott ismert, hogy ki
fogja üzemeltetni a csarnokot. Ott valóban munkahelyteremtésről van szó. Mivel saját maga
versenyszférában dolgozik, úgy véli, széles látókörrel rendelkezik, ezért mondta el véleményét.
Illés János képviselő felhívta a képviselők figyelmét, hogy az elmúlt évek során sok millió forintot
„toltak” bele a fürdőbe támogatásként. Ennél a beruházásnál egyszer kell az összeget fejlesztés
elindítására költeni. Az összeg másik részét pályázaton kapja meg a város. A fejlődés mellett kell
dönteni.
Vass Ignác képviselő úgy vélte, amikor ilyen beruházásnál más véleménye van, az évek során az
ígérvényekből nem valósultak meg olyanok, melyek komolyabb létszámot foglalkoztattak volna. Most
is ugyanezt látja, a város munkaerő gondjait csökkentő beruházások nem valósulnak meg. Jelenleg is
vannak olyan jellegű építmények, csarnokok, ahol folytathatnák a vállalkozások a tevékenységüket, ha
akarnák. Pénzügyileg és gazdaságilag sem tartja helyesnek, de nem szavaz a város ellen. A rá
vonatkozó minősítést rossz néven vette, más véleményét tiszteletben tartja, kéri, hogy mások is tartsák
tiszteletben az ő véleményét.
Dr. Kovács Béla képviselő hozzászólásában elmondta, mindenki a korábbi véleményéhez
ragaszkodik. A nyugati országrészhez, az autópályához távol vagyunk, az ipar, beruházás átfutott
felettünk Románia és más irányba. Putnoki képviselő úr szavába kapaszkodva elmondta, itt csak talán
lenne olyan, aki igénybe veszi a létesítményt, de nem biztos.
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Nem egyértelmű, de a „talán”-ban benne van a jövő lehetősége is, és olyan beruházásnál, amelynek a
felét nem az önkormányzatnak kell állnia, akkor a jövőnek és a fiataljainknak biztosítani kell a
lehetőséget.
Egeresi András a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője hozzászólásában elmondta, az Ipari Park
területéből múlt év decemberében sikerült 1,5 hektáros területet értékesíteni, mely szintén az ipari park
közepe táján van. Itt logisztikai központot kíván létesíteni egy cég, amely elektronikai eszközök
átmeneti tárolására nyújt raktárhelyiséget, kamion tárolással és kamion mosási lehetőséggel.
Romániai, magyar és más országok közötti kapcsolatokat bonyolít le, késztermékek, félkész termékek
tárolásával. A szerződés aláírásra került. Reménykedni lehet, hogy a logisztikai központ további
lehetőségeket biztosíthat az inkubátor ház részére a beszállítói lehetőségekhez.
Szabó Balázsné képviselő asszony elmondta, mint vállalkozó, naponta áll döntési kényszer előtt,
mikor el kell döntenie jó vagy nem jó valami. Az biztos, hogy egyhelyben topogni a legrosszabb. Most
a beruházás összegének felét kell befektetni a 132,5 millió forintot, melynek tulajdonképpen nulla a
kockázata. A csarnok felépítésre kerül, a 132,5 millió forintot kapunk hozzá, öt év után el lehet adni,
de amíg épül, addig is több embernek munkalehetőséget biztosít. A befektetésekkel kapcsolatban
optimistán azt mondta, hogy eddig is lett volna olyan, aki betelepül, ha lett volna olyan hely. Úgy véli,
amikor vagyonnövekedésről beszélnek és nincs túl nagy kockázat benne, az elidegenítési tilalom
lejárta után eladható lesz, ha úgy véli, az akkori képviselő-testület. A lehetőséget meg kell adni, még,
ha most nem is teljesen biztos a betelepülés az ipari parkba.
Rácz Imre képviselő röviden elmondta, ha már a lehetőség a pályázat megnyerésével, az adott
területtel megvan, akkor ne lökjék el maguktól.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
további hozzászólás nem volt, így a harmadik döntési javaslatról való szavazásra felkérte a
képviselőket.
A képviselő-testület a javaslatot 14 igen és 3 nem szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László nem, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác nem, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
10/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő
Gyomaszolg Ipari Park Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaságba a társaság befektetési
elgondolása, valamint a szakvélemények ajánlásai alapján az alábbi piaci alapú befektetéseket
teszi meg:
1. Közművesítetlen területvásárlás az ipari park területéből a Gyomaszolg Ipari Park
Kft.-től 114.200 m2 nagyságban, vételár ajánlat (nettó 460 Ft/m2) 52.532.000 Ft. + Áfa
13.133.000,- Ft, összesen. 65.665.000,- Ft.
2. Tőkeemelés a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-be: 70.000 eFt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozatok megtételére, illetve a szerződések megkötésére.
Határidő: 2010. 03. 31.
Felelős:Várfi András polgármester
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12. Napirendi pont
Beszámoló az orvosi ügyelet 2009. évi munkájáról
Várfi András polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét a napirendi pontról való
tájékoztatásra.
Hangya Lajosné bizottsági elnök asszony a jelenlevőknek tájékoztatásul elmondta, az előző évi
beszámolónál színesebb és részletesebb tájékoztatást kaptak az orvosi ügyelet 2009. évi munkájáról.
Az ügyeletet biztosító orvosok a sürgősségi ellátásban kellően jártas, mentőszolgálati gyakorlattal
rendelkező kórházi orvosok. Megállapítható, hogy a műszerezettség jó és javult. Az ügyeletes
gépjárművet ellátták megkülönböztető jelzéssel, az informatikai háttér fejlődött, a gyógyszeres ellátás
zökkenőmentesebb és szélesebb palettát lefed, mint a minimális követelmények. Az éves statisztika
szerint tavaly 2967 alkalommal vettük igénybe az ügyeletet, melyből ügyeleti ellátás 1605 fő volt,
folyamatos ellátás 142 fő. Beteglátogatás lakáson 1220 fő esetén, ebből kórházba utaltak 624 főt,
mentőt hívtak 427 főhöz. Az előző évhez megközelítőleg hasonlítanak az adatok. Bizottsági ülésen
elfogadták a beszámolót, azonban felmerültek kérdések. Az ingatlan karbantartása nem megfelelő,
szükség lenne belső meszelésre, valamint a gyom kiirtására. Nem tudtak a lakossági panaszokról
tájékozódni megfelelően. Írásban csak egy volt a Főorvos asszonynál, telefonon azonban több esetben
arra panaszkodtak, hogy sokszor indokolt esetben az orvosok telefonon mérlegelik az esetet, segítséget
így nyújtanak, de nem mennek ki, ami néhány esetben nem elégséges. Megkérdezte, a panaszokból mi
jutott el az Ügyelet vezetőjéhez. Megkérdezte milyen esetet említ az előterjesztés, melyre az
intézkedés megtörtént. Választ kért, arra is, hogy a gyomaendrődi házi- és gyermekorvosok közül kik
vesznek részt az ügyeleti szolgáltatásban.
Ispánki István a Sani-Med Trans Kft. képviselője általános helyettes, a bizottsági elnök asszony
kérdésére válaszolva elmondta, az épület karbantartása a Sani-Med Trans Kft. feladata,
háromévenként szoktak tisztasági meszelést végezni az ÁNTSZ előírásainak megfelelően. Az idei
költségvetésben szerepel a gyomaendrődi ügyelet rendbetételének költsége. A fűtés teljes felújítását el
kellett végezni a gázkazánnal való gondok miatt. A januárban történt sajnálatos incidens miatt az
egyik radiátor is megsérül, melynek javítását is el kell végezni. Az ügyeletes orvosokhoz beérkezett
hívások rögzítésre kerülnek, bármikor az illetékesek rendelkezésére bocsátják. Írásos bejelentés egy
érkezett az ÁNTSZ-hez, melyet továbbítottak dr. Bumbera József megyei szakfelügyelő felé. Az ügy
kivizsgálásra került, részükre elmarasztalás nem született. A telefonon és személyesen a képviselők
vagy polgármester úrhoz beérkezett panaszok közül egy került nyilvánosságra, melyet Dr. Piriczki
Bélával Polgármester úr megbeszélt. Az orvos az ügyeleten nem dolgozik. Fiatal orvosok kerültek ide.
Gépkocsivezetők 1 kivételével mentős, aki 80 órás sürgősségi továbbképzésben részesült.
Hangya Lajosné bizottsági elnök asszony megjegyezte még, hogy sok pozitív hozzáállású orvos van
az ügyeleten. A lakosság kórházba kerülése sürgős esetekben sokat javult.
Ispánki István képviselője válaszában elmondta, mióta a cserék megtörténtek, azóta nincs tudomásuk
problémáról.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony hozzászólásában elmondta a kivizsgált ügyben ő érintett, a
polgármester úr irodájában dr. Piriczky Bélával együtt hármasban megbeszélték az ügyet, melyet
zárójelentéssel alátámasztott. Azóta került kiemelésre az az orvos, azóta panaszt nem hallott az ügyelet
felől.
Putnoki László képviselő megkérdezte Jegyző úrtól, van-e lehetőség a Humánpolitikai Bizottságnak a
január 22-i szociális bérlakások bejárásához hasonlóan, a felújítás előtt az ügyeleten szemrevételezni
az akkori állapotot. Megkérdezte egyúttal, hogy a fagycsap rendben van-e.
Ispánki István válaszában elmondta, nem kaptak rá választ senkitől, hogy az ügyelet udvarán lévő
fagycsap karbantartása kinek a feladata.
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Dr. Csorba Csaba jegyző a képviselő úr kérdésére válaszolva elmondta, van lehetőség a bizottságnak
a bejárásra, főleg mivel jelentős önkormányzati vagyonról van szó.
Dr. Palya József képviselő hozzászólásában elmondta, a vezeték a fagycsaphoz egyedül az épületből
megy ki, a garázsban pedig van egy fali csap, ami a kivezetése a fagycsapnak.
Vaszkó Katalin lakos először mindenkinek boldog újévet kívánt, majd elmondta, hogy december 21től édesanyja nagyon beteg volt. Gyógyszereket kapott, szilveszterkor azonban rosszabbul volt,
ügyeletet hívták, azonnal ki is mentek, dr. Bargat Mihály orvos Benga Mihály asszisztenciájával.
Mentőt hívtak hozzá, mivel súlyos állapotban volt, bevitték a sürgősségi osztályra, intenzív osztályon
volt. Megköszönte az egész csapatnak a segítséget. Nekik köszönhetik, hogy még életben van
édesanyja.
Várfi András polgármester megköszönte hozzászólást, pozitív, ha valaki köszönetet és elismerő
szavakat mond, mivel sok esetben csak kritizálni tudunk. Az édesanyjának jó egészséget kívánt.
Megkérdezte kinek van észrevétele, kérdése. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
beszámoló elfogadásáról szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 17 igen szavazattal a beszámolót elfogadta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
11/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr. Piriczky Béla a SANIMED TRANS Kft. képviselőjének az orvosi ügyelet 2009. évi munkájáról készített
beszámolóját.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
A Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának működtetése
Várfi András polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét ismertesse az előterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök asszony tájékoztatásul elmondta, nem új keletű a probléma, mivel a
Városi Egészségügyi Intézményben a J1 besorolású orvosi laboratórium 2007. január elsejétől J0-s
besorolást kapott, azaz csak vérvételi helyként működhet tovább. A mintákat másik laborba kell
küldeni. A vizsgálati anyag a Képviselő-testületi döntés alapján dr. Hajzer Ildikó szarvasi laborjába
kerül. Az eddig folyamatosan jól működő rendszert, most érinti a költségtakarékosság. A
mintaszállításért és a mintavételi eszközök beszerzéséért 800.000 forintot kér a labor. A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést. Javasolták, hogy Dr. Torma Éva főorvos asszony járjon utána, hogy
lehet-e máshol kisebb összegből megoldani ugyanezt. Amennyiben nincs kedvezőbb lehetőség, akkor
maradjon ez a megoldás. A költségek március 1-ig kifizetésre kerültek előre. Kifejezte, hogy nem
lenne jó, ha a gyomaendrődi lakosoknak máshová kellene eljárni, legalább ez a J0-ás labor maradjon
meg. Utazás esetén az utazási költség megtérítése is utólagos.
Várfi András polgármester is az „A” alternatíva mellett dönt, a szolgáltatásnak Gyomaendrődön kell
maradnia. A szerződéseket be kell tartani, melyek a két város között köttetett polgármesteri
aláírásokkal.

38

Dr. Palya József képviselő orvosként elmondta nem szabad megengedni, hogy más településre kelljen
a lakosoknak laborba menni. Sokszor még az endrődi lakosoknak is gond, hogy miként jutnak át a
Szakrendelőbe.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, megkérdezte kíván-e valaki még
hozzászólni. Hozzászólás hiányában az „A” alternatívát ismertette, és felkérte a képviselőket
szavazzanak erről.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
12/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata megbízza Dr. Torma Évát, a Városi Egészségügyi
Intézmény igazgató főorvosát a laboratórium működtetésével kapcsolatos további tárgyalások
lefolytatásával, melynek eredményéről a soron következő képviselő-testületi ülésen kell
tájékoztatást adnia. A tárgyalások sikertelensége esetén a laboratórium működtetéséhez
szükséges mintavételi eszközök beszerzésének tárgyévi költségét – 800. 000.-Ft-ot – az
Intézmény a 2009. évben képződött szabad pénzmaradványa terhére valósítsa meg.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
A Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
intézménynevének névváltozása
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi bizottság elnökét, adjon tájékoztatást az
előterjesztésről.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzata döntésének
megfelelően 2010. január 1-től a Tourinform Iroda működését a Katona József Művelődési Központ,
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény intézményéhez csatolta. Az intézmény több alapfeladatot
lát el, az átláthatóság miatt rendszerezni szükséges. Egységes, átfogóbb névválasztás lenne célszerűbb,
mely összefoglalja a feladatok ellátását. Javasolt a Közművelődési – Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény elnevezés. Az Államkincstár felé a módosítás lejelentése megtörtént. A
bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolja a Képviselő-testületnek a javaslat elfogadását.
Gellai Józsefné képviselő asszony megkérdezte, van e lehetőség arra, hogy a korábban már emlegetett
Népház elnevezést újra megkapja a Blaha út 21. sz. alatti Közösségi Ház. A Közösségi Ház –
Kistérségi konferencia terem elnevezés helyett, vagy mellett lehetne e a Népház elnevezés. Van erre
valamilyen esély, nyilván nem ad-hoc döntéssel a jelen a határozati javaslatot megváltoztatva, de
valamilyen alkalomból az épület visszakaphatná homlokzatára, nevében a Népház elnevezést. Annál is
inkább, mert hamarosan lesz az épület fennállásának 80. évfordulója, ami jó alkalom lehetne a
névváltoztatásra.
Látnak e ennek valamilyen realitását?
Várfi András polgármester véleménye szerint a névváltozásnál sok esetben nem a funkció takarása a
lényeg, hanem a hagyományhoz, ismert névhez való visszatérés. A névváltoztatással kapcsolatban
tetszését nyilvánította ki, melyről természetesen a Képviselő-testületnek kell dönteni. Megkérdezte a
jelenlevők véleményét.
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Hangya Lajosné képviselő asszony az előterjesztésben szereplő intézményi névváltoztatási javaslattal
kapcsolatban megkérdezte, hogy az intézménynek „Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény” lesz a neve, a „Katona József” elnevezés ezzel elvész, vagy megmarad?
Várfi András polgármester felkérte Dr. Szonda Istvánt, az intézmény vezetőjét és néprajzkutatót a
válaszadásra.
Dr. Szonda István intézményvezető válaszában elmondta, a Blaha út 21. sz. alatt lévő jelenleg
Endrődi Közösségi Háznak nevezett épület sok vihart megélt. Volt a tetején kereszt, csillag, melynek
nyomait a felújításkor meg is találták. Elnevezve volt Déryné Kultúrház, Közösségi Ház, és talán
most, amikor a háznak kialakulnak a funkciói, hogy a lakosság mire is használja, felmerül a kérdés,
hogy nem lenne e jó újra az egyszerű, a köztudatban még élő Népház elnevezést megadni.
Az elmúlt évben befejeződött felújítás kapcsán, melynek során az épület kívül-belül majdnem a régi
pompájában látható, ami az endrődi városrésznek mindig az emblematikus épülete volt és ma is az –
valóban ildomos lenne, ha a Népház elnevezést kapná. Az ott folyó tevékenység, akár a könyvtár, és
bár milyen közösségi tevékenység a népművelődését szolgálja.
Az előterjesztésben javasolt új intézményi elnevezést illetően elmondta, a javasolt elnevezés az
intézményben folyó sokféle tevékenységek körét próbálja körvonalazni, - közművelődési,
közgyűjteményi és turisztikai intézmény. Ez az elnevezés a megnövekedett szervezetnek a megértését
könnyíti. Természetesen a telephelyek neve megmarad: Katona József Művelődési Központ, Endrődi
Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyomai Tájház és Alkotóház, Tourinform Iroda, és a testület
döntése alapján eldől, hogy Közösségi Ház, Déryné Kultúrház vagy Népház lesz az endrődi telephely
neve.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, melyből Hangya Lajosné képviselő asszony
is választ kapott a kérdésére, mivel a Katona József Művelődési Ház, mint telephely marad fent, és az
egész intézmény neve lesz a javasolt közművelődési- közgyűjteményi és turisztikai szolgáltató
intézmény.
Képviselői javaslatként hangzott el, hogy a beterjesztett határozati javaslat alapító okirat 3.1.1. pontja
b. pontjában szerepelő Közösségi Ház- Kistérségi Konferenciaterem ( Blaha út 21.) elnevezés Népház
elnevezésre változzon.
Gellai Józsefné képviselő reagálva pontosította, hogy ő a Kistérségi Konferenciaterem elnevezés
meghagyása mellett, a Közösségi Ház elnevezés helyett javasolná a Népház elnevezést. Természeten,
ha a Polgármester úr és az intézmény vezetője is úgy gondolja, hogy gyűjtőnévként csak a Népház
elnevezést kapja az épület, akkor azt is jónak tartja.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában az elhangzott javaslatra is figyelemmel a
határozati javaslatot azzal a módosítással javasolta elfogadásra, amely szerint az intézmény
telephelyeként működő Közösségi Ház- Kistérségi Konferenciaterem ( Blaha út 21.) elnevezése
Népház –Kistérségi Konferenciaterem (Blaha L. út 21. sz.) elnevezésre változzon.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
13/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2010. március 01.-től a Katona
József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény intézmény
névváltozásával kapcsolatos változásokat elfogadja, mely az alapító okirat módosítása alapján a
következő:
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.
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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 intézmény neve „Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti
Gyűjtemény” törlésre kerül és beillesztésre kerül a következő szövegrész:
„Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény”
Az alapító okirat 2. pontjában szereplő szövegrész „Katona József Művelődési Központ, Endrődi
Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. sz.
Telephelye: Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény,
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20. sz.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21. sz.
5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2. sz.” törlésre kerül és helyében a következő szövegrész
kerül:
„Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. sz.
Telephelyek: Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény,
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20. sz.
Népház- Kistérségi Konferenciaterem
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza. út 21. sz.
Gyomai Tájház és Alkotóház
5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2. sz.”
Az alapító okirat 3.1.1. pontja kiegészül a következő szövegrésszel:
„a.) Katona József Művelődési Központ (Kossuth Lajos út 9.)
b.) Népház- Kistérségi Konferenciaterem (Blaha Lujza út 21.)
c.) Gyomai Tájház és Alkotóház (kettősfunkciójú: közművelődési színtér-múzeumi
kiállítóhely) (Zrínyi Miklós út 2.)”
Az alapító okirat 3.1.2. pontja kiegészül a következő szövegrésszel:
„a.) Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20. sz.)
b.)Gyomai Tájház és Alkotóház (kettősfunkciójú: közművelődési színtér-múzeumi
kiállítóhely) (Zrínyi Miklós út 2.)”
Az alapító okirat 3.1.3. pontja kiegészül a következő szövegrésszel:
„ Katona József Művelődési Központ (Kossuth Lajos út 9.)”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

Várfi

András

Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Alapító okiratok felülvizsgálata a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetési jogának átadása
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse a véleményező
bizottságok által tárgyalt előterjesztést.
Vass Ignác bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az önkormányzatok önállóan működő és
gazdálkodó intézményeire vonatkozó PM rendelet módosításra került, mely az alapító okiratban
szereplő szakfeladatok kiegészítésre kerülnek további szakfeladatok megjelölésével. A 850001
Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
szakfeladat kiegészítés érinti a Kner Imre Gimnázium, a Kis Bálint Általános Iskolákat.
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Más szakfeladat kiegészítés érinti a Városi Egészségügyi Intézmény, valamint Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatalát az előterjesztésben felsorolt szakfeladat kiegészítés. Az előterjesztés második
részében a Varga Lajos Sportcsarnok működését a Kner Imre Gimnázium részére üzemeltetésre adja
át az önkormányzat 2010. március 1. napjával. Az oktatási intézmény alapító okirata így módosításra
kerül az üzemeltetés tevékenységek, a tevékenységek helyszínének, ellátását szolgáló vagyon, illetve a
vagyon feletti rendelkezés megjelölésével. A terveknek megfelelő működtetés esetén a 2010. évre
kalkulált költségvetés alapján, 8.756 e Ft-tal kell kiegészíteni az önkormányzatnak. Saját véleménye
is, hogy az üzemeltetést más kézbe kellett már tenni.
Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, az előterjesztés első része egy jogszabályi
megfelelésről szól, második része viszont egy Gyomaendrődön évek óta sok panaszos tevékenység
végzésének kiküszöbölésére vonatkozik. A hiányosság fedezésére kell a jobb minőségű padozat,
födémszerkezet érdekében megfelelő döntéseket hoznia a Képviselő-testületnek.
Az elmúlt időben tapasztaltak azt mutatják, hogy jobb, ha nagyobb rálátása van az önkormányzatnak a
működtetésre. Cél, hogy minél jobb színvonalon működjön az intézmény.
Dr. Kovács Béla képviselő, a Kner Imre Gimnázium igazgatója hozzászólásában elmondta, az iskola
nagy megtiszteltetésnek és annál nagyobb kihívásnak is tartja, hogy a Képviselő-testület a
sportcsarnok üzemeltetését az intézményükre bízza. Két konkrét dolgot említett, kalkulált költségvetés
a kiadható órák számával és kiadásokkal számol. Fél év után beszámolót kell adniuk a megfelelő
gazdálkodásról. Reményét fejezte ki az iránt, hogy a küzdőtér a megfelelő burkolattal való ellátását
megkaphatja.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást. A küzdőtér felújítás beruházására a
közbeszerzési eljárás kiírásra került, nem volt érdeklődő. Újra kiírásra került, és már vannak
érdeklődők a beruházással kapcsolatban. Bízik benne, hogy néhány hónapon belül az új küzdőtér
kialakításra kerül.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a két határozati
javaslatról külön- külön szavazzanak.
A képviselő-testület az alapító okiratok módosításáról szóló határozatot 16 igen szavazattal és 1
tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György
igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla tartózkodom, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
14/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozatával elfogadott alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- az alapító okirat 4.1.6. pontja után beillesztésre kerül a következő tevékenység és a
hozzákapcsolódó szakfeladat szám:
„4.1.7. Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szervnél
Szakfeladat szám: 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása
önkormányzati költségvetési szervnél”
az alapító okirat 4.2. Kiegészítő tevékenység pontja kiegészítésre kerül az alábbiak
szerint, 2010. március 01.-től:
„4.2.4. Sportlétesítmény működtetése
a Sportról szóló 2004. I. tv. 55.§-a alapján.
Varga Lajos Sportcsarnok 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Szakágazat szám: 931100 TEÁOR: 9311
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Szakfeladat szám: 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Sporttevékenység és támogatása: 931201 Versenysport tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlási-nevelési tevékenység és támogatása
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidős sport és támogatása:931301 Sportszövetségek és szabályozó testületek
működésének támogatása
Egyéb sporttevékenységek:
931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás”
az alapító okirat 15. pontja kiegészül a következő telephellyel:
„Varga Lajos Sportcsarnok épülete:
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.”
- az alapító okirat 18. pontja „Hősök útja 43/1. szám Hrsz: 674” szövegrész után kiegészül a
következő szövegrésszel:
„Szabadság tér 1. szám Hrsz:1587”
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda 288/1999. (X. 28.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
- az alapító okirat 4.2.2. pontja után beillesztésre kerül a következő tevékenység és a
hozzákapcsolódó szakfeladat szám:
„4.2.3. Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szervnél
Szakfeladat szám: 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása
önkormányzati költségvetési szervnél”
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény
175/1999. (VI. 24.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
- az alapító okirat 4.1.3. pontja után beillesztésre kerül a következő tevékenység és a
hozzákapcsolódó szakfeladat szám:
„4.1.4. Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési
szervnél
Szakfeladat szám: 860001 Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szervnél”
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 287/1999.
(X. 28.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- az alapító okirat 4.1. pontja kiegészítésre kerül a következő tevékenység és a
hozzákapcsolódó szakfeladat számmal:
2010. január Szakfeladat
Szakfeladat neve
1.-től
száma
841129
Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi
igazgatása
az alapító okirat 4.3. pontja módosításra kerül a következők szerint:
A kisegítői tevékenység mértéke a költségvetési szerv összes költségvetési kiadásaihoz
viszonyítva 4 %-nál több nem lehet.
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
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Várfi

András

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla tartózkodom, Lehóczkiné Timár
Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
15/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az optimálisabb körülmények között
történő üzemeltetése érdekében az 1996. évi LXIX. tv. A helyi önkormányzat feladatai 3.§ ban, valamint a 2004. évi I. törvény „ A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai”
című fejezetében foglaltakkal összhangban a Varga Lajos Sportcsarnok létesítményt 2010.
március 1. napjával átadja üzemeltetésre a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium intézménynek.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy az átadással
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
A Varga Lajos Sportcsarnok 2010 évi tervezett költségvetése:
Kiadások
Költség nem megnevezése
Áram
A világítás korszerűsítés
bérleti díja
Vízdíj
Melegvíz
Gáz alapdíj
Gáz fűtésszezonban
Munkabér + járulék
Tervezett kiadások összesen:

Kiadás összege éves
szinten
1.380 eFt
1.068 eFt
588 eFt
180 eFt
612 eFt
2.600 eFt
2.328 eFt
8.756 eFt

Bevételek
Bevétel megnevezése

Bevétel összege éves
szinten
FMV ASzK, Szakképző Iskola
360 eFt
Bethlen Gábor Szakképző
Iskola és Kollégium befizetése
Egyéb egyesületek,
480 eFt
szervezetek befizetései
Nem rendszeres bevételek
5.600 eFt
feltételezve a kiadások és
bevételek egyezőségét
Tervezett bevételek összesen:
6.440 eFt
A használatba adási szerződésben ki kell kötni az alábbiakat:
1. a használó az önkormányzat és intézményeinek rendezvény megtartására évente 4-5
alkalommal a díjmentesen használatra átengedi a sportcsarnokot,
2. használó a terembérleti díjakat csak a használatba adó egyetértésével a KSH által közölt
infláció mértékével növelheti.
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Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete utasítja az üzemeltető Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumot, hogy fél év elteltével számoljon be a kiadások és bevételek
tényleges alakulásáról.
Határidő: 2010. 03. 31.
Felelős: Várfi András polgármester
16. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Sportkoncepciójának 2010-2015. időtartamra történő
elfogadása
Várfi András polgármester a Sportkoncepcióról szóló előterjesztés ismertetésére felkérte a
Humánpolitikai Bizottság elnökét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök asszony tájékoztatásul elmondta, az intézményirányító csoport a
sportkoncepció vizsgálását régóta megkezdte. Véleményeket kért be, a képviselő-testület részéről
kevés vélemény érkezett. A koncepcióba a vélemények beépítésre kerültek.
A sportkoncepció fontos, mivel a sport az egészségmegőrzés, személyiségformálás, teljesítő képesség
fokozásának, az emberi kapcsolatok bővítésének hatásos eszköze. A sportkoncepcióban jól
megfogalmazásra kerültek a középtávú tervek is, többek között a mindennapos testedzés, a lakosság
egészségi állapotának javítása, utánpótlás nevelés, a sportélet kiterjesztése, a fürdő ingyenes
használata gyermekek részére, a sportalap felhasználása és sportrendezvények szervezése. Továbbá az
egyesületi sporttal való együttműködés. A Bizottság néhány részletében javasolta a sportkoncepció
átdolgozását. Példaként említette a sporttörténeti részeket, melyeket szélesebben kell leírni, vagy csak
az utalást kell beépíteni, honnan szerezhetők be az információk. Az olimpikonjaink, elszármazott
sportolóink tekintetében az itt jártak felsorolását javasolják kivenni, mivel egyre többen jártak itt,
akiknek a felsorolása így nem teljes, hiányos az elszármazottak felsorolása. A szabadidő sporttal
kapcsolatban megemlítette, viszonylag kevés a városban, olyan rendezvények megrendezését
javasolja, mely tömegeket is megmozgathat. Véleménye szerint egyre több családi rendezvény
szervezését javasolja, futónap, ügyességi verseny, stb. Üdvözítőnek tartja a sportra fordított összeg –
költségvetés 1,6%-a – beépítését a költségvetését. Az előterjesztés elfogadására két mód van,
elfogadják most, vagy a márciusi ülésen újratárgyalják.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, elmondta, a sportkoncepción sokan
dolgoztak. Sokáig meg volt a lehetőség, hogy testnevelő tanárok a város lakói a véleményeiket
elmondják. A koncepció nem direktíva, arra alkalmas, hogy ezt forgatva alapot teremt a város
sportéletének alakítására. A bizottság létrejöttével, annak ülésein a módosítások végrehajthatók. A
sporttörténeti rész csak példákat jelent, teljességre ezen a téren nem kerülhet sor. Nem javasolja a
koncepció további tárgyalását, hanem inkább annak használatát, melynek szellemében lehet a város
sportéletét működtetni. A városban élő sportolókról való tájékoztatást a helyi újságban való
megjelenéssel lehet színesíteni. Javasolta a koncepció elfogadását.
Vass Ignác képviselő hozzászólásában elmondta, Pénzügyi Bizottság javasolta a sportkoncepció
elfogadását, azzal a kéréssel, hogy a működési kiadást határozzák meg konkrétan. Ezzel az újabb
feladatok, egyesületek belépésének tevékenysége is támogatható. A képviselő asszony által felvetett
szabadidős tevékenységek megszervezését a civil szervezetek, sportegyesületek jól meg tudnák
szervezni. Korábbiakban is említett már, hogy az alapok felhasználásánál nem célszerű azt támogatni,
hogy egy egyesületi vacsorát, bált, vagy kirándulást támogassanak egy-egy ilyen rendezvény helyett.
Várfi András polgármester egyetértett a képviselő úr felvetésével a civil szervezetekkel kapcsolatban.
További hozzászólás hiányában figyelemmel az elhangzott javaslatokra is, a döntési javaslatot azzal a
módosítással javasolta elfogadásra, miszerint a sportkoncepció a bizottságok véleményével kiegészítve
kerüljön elfogadásra, újratárgyalás nélkül.
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A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
16/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrőd Város
Sportkoncepcióját a 2010-2015-ös időtartamra, és a bizottságok véleményével kiegészítve.
Határidő: 2015. 02. 27.
Felelős: Várfi András polgármester
/Babos László képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 16 fő../
17. Napirendi pont
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért” Konzorciumi szerződés módosítása
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért”
Konzorciumi szerződés, már több ízben módosításra került. Korábban megyei programról volt szó,
ami Kondoros önkormányzat gesztorsággal konzorciumként folytatódott. Azt követően egy-két
település terve akadályozta a programot. Az eredményes közbeszerzés sem garantálja, hogy ebben az
évben a beruházás megtörténik. Jelen esetben a szerződésmódosításra a projekt műszaki tartalmának
módosítása miatt van szükség.
Megkérdte van-e az előterjesztéshez kapcsolódó kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában a
határozati javaslatról való szavazásra kérte fel a képviselőket.
A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta: [Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
17/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával a "Belvízrendezés az
élhetőbb településekért" Konzorciumi Szerződés módosítását jóváhagyja az alábbi formában:
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
1. Preambulum
A 2. pontban szereplő szerződő felek Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötöttek
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 2008. december 23-án.
A projekt címe: „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” Azonosító szám: DAOP 5.2.1/D-20080002 (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró DARFÜ Délalföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási
szerződést kötött a konzorcium nevében eljáró vezetővel.
Konzorcium vezető kezdeményezte a Támogatási szerződés módosítását, mely magával vonja a
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítását.
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A Projekt megvalósítása érdekében a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési
megállapodást, módosítást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:
2. Szerződő felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
Békés Város Önkormányzata
Postacím: 5630 Békés, Petőfi u. 2.
Székhely: Békés, Petőfi u. 2.
Azonosító szám (KSH szám): 15343006 8411 321 04
Adószám: 15343006-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Izsó Gábor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: ERSTE Bank Rt.
Számlaszám: 11998707- 04606811

Doboz Nagyközség Önkormányzata
Postacím: 5624 Doboz, Kossuth u. 3.
Székhely: Doboz, Kossuth u. 3.
Azonosító szám (KSH szám): 15343666 8411 321 04
Adószám: 15343666-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Simon István Tamás polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733003-153436666
Geszt Község Önkormányzata
Postacím: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Székhely: Geszt, Kossuth u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15343738 8411 321 04
Adószám: 15343738-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fábián Zsuzsanna, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733175 -15343738
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Székhely: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15346614 8411 321 04
Adószám: 15346614-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Várfi András polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 53200125-11062402
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Székhely: Kondoros, Hősök tere 4-5.
Azonosító szám (KSH szám): 15346676 8411 321 04
Adószám: 15346676-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dankó Béla polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733003-15346676
Kötegyán Község Önkormányzata
Postacím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Székhely: Kötegyán, Kossuth u. 33.
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Azonosító szám (KSH szám): 15343611 8411 321 04
Adószám: 15343611-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Nagyné Felföldi Ilona polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733175 -15343611
Kunágota Község Önkormányzata
Postacím: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9
Székhely: Kunágota, Rákóczi u. 9.
Azonosító szám (KSH szám): 15344313 8411 321 04
Adószám: 15344313-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Pápai Zoltán polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733034 -15344313

Méhkerék Község Önkormányzata
Postacím: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Székhely: Kunágota, Méhkerék, Kossuth u. 80.
Azonosító szám (KSH szám): 15343769 8411 321 04
Adószám: 15343769-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Martyin Tivadar polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733175 -15343769
Mezőberény Város Önkormányzata
Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Székhely: Kunágota, Mezőberény, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15345352 8411 321 04
Adószám: 15345352-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Cservenák Pál Miklós polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733144 -15345352
Okány Község Önkormányzata
Postacím: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Székhely: Okány, Kossuth u. 16.
Azonosító szám (KSH szám): 15344540 8411 321 04
Adószám: 15344540-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fekete Zoltán polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 54000076 -10000018
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Postacím: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Székhely: Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Azonosító szám (KSH szám): 15345912 8411 321 04
Adószám: 15345912-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Baranyi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733175 -15343635
Sarkad Város Önkormányzata
Postacím: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Székhely: Sarkad, Kossuth u. 27.
Azonosító szám (KSH szám): 15343783 8411 321 04
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Adószám: 15343782-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Tóth Imre polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733175 -15343783
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Postacím: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Székhely: Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Azonosító szám (KSH szám): 15343635 8411 321 04
Adószám: 15343635-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Nagy Mihály polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733175 -15343635

Szarvas Város Önkormányzata
Postacím: 5540 Szarvas, Szabadság tér 25-27
Székhely: Szarvas, Szabadság tér 25-27
Azonosító szám (KSH szám): 15343264 8411 321 04
Adószám: 15343264-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Babák Mihály polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.
Számlaszám: 10402142 - 21423475
Tótkomlós Város Önkormányzata
Postacím: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Székhely: Tótkomlós Fő u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15345802 8411 321 04
Adószám: 15345802-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Garay Rita polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.
Számlaszám: 10402142 – 21422883
Újszalonta Község Önkormányzata
Postacím: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
Székhely: Újszalonta, Béke u. 35.
Azonosító szám (KSH szám): 15347196 8411 321 04
Adószám: 15347196-1-04
Aláírásra jogosult képviselője: Jova Tibor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733175 -15347196
3. 1. A megállapodás 3.3. pontja helyébe a következő pont lép:
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a
Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:
Tag neve
Feladat
A feladatra jutó
támogatás
összege (Ft)
1. Békés Város
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
149 060 621
Önkormányzata
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
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kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
2. Doboz Nagyközség Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
Önkormányzata
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
3. Geszt Község
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
Önkormányzata
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
4. Gyomaendrőd
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
Város
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
Önkormányzata
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
5.
Kondoros Község Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
Önkormányzata
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
6.
Kötegyán Község Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
Önkormányzata
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
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51 291 670

38 804 132

214 082 754

63 709 511

47 066 877

biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
7. Kunágota Község Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
Önkormányzata
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
8. Méhkerék Község Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
Önkormányzata
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
9. Mezőberény Város Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
Önkormányzata
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
10. Okány
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
Község
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
Önkormányzata
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
11. Pusztaföldvár
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
Község
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
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97 814 258

50 397 401

255 151 866

91 889 321

53 348 381

Önkormányzata

12. Sarkad
Város
Önkormányzata

13. Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzata

14. Szarvas Város
Önkormányzata

15. Tótkomlós Város
Önkormányzata

üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
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132 323 390

41 827 160

283 880 308

157 815 604

16. Újszalonta Község Vízjogi létesítési engedélyes tervek biztosítása
Önkormányzata
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításában, a munkaterületek átadásában.
40 052 806
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a
kivitelezést végző szervezetek képviselőivel a
munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló
létesítmények összes beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Összesen: 1 768 516 058
A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.
3.2. A megállapodás 3.4. pontja helyébe a következő pont lép:
3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli (vagy természetbeli) –
hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható összköltségének 15%-át
képezik, az alábbi megoszlásban:
részesedése a
projekt
hozzájárulás összege
Tag neve
hozzájárulás formája
elszámolható
(Ft-ban)
költségéhez képest
(%)
1. Békés Város Önkormányzata
pénzbeli
26 304 815
1,2643%
2. Doboz Nagyközség
pénzbeli
9 051 471
0,4350%
Önkormányzata
3. Geszt Község Önkormányzata
pénzbeli
6 847 788
0,3291%
4. Gyomaendrőd
pénzbeli
37 779 310
1,8158%
Város Önkormányzata
5. Kondoros Község
pénzbeli
11 242 855
0,5404%
Önkormányzata
6. Kötegyán Község
pénzbeli
8 305 920
0,3992%
Önkormányzata
7. Kunágota Község
pénzbeli
17 261 340
0,8296%
Önkormányzata
8. Méhkerék Község
pénzbeli
8 893 659
0,4275%
Önkormányzata
9. Mezőberény Város
pénzbeli
45 026 800
2,1641%
Önkormányzata
10. Okány Község
pénzbeli
16 215 762
0,7794%
Önkormányzata
11. Pusztaföldvár Község
pénzbeli
9 414 420
0,4525%
Önkormányzata
12. Sarkad Város Önkormányzata
pénzbeli
23 351 186
1,1223%
13. Sarkadkeresztúr
pénzbeli
7 381 264
0,3548%
Község Önkormányzata
14. Szarvas Város Önkormányzata
pénzbeli
50 096 525
2,4078%
15. Tótkomlós Város
pénzbeli
27 849 812
1,3385%
Önkormányzata
16. Újszalonta Község
pénzbeli
7 068 142
0,3397%
Önkormányzata
Összesen:
312 091 069
15 %
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4. 1. A 10.2. pontban és 10.3. pontban szereplő 1. sz. melléklet helyébe e megállapodás 1. sz.
melléklete lép.
4. 2. Jelen Megállapodás 13 oldalon és 20 db eredeti példányban készült. A Megállapodás
elválaszthatatlan részét képezi a támogatási szerződés, és annak mellékletei, amelyek a támogatási
szerződés megkötését követően válnak a Megállapodás mellékletévé.
4. 3. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás
másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére.
4.4.. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben az eredeti megállapodás az irányadó.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

1. számú melléklet:
A projektben szereplő beruházás értéke (e Ft)
Saját forrás
Nettó
ssz. Település
Nettó építési
Nettó összes 20% ÁFA Bruttó összes Összege
%
járulékos
költség (Ft)
költség (Ft) (Ft)
költség (Ft) (Ft)
költség (Ft)
1 Békés
131 700 550 14 437 314 146 137 864 29 227 573 175 365 436 26 304 815 15
2 Doboz
45 318 080
4 967 871 50 285 951 10 057 190 60 343 141 9 051 471 15
3 Geszt
34 284 880
3 758 386 38 043 266 7 608 653 45 651 920 6 847 788 15
4 Gyomaendrőd 189 150 000 20 735 053 209 885 053 41 977 011 251 862 064 37 779 310 15
5 Kondoros
56 289 700
6 170 605 62 460 305 12 492 061 74 952 366 11 242 855 15
6 Kötegyán
41 585 320
4 558 677 46 143 997 9 228 799 55 372 797 8 305 920 15
7 Kunágota
86 422 500
9 473 831 95 896 331 19 179 266 115 075 597 17 261 340 15
8 Méhkerék
44 527 960
4 881 256 49 409 216 9 881 843 59 291 059 8 893 659 15
9 Mezőberény
225 436 073 24 712 815 250 148 888 50 029 778 300 178 665 45 026 800 15
10 Okány
81 187 600
8 899 969 90 087 569 18 017 514 108 105 083 16 215 762 15
11 Pusztaföldvár 47 135 260
5 167 074 52 302 334 10 460 467 62 762 801 9 414 420 15
12 Sarkad
116 912 590 12 816 224 129 728 814 25 945 763 155 674 577 23 351 186 15
13 Sarkadkeresztúr 36 955 837
4 051 183 41 007 020 8 201 404 49 208 424 7 381 264 15
14 Szarvas
250 818 710 27 495 317 278 314 027 55 662 805 333 976 833 50 096 525 15
15 Tótkomlós
139 435 900 15 285 280 154 721 180 30 944 236 185 665 416 27 849 812 15
16 Újszalonta
35 388 130
3 879 327 39 267 457 7 853 491 47 120 949 7 068 142 15
1 562 549 090 171 290 183 1 733 839 273 346 767 855 2 080 607 128 312 091 069 15
Összesen:
támogatás összesen:
1 768 516 058
saját forrás összesen:
312 091 069
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Vállalkozási szerződés jóváhagyása
Várfi András polgármester megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse az előterjesztést.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, az Önkormányzat és a Kerékpársport 2000 sportegyesület
között kötendő szerződés alapján a 2010. július 22-én Central-European Tour – Gyomaendrőd GP
nemzetközi országúti kerékpárverseny megrendezéséről döntenek.
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A szerződésnek tárgya nem csak a verseny és kísérő rendezvényeinek teljes körű megrendezése,
lebonyolítása, hanem az Önkormányzat reklámjainak elhelyezése, a reklámozás is.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, a városunk egy kerékpáros város, annak
ellenére, hogy a címet még nem nyertük meg. Az idei évben a pályázat benyújtásra kerül, melyhez
szükségesek a jó kerékpár utak is, melyből egy idén megépítésre kerül. Természetesen olyan
rendezvény is ehhez kapcsolódik, melyben minden lakos örömét találhatja. A kétmillió forint a
megrendezésre kevés, ugyanakkor Békés és Mezőberény településekkel együtt a városban a verseny
megyei támogatással kerül megrendezésre. Ugyanezen időszakra testvérvárosi települések
találkozójára is sor kerül, melynek idén témája a sport. Ekkor kerékpár, kajak, atlétika és sok egyéb
sportrendezvényre sor kerülhet.
További hozzászólás hiányában kérte a vállalkozói szerződés előterjesztés szerinti jóváhagyásáról való
szavazást.
A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatták és az alábbi
határozatot hozták: [Béres János tartózkodom, Czibulka György tartózkodom, 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 tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
18/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával a vállalkozási
szerződést jóváhagyja az alábbi formában:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
NÉV:
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
CÍM:
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
KÉPVISELŐ:
VÁRFI András, polgármester
ADÓSZÁM:
15346614-2-04
BANKSZÁMLASZÁM:
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5320012511062402
mint megrendelő – továbbiakban Megrendelő,
másrészről
NÉV:
KERÉKPÁRSPORT 2000 SPORTEGYESÜLET
CÍM:
3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.
KÉPVISELŐ:
SUTKÓ Mihály, elnök
NY.V. SZÓLÓ HATÁROZAT:
11.PK.60.135/2008/2
ADÓSZÁM:
19334385-1-05
BANKSZÁMLASZÁM:
1173404-20478427-00000000
mint vállalkozó – a továbbiakban Vállalkozó – között, az alulírott helyen és időben, az alábbi
feltételekkel:
1.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feltételek mellett vállalja 2010. július 22-én
Central-European Tour - Gyomaendrőd GP nemzetközi országúti kerékpárverseny (a
továbbiakban: rendezvény) megrendezését a Megrendelő számára, a következőkben rögzítettek
szerint.
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Amennyiben a rendezvény késedelmesen kerül lebonyolításra, és ez a Vállalkozónak felróható,
úgy a Megrendelőt kötbér illeti meg. Ennek mértéke minden egyes késedelmes napra a
vállalási ár 0,1 %-a
2.

KÖTELEZETTSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
A Felek kötelezettségeit, valamint a szerződés pénzügyi feltételeit az 1. számú melléklet
tartalmazza részletesen.

3.
3.1.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA
A szerződés Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyásával lép
hatályba és a teljesítésig, de legkésőbb 2010. szeptember 30-ig hatályos.

4.
4.1.

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS
A tárgyidőszakra vonatkozó szervezési és lebonyolítási feladatok Vállalkozó általi elvégzését a
szerződés 2. számú melléklete szerinti jegyzőkönyv kiállítása és aláírása igazolja.
A Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítését akadályozó minden körülményről
haladéktalanul kötelesek értesíteni a másik felet. Az értesítés elmulasztásából eredő kár a
mulasztó felet terheli.

4.2.

5.

FELMONDÁS
Felek jogosultak a jelen szerződést a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani,
ha a másik fél megszegi a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét, és felszólítás
ellenére, az abban kitűzött határidőre sem pótolta mulasztását, valamint a Polgári
Törvénykönyvben szabályozott egyéb esetekben.

6.
KAPCSOLATTARTÁS
6.1.
Megrendelő részéről:
Tejes körű intézkedésre: VÁRFI András, polgármester
Szerződés:
VÁRFI András, polgármester
Teljesítés:
VÁRFI András
6.2.
Vállalkozó részéről:
Tejes körű intézkedésre: SUTKÓ Mihály
elnök
Szerződés:
SUTKÓ Mihály
elnök
Teljesítés:
SUTKÓ Mihály
elnök

tel:
tel:
tel:

06-20-566-66-00
06-20-566-66-00
06-20-566-66-00

tel:
tel:
tel:

06-30-213-85-30
06-30-213-85-30
06-30-213-85-30

A szerződéses eljárásra vonatkozó kapcsolattartás dokumentáltan, ajánlott levélben, faxon vagy
e-mailen történik, a szerződéses kapcsolattartó címén.
7.
JOGNYILATKOZATOK
7.1. A jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat érvényesen kizárólag írásban tehetnek a felek.
7.2. A jelen szerződés módosítása csak írásban történhet.
7.3. Joghatályos nyilatkozat megtételére a jelen szerződés aláírói, vagy az általuk szabályszerűen erre
meghatalmazott személy jogosult.
7.4. A Vállalkozó által a jelen szerződés alapján létrehozott dokumentumok, egyéb dolgok illetve javak
tulajdonjoga Vállalkozót illeti.
8.
TITOKTARTÁS
8.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban egymás tudomására jutott
információkat bizalmasan kezelik, azt harmadik félnek nem adják át, a másik fél írásos engedélye
nélkül.
8.2. A 8.1. pontban foglaltak végrehajtásakor a felek tekintettel vannak arra, hogy a közpénzek
felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és
ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV.
törvény (Üvegzseb tv.) szerint jelen szerződést is köteles a helyben szokásos módon
nyilvánosságra kell hozni, ezért ehhez a Vállalkozó hozzájárul.
9.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során esetlegesen felmerülő vitás
kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik egyeztetéssel és csak ennek eredménytelensége esetén
fordulnak bírósághoz.
9.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadóak.
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9.3. Felek a jelen szerződést és mellékleteit átolvasás és értelmezés után cégszerű aláírási joggal
felruházott képviselőik útján írják alá.
A jelen szerződés egymással szó szerint megegyező 2 példányban készült, 2 db melléklettel,
amelyből 1 példányt a Megrendelő, 1 példányt a Vállalkozó az aláírást követően vett át.
Az alábbi mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:
1. számú melléklet
1 oldal
2. számú melléklet
1 oldal
Miskolc, 2010. január 6.
A Megrendelő részéről:

A Felek kötelezettségei, a szerződés pénzügyi feltételei
Teljesítés igazolási jegyzőkönyv

A Vállalkozó részéről:

VÁRFI András
SUTKÓ Mihály
1.
SZÁMÚ MELLÉKET
Polgármester
Elnök
A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI, A SZERZŐDÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI
10.

A VÁLLALKOZÓ
KÖTELEZETTSÉGEI
p.h.
p.h.
A verseny és a kísérő rendezvények teljes körű lebonyolítása, és a Megrendelő reklámjainak
elhelyezése a következők szerint:
1.1. A szerződés tárgyát képező rendezvény megrendezése.
1.2. A Megrendelő reklámjai részére a célterületet határoló kordonok felületén jobb- és
baloldalon, összesen 50 m2 reklámfelület biztosítása. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a
reklámfelület értékesítése vagy ellenérték nélküli felajánlása, illetve saját célú használata
előtt egyeztetési kötelezettsége van a Vállalkozóval, mivel az elhelyezendő reklámok nem
ütközhetnek a Vállalkozó harmadik személyek részére, szerződésben tett vállalásaival.
1.3. Gyomaendrőd város címerének megjelenítése a díjkiosztó hátteréül szolgáló szponzorfalon,
és a versenyről készülő reklámanyagokon.
1.4. A szerződés tárgyát képező verseny sikere érdekében a szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosítása sportszakmai szempontok alapján, amelyek garantálják az alábbiakban
felsoroltaknak a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) szabályainak való megfelelőségét:
- A verseny lebonyolításához szükséges kordonok, célkapu, hangosítás, célfotó, versenyeredmény feldolgozó számítógépes rendszer stb. biztosítása,
- A verseny lebonyolításához szükséges „semleges technikai segítség” és rádiótechnikai
feltétel-rendszer biztosítása,
- A verseny megfelelő szintű megjelenítése az országos médiában (országos televízió
csatornák, országos írott sajtó, internetes média stb.)

11.

A MEGRENDELŐ PÉNZÜGYI ÉS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI
Vállalja, hogy az esemény megrendezéséhez a következő módon közvetlenül hozzájárul:
2.1 a vállalkozói díj megfizetésével, amelynek összege: 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint. A
Felek megállapodnak, hogy a vállalkozó 2010. március 15-ig jogosult előleg számlát
kibocsátani, 1.500.000 Ft azaz Egymillió-ötszázezer Ft-ig. A végszámlát a rendezvény napján
jogosult a Megrendelő részére kiállítani. A fizetési határidő a számla kiállításától számított
15. nap.
2.2 Segítséget ad a szükséges engedélyek megszerzéséhez, a hatáskörébe tartozó ügyekben a
verseny sikeres megrendezéséhez – a feltételek teljesítése esetén – az engedélyeket soron
kívül megadja..
2.3 A kijelölt rajt- és cél területen villamos-energia csatlakozási lehetőséget térítésmentesen
biztosítja a Vállalkozó számára.
2.4 A verseny útvonalába eső kereszteződéseket polgárőrökkel térítésmentesen biztosítja.
2.5 A Vállalkozó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges reklámanyagokat, emblémákat
kellő időben átadja a Vállalkozó részére.
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2. SZÁMÚ MELLÉKET
TELJESÍTÉS IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV
FELVÉVE:

…………………………………………………………………..

DÁTUM:

…………………………………………………………………..

TÁRGY:

A Central-European Tour - Gyomaendrőd GP nemzetközi kerékpárverseny
megrendezése

JELEN VANNAK:
A Megrendelő részéről:

A Vállalkozó részéről:
……………………………………………….

…………………………………
A jelenlévők megállapítják, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti feladatokat:
[_]
szerződésszerű minőségben, vagy
[_]
hibásan végezte el.
[_]
[_]

észrevételek a teljesítéssel kapcsolatban nincsenek.
a teljesítéssel kapcsolatban hivatkozott észrevételek vannak.

A HIVATKOZOTT ÉSZREVÉTELEK LEÍRÁSA:

CSATOLT DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE (CÍM, LAPSZÁM, PÉLDÁNYSZÁM):

A Megrendelő jelen Teljesítés Igazolási Jegyzőkönyvvel a tárgyi teljesítést az aláírás naptári évére
vonatkoztatva a szerződés részteljesítéseként:
[_]
[_]

elismeri, vagy
nem ismeri el.
A Megrendelő részéről:

A Vállalkozó részéről:

VÁRFI András
polgármester

SUTKO Mihály
elnök

Határidő: azonnal

/Babos László képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 17 fő./
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19. Napirendi pont
Mindenki Ebédel 2010. január 29.
Várfi András polgármester a Mindenki Ebédel programról tájékoztatóul elmondta, hogy a pályázat a
korábbi évekhez hasonlóan benyújtásra került. Sajnos nagyon sok rászoruló van, szükséges a
pályázaton nyerhető támogatás. A Gyermekétkeztetési Alapítvány programjával szeretné a
támogatásokkal megoldani, hogy a támogatott településeken ne csak a szorgalmi időszakban, hanem
azon kívül hétvégeken, iskola szünetekben minden rászoruló óvodás és általános iskoláskorú gyermek
rendszeresen táplálkozzék. A pályázat keretén belül 20 fő gyermek étkeztetése válik megoldhatóvá
10%-os, azaz 150.000 forintos saját forrás bevonásával.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a pályázat
benyújtásáról való szavazásra.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
19/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért a Gyermekétkeztetési Alapítvány Mindenki
Ebédel 2010. pályázat benyújtásával, melynek értelmében 20 fő 3-14 éves korú gyermek
étkeztetésének kiegészítése valósul meg.
Képviselő-testülete vállalja, hogy a szükséges saját erőt, azaz 150 000 Ft egy összegben, 2010.
április 20-ig az alapítvány bankszámlájára átutalja.
Az alapítványi szállítmányok tárolásához szükséges, minimum 180 literes hűtőszekrényt az
élelmiszerek kiosztásáért felelős intézmény biztosítja.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Pályázat testvérvárosi találkozó megszervezésére
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta a korábban említett testvérvárosi találkozó
megszervezésére pályázatot nyújt be az önkormányzat. Tavalyi éven Aranycsillag díjjal kitüntették a
város ezen rendezvényének megszervezését.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület a pályázat benyújtását egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
20/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Unió Bizottságához
testvérvárosi találkozó megszervezésének támogatása érdekében. A testvérvárosi találkozó
megszervezésére támogatás elnyerése esetén 2010. július 21-24. között kerülhet sor.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. 0. 01.
Felelős: Várfi András polgármester
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21. Napirendi pont
Szakmai gyakorlatszerzés támogatása – BMTT pályázat
Várfi András polgármester ismertette az előterjesztést, miszerint a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács saját forrásainak terhére támogatni kívánja a diploma megszerzése és ezzel a tanulmányaik
lezárása előtt álló, egyetemi oktatásban résztvevő fiatalok szakmai gyakorlatszerzését Békés
megyében. A pályázaton önkormányzatok, rajtuk keresztül intézményeik, valamint önkormányzati
alapítású és tulajdonú gazdasági társaságok, alapítványok vehetnek részt. A foglalkoztatás minimum 6
hetes, maximum hat hónapos időtartamra szólhat, 2010. július 1-i kezdéssel, határozott idejű hallgatói
munkaszerződéssel. Lehetőség nyílna a gát bemérésére, turisztikában, pályázatíró csoportban való
foglalkoztatásra. Jelentős a támogatás mértéke a saját erős rész mellett.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéshez kapcsolódóan. Hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
21/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igénybejelentést nyújt be a
Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz 4 fő hallgatói jogviszonnyal rendelkező szakmai
gyakornok alkalmazására. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja az alkalmazáshoz
szükséges megfelelő munkafeltételek biztosítását, illetve megfizeti a Tanács által biztosított
munkabér támogatás mértékéig a munkáltatói járulékot.
Ennek megfelelően a projekt költségvetése az alábbi:
Összes költség maximum
1.344.168 Ft
Támogatás (munkabér)
1.058.400 Ft
Saját erő (járulék )
285.768 Ft
A Képviselő-testület a 285.768 Ft saját erőt a 2010. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
A Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse az előterjesztést.
Vass Ignác bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Tulipános Óvoda Nonprofit Kft. kérelemmel
fordult a Képviselő-testület felé, hogy a csökkenő gyermeklétszám miatt havi 132.400 forinttal
támogassa az óvoda működését szeptembertől kezdve négy hónapon keresztül. A Képviselő-testület a
kérelemnek helyt adott és 529.600 forint támogatási összeget megítélt az óvodának, azzal a feltétellel,
hogy a Tulipános Óvoda havi egyenlő részletekben szeptember 1-ig fizesse vissza a megítélt
támogatási összeget. Az Óvoda újabb kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, miszerint az előbb
említett ütemezés szerint nem áll módjában a támogatást visszafizetni, kéri, hogy az összeg
visszafizetésétől tekintsen el a Képviselő-testület. A Bizottsági tárgyaláson is gondot okozott, hogy
érzelmek a döntés meghozatalában ne játszanak közre. Javasolta ott, hogy a visszafizetéstől ne
tekintsen el a bizottság. Nem lehet különbséget tenni az óvodák között, a gyermeklétszámban való
eltérésekbe az Önkormányzatnak nem ildomos beavatkozni, még úgy sem, hogy támogatásban
különbséget tesz. A bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztésben szereplő B alternatívát javasolják
elfogadni, melyben 2010.december 31-i határidőig kell visszafizetni a támogatási összeget.
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Czibulka György képviselő megkérdezte, tudja-e Bizottsági elnök úr, milyen körülmények között
élnek azok az emberek, akiknek a gyermekei járnak abba az óvodába. A támogatás visszafizetésével
egy dolgozó bérét vonják meg. A szülők hibája is, valamint a másik vállalkozó óvodavezető hibája is,
hogy a gyermekeket elcsalta a normatíva érdekében. Úgy gondolta segítsenek, hiszen egy napos
rendezvényre szavaztak meg korábban kétmillió forintot, itt viszont 25-27 gyermekről van szó
félmillió forintos összeggel. Kérte a képviselőket, mérlegeljék a továbbműködés miatt a
segítségnyújtást.
Illés János képviselő egyetértve Vass Ignác képviselő véleményével, leginkább azért, mivel az
előterjesztésben is úgy szerepel, hogy létszámváltozás nem várható. Amennyiben így marad, valamint
a szeptemberi létszám sem ismert előre, úgy december végére derül ki, hogy életképes marad-e az
óvoda vagy nem. A visszafizetés mellett dönt, leginkább azért, mert nem lenne jó, ha minden óvoda
támogatási kérelmet nyújtana be. Javasolta, hogy kezdje meg a részletfizetést, esetleg a dolgozók bérét
csökkentse.
Putnoki László képviselő a visszafizetés mellett foglal állást, mivel kölcsönt kértek, amit vissza kell
fizetni. A település létszáma is csökken. A bérlakásokkal kapcsolatban későbbi hozzászólásban majd
felveti, hogy sok kiadás lesz, nem lehet félmillió forint tartozást elengedni.
Jakus Imre képviselő megemlítette 13 évvel ezelőtt 11 gyermek volt ebben az óvodában és még is
fenntartották. Öregszőlő a város része 21 gyermek van, ebből 11-et a tanyagondnoki busz szállít. Az
óvodavezető a levelében részletezi a problémát, 21 gyermeket kell ellátni. 3-5 évenként változik
nagymértékben a létszám. Irritálja, hogy a két templomtorony között 8 óvoda van, Öregszőlőben pedig
csak egy, miért kívánják annak bezárását?
Dr. Palya József képviselő véleménye szerint, nem szabad megengedni, hogy ott az óvoda
megszűnjön, az ott élőket nem szabad kizárni ebből a szolgáltatásból.
Szabó Balázsné képviselő asszony elmondta, az Ügyrendi Bizottsági ülésen sem volt egyértelmű az
álláspont. Javasolta, hogy a szeptember-októberi létszám tekintetében napolják el az előterjesztést a
tartozás fenntartása mellett. Ezzel részben a probléma megoldásra kerül és világosabban fognak akkor
látni.
Putnoki László képviselő megkérdezte van-e más lehetősége a vállalkozónak. Amennyiben a
vállalkozó nem tudja üzemeltetni, van-e mód, hogy önkormányzat tartsa fenn az óvodát.
Várfi András polgármester hozzátette, azért beszélnek erről ennyit, mert fontos az Öregszőlői óvoda.
Helyben sok az óvoda, részben nyúl csak hozzá az önkormányzat. Gyökeresen meg kell változtatni a
helyzetet, mivel a jelenlegi szabályozásoknak már nem felel meg ez a rendszer.
Vass Ignác képviselő elmondta, a finanszírozás megváltozott, ezért is felül kell vizsgálni az óvodák
helyzetét. Azonban nem szerencsés összevetni az óvodai szolgáltatást más jellegű támogatásokkal. Ha
ragaszkodnak azokhoz az elvekhez, hogy azonos mérce szerint döntenek a későbbi kellemetlenségek
kiküszöbölésére, akkor nem keletkezik több probléma. Nem az vezérli a képviselőket, hogy ne legyen
Öregszőlőben óvoda, hanem, hogy hogyan lehet működtetni. Nem az eltérő támogatási mérték a
megoldás. Mivel vállalkozásokról van szó természetes a versenyhelyzet, más módszereket kell találni
az óvodák működtetésére.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony úgy látta, megosztja a Képviselő-testületet a probléma.
Úgy véli Szabó Balázsné módosító javaslatán érdemes elgondolkozni, megkérdezte tőle, hogy a fizetés
felfüggesztését miként gondolta. Ha a szeptemberi felülvizsgálatra gondolt, akkor most ne
vitatkozzanak erről.
Szabó Balázsné képviselő válaszában elmondta, a felfüggesztésre gondolt, oktatási évben nem lehet
szó az óvoda működtetésének változtatásáról. Úgy vélte, idős emberekről, gyermekekről beszélve,
nem lehet „pazarló” megoldásról beszélni, ahogyan Putnoki képviselő említette.
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Csányi István alpolgármester hozzászólásában elmondta, amennyiben egyszerű vállalkozásról lenne
szó nem lenne kérdés a döntés. Azonban mivel gyermekekről van szó nem mellékes, a döntés, és hogy
miért ekkora a létszám. Már bizottsági ülésen is felvetette, hogy ki a felelős az óvodavezetők által saját
gépjárműveikkel szállított gyermekek esetleges balesete esetén. Az óvodák fenntartásához az
önkormányzatnak kell odatenni a támogatást. Ha most fennáll a tartozás, akkor az ott lesz
szeptemberben is. Úgy vélte, fel kell vállalni ezt a terhet, ki vállalná fel az óvoda megszüntetését.
Várfi András polgármester hozzátette jó indítvány hangzott el, minden hónapban jöhetnének az
óvodák fenntartói. A következő testületnek is lehetőséget nyújtana ez a javaslat, mely alapján
novemberben tárgyalnák tovább a kérelmet.
Putnoki László képviselő visszautasította az érzéketlenségéről szóló feltételezéseket. Úgy gondolta,
amennyiben a felvett hitel visszafizetését vállalta a vállalkozó, akkor arra kell törekednie.
Dr. Csorba Csaba jegyző felvetette, lehetőség van arra, hogy oktatási intézményhez csatolják az
óvoda működtetését. Jogi lehetősége a későbbiek folyamán lehetséges. Azonban nem klasszikus
intézményről van szó, mivel a működtetéshez állami normatíva szükséges, melyhez úgy juthat hozzá a
vállalkozó, hogy a feltételeket teljesíti. A csoportlétszámnak megfelelő alkalmazottakat biztosítani
kell, akiknek a bért megfelelően szintén biztosítani kell. Tisztán látszik, hogy a korábban működő
óvodai rendszer már nem megfelelő, egyeztető tárgyaláson ezt több óvodavezető fel is vetette. Ebben
az is szerepel, hogy az állami normatíva csökkent, az egyéb kiadások viszont nőttek. Jelenleg az
önkormányzat nem tud belenyúlni, mivel év közben nem lehet átszervezést megvalósítani. Egyébként
az egész oktatási rendszert át kell gondolni. Úgy vélte, az Ügyrendi bizottság elnökének
kompromisszumos javaslata a novemberi újratárgyalásról szól, az kezelhető. Így nem csak az
öregszőlői óvodának nyújthat ez megoldást. Hozzátette még, hogy eredetileg sem hitelt kért a
vállalkozó, hanem támogatásemelést. A támogatás visszafizetésére való kötelezés esetén ez az óvodai
egység tönkremegy, és az önkormányzatnak a gyermekek óvodai ellátásáról gondoskodni kell. Ott
sajnos olyan a helyzet, hogy a gyermekek napi élelmezésének megoldása miatt is szükség van az
ellátási hely működtetésére.
Illés János képviselő visszatérve eredeti felvetésükre elmondta a pénzügyi tartozás visszafizetés a
vezető feladata. Az emberi felelősség mindig fennáll. A módosító javaslat az egész képviselő-testület
véleményét megváltoztathatja.
Dr. Kovács Béla képviselő úgy vélte, mindkét oldalról szólnak az indulatok, de egyetért azzal, hogy a
módosító javaslat alapján ősszel döntsenek.
Czibulka György képviselő megkérdezte Putnoki képviselő urat, hány napot dolgozott gyermekek
között.
Csányi István alpolgármester javasolta megkérdezni az óvoda vezetőtől a felvetett javaslat megfelel-e
neki.
Giricz Ilona a Tulipános Óvoda Oktató Nonprofit Kft. vezetője úgy nyilatkozott megfelel a későbbi
tárgyalás, bízik benne, hogy szeptemberben változik a helyzet.
Tóthné Rojik Edit oktatási előadó kiegészítésként elmondta, a beiratkozás már irányadó lehet az őszi
létszámra vonatkozóan az óvoda tekintetében.
Dr. Csorba Csaba jegyző az elhangzott véleményekre, javaslatokra figyelemmel javaslatként
fogalmazta meg a testület felé, miszerint a támogatás visszafizetésére irányuló kérelemről a döntést
napolja el azzal a feltétellel, hogy felkérik az Ügyrendi bizottságot, hogy a testület októberi ülésére
tegyen javaslatot az intézmény októberi statisztikai létszámjelentése alapján a támogatási összeg
visszafizetésére vonatkozóan.
Várfi András polgármester egyetértve a jegyző úr által megfogalmazott javaslattal, azt módosító
javaslatként kérte figyelembe venni, melyről kérte a képviselő-testület döntését.
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A képviselő-testület a módosító javaslatot 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János tartózkodom, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
22/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felfüggeszti a 472/2009.(XI. 26.)
számú határozatában elfogadott döntését, és elnapolja a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit
Kft támogatási összeg eltörlésének kérelmét azzal a feltétellel, hogy az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tegyen javaslatot a Képviselő-testület
októberi ülésére, az intézmény októberi statisztikai létszámjelentése (2010. október 1.) alapján
a támogatási összeg visszafizetésével kapcsolatban.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Lemondás fel nem használható TEKI támogatásról
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, sajnos a fel nem használt projekt részekről sok
esetben le kell mondani. A 2009. évben benyújtott Közlekedésbiztonsági fejlesztésekre igényelt 19
millió forintot, azaz 70%-ot igényelt az önkormányzat. A lezajlott közbeszerzési eljáráson nyertes
vállalkozó a beruházást jóval kevesebb összegért vállalta a tervezetnél, ezért vált szükségessé a projekt
költségvetésének módosítása. A támogatáskülönbözet megközelítőleg 6 millió Ft, melyről az
önkormányzatnak le kell mondania és az arról szóló határozatot a Magyar Államkincstár
Állampénztári Irodájához megküldeni.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
határozati javaslatról.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
23/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 04000809 K számú Támogatási Szerződés szerint
megvalósuló „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Gyomaendrődön” c. pályázat kapcsán
igénybe nem vehető támogatási összegről, azaz 5 825 703 Ft-ról lemond.
Határidő: azonnal
/Dr. Palya József képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 16 fő./
24. Napirendi pont
TEKI 2008, Településrendezési terv készítése Gyomaendrődön – Lemondás fel nem használható
támogatásról
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, előző előterjesztéshez hasonló okokból kell
lemondani a támogatási összegről a Településrendezési terv Gyomaendrődön című pályázat esetén. A
pályázat kapcsán kevesebb, mint egyszázezer forint támogatási összeg lemondásáról kell dönteni a
Képviselő-testületnek.
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Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a határozati javaslatról.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
24/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 040002208 K számú Támogatási Szerződés szerint
megvalósuló „Településrendezési terv készítése Gyomaendrődön” c. pályázat kapcsán igénybe
nem vehető támogatási összegről, azaz 98 675 Ft Ft-ról lemond.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
A Gyomaendrődi FC kérelme
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét tájékoztassa a megjelenteket az
előterjesztésről.
Szabó Balázsné bizottsági elnök asszony elmondta, az Ügyrendi Bizottság feladatul kapta, hogy
vizsgálja felül az Önkormányzat és a Gyomaendrődi Futball Club között 2003. március 24-én létrejött
használatba adási szerződést, ugyanis az ott szereplő használatba vevő személye nem azonos a
Bérbevevővel mivel 2008. szeptemberében a Futball Club átalakult. Megállapították, hogy szükséges a
bérbevevő nevének, címének, adatainak pontosítása, valamint a szerződés 3.2 pontjában említett
fejlesztési célú támogatás felhasználására vonatkozó részen változtatni kell. 2010. januárban a Futball
Club levelében kérelemmel élt, miszerint a mindenkori lámpatestek bérleti díjának mérséklését kérte.
A hosszú megbeszélés kapcsán a bizottság a „B” alternatíva elfogadását javasolja.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, elmondta a fent említett alternatíva a város
számára legkedvezőtlenebb a Club számára azonban a legkedvezőbb, mivel annak bérleti díja igen
magas.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a „B”
alternatíváról való szavazásra.
A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
25/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete helyt ad a Gyomaendrődi FC
kérelmében szereplő a 2010-es évben a lámpatestek bérleti díjának 80%-ban (1.634.880 Ft)
történő támogatására irányuló kérésének, majd felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen
tárgyalásokat a szerződés ilyen formájú változtatására.
Határidő: azonnal
/Dr. Palya József képviselő visszaérkezett, a jelen lévő képviselők száma 17 fő./
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26. Napirendi pont
2010. évi teljesítmény követelmény
Várfi András polgármester felkérte Jegyző urat a négy bizottság által tárgyalt és elfogatott 2010. évi
teljesítmény követelményről szóló napirendi pont ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, a Képviselő-testületre hárul azon célkitűzések
meghatározása, melyek nagyobb hangsúlyt kapnak az év folyamán.
A Hivatal működése során ezeket a célkitűzéseket a köztisztviselők értékelése során kiemelten kell
kezelni. Itt az év során kimagasló feladatok kerültek meghatározásra, melyek a Hivatal és a város
életében is jelentősek. Példaként említette a választás sikeres lebonyolítását, elektronikus programok
megfelelő működtetése és használata. Felhívta a figyelmet a közmunka szervezésének feladatára.
Közel négyszáz fő közmunkájával kell foglalkozni, mely év közben 800 főig emelkedhet, mindez a
Képviselő-testület számára is kiemelkedő feladat.
/Vass Ignác képviselő elhagyta az üléstermet, jelen van 16 fő képviselő./
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, további hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
26/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja 2010 évre a Polgármesteri Hivatal
célkitűzéseit.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2010. évi munkaterve
Várfi András polgármester elmondta, a Képviselő-testület 2010. évi munkaterve beterjesztésre került,
melyre vonatkozóan javaslatokkal élhettek a képviselők. A munkaterv elfogadása után a Képviselőtestületi ülés napirendi pontjaira a képviselők bármikor javaslatot tehetnek és a munkatervet szabadon
módosíthatják.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás nem volt, így a képviselőket felkérte a munkaterv
elfogadásáról szóló határozati javaslatról szavazzanak.
A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
27/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2010. évi munkatervét az előterjesztés mellékletét
képező tervezet szerint elfogadja, figyelemmel az 1990. évi LXV tv. 12. §-ban, valamint a
7/1991. (IX. 19.) KT. rendelet 10. §-ban foglaltakra.
Határidő: azonnal
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28. Napirendi pont
Beszámoló a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv teljesítéséről
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét röviden ismertesse az előterjesztés
lényegét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/ EK
irányelvet elfogadását a gyakorlatban is minél szélesebb körben kell megvalósítani.
Az elfogadott jogszabályt, az abban foglalt rendelkezéseket át kell ültetni, a hazai jogrendszerbe.
Szükséges volt az önkormányzati rendeletek átvilágítása, szükség szerinti módosítása valamint a
fenntartható, módosított, vagy hatályon kívül helyezett rendelkezésekkel kapcsolatos jelentéstételi
kötelezettség, melynek Önkormányzatunk eleget tett.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megállapította, hogy nincs hozzászóló, így a
határozati javaslatról való szavazásra kérte fel a képviselőket.
A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
28/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv teljesítéséről szóló beszámolót.

belső

piaci

Határidő: azonnal
29. Napirendi pont
Tájékoztató Kner Izidor születésének 150. évfordulójára kiadott bélyeg vásárlásáról, valamint a
Kner Nyomdaipari Múzeum 2010-es évi önkormányzati támogatásáról
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, a Gyomai Kner Nyomda Zrt. vezérigazgatója
felkereste azzal, hogy február 5-én egy ünnepség lesz a 150 éve született Kner Izidor évfordulójára
emlékeznek a Kner Nyomdaipari Múzeumban. Az ünnepség keretében első napi bélyeg kiadását
tervezik. 200 darab első napi bélyegzős bélyeg vásárlására tett javaslatot az Önkormányzat részéről.
Szó esett még a Kner Nyomdaipari Múzeum működtetéséről is, miszerint 2010. évben biztosítja az
Önkormányzat a támogatást az előző évihez hasonlóan, ahhoz, hogy a múzeum megfelelő nyitva
tartást tudjon biztosítani a látogatók számára.
/Vass Ignác képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 17 fő../
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket először a bélyeg vásárlásáról szavazzanak.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
29/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a bélyegvásárlási
szándékról szóló tájékoztatót, mely szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata 300 Ft-os
áron 200 db bélyeg vásárlásával támogatja a Kner Izidor 150. születési évfordulójára rendezett
rendezvényt, melynek összege 60.000 Ft.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a támogatásról.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
30/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Kner Nyomdaipari Múzeum
részére a 2010-es évre megállapított önkormányzati támogatásról készített tájékoztatót
elfogadja, valamint felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy a 2010-es évre szóló
vállalkozási szerződést írja alá.
Határidő: azonnal
30. Napirendi pont
Tájékoztató a Beiskolázási Szabályzat mellékletét képező ütemtervről
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét adjon tájékoztatást az
előterjesztésről.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a Város Beiskolázási Szabályzatát a Képviselő-testület
jóváhagyta 2009. évben, valamint a 2009/2010-es tanévre szóló beiratkozási ütemtervét. A 2010-es
évre szóló ütemterv módosítani szükséges, mely tartalmazza az általános iskolai beiratkozás ütemezett
feladatait és időpontjait. Az elfogadott módosított ütemterv megtekinthető lesz a város honlapján. A
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, további hozzászóló hiányában a határozati
javaslat elfogadásáról való szavazásra kérte fel a képviselőket.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
31/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Beiskolázási
szabályzat mellékletét képező 2010. évi beiskolázási ütemtervét, mely a következő:
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A 2010. év beiskolázási ütemterv
1.
A fenntartó januárban tájékoztatja az intézményeket, érdeklődőket a beiskolázás
rendjéről a www.gyomaendrőd.hu honlapon keresztül.
2.
Február 15. napjáig az óvodával való egyeztetés lezárása után, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata az iskolák rendelkezésére bocsátja a tankötelesek névsorát, az iskolák a
részükre átadott névsorok alapján nyilvántartják és követik a körzetükbe tartozó gyermekek
útját a beiratkozásig.
3.
Az iskolák februárban beiskolázási célú nyílt napokra hívják meg az óvodás
gyermekeket, illetve szüleiket.
4.
A nevelési tanácsadó megküldi az iskolaérettségi vizsgálat eredményét az érintettek és a
fenntartó, Gyomaendrőd Város Önkormányzat részére 2010. március 10.-ig.
5.
A fenntartó a helyben szokásos módon közzé teszi a beiskolázás módját és a
hozzákapcsolódó időpontokat 2010. február 28.-ig.
6.
A beíratás időpontja: a Képviselő-testület 2010. februári ülésén dönt a beiratkozás
időpontjáról, előre láthatólag-2010. március 29. 30. 31.
7.
A beíratással jön létre a tanulói jogviszony.
8. Az iskolák a beiskolázási szabályzatban meghatározottak szerint 2010. április 30.-ig
döntenek a tanulók felvételéről.
9. Az iskola a döntéséről 2010. május 7.-ig írásban értesíti a szülőket.
10. Az iskola igazgatója 2010. május 14.-ig értesíti a tanuló állandó lakóhelye szerinti jegyzőt
a tanulói jogviszony létesítéséről.
11. Az óvodák 2010. október 29.-ig az oktatási előadóval egyeztetik az óvoda kötelesek
névsorát.
12. Az óvodák 2011. január 15.-ig megküldik az oktatási előadó részére a leendő
tankötelesekről készült adatokat (2011/2012-es évre vonatkozóan)
Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
Gyomaendrőd és Dévaványa közötti 4321. jelű állami közút felújítása – soron kívüli előterjesztés
Várfi András polgármester elmondta, Magyarországon a négyjegyű állami utakkal keveset
foglalkoznak, pedig ezeken az utakon sok súlyos baleset történik. A Gyomaendrőd és Dévaványa
között állami közút nagyon fontos a városunk életében, mivel Dévaványáról sokan járnak ide iskolába,
dolgozni. Fontos a biztonságosan járhatóvá tétele. Felkereste Pap Tibor, Dévaványa polgármestere,
hogy az út építése érdekében fogjanak össze. Több szempontból fontos lenne az út felújítása, melyre
egy KÖZOP projekt keretében lehetőség nyílna, melynek előkészítéséhez egy egymillió forint plusz
ÁFA költségű tanulmányra van szükség, melynek felét kell a helyi önkormányzatnak fizetnie.
Dr. Kovács Béla képviselő kifejezte, hogy egyetért a beruházással. Reméli, hogy a Dévaványaiak is
érzékelik, hogy egy közös kistérség esetén már esetleg korábban elkészülhetett volna. A jövőben is az
egészségügyi szolgáltatások, oktatás területén is sokat jelent az út. Úgy véli, jó lenne, ha közösen
gondolkoznának és korábbi sértődéseiket félre tennék, sőt talán a következő kerékpárverseny útvonala
ezen az úton haladna.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást. Elmondta jó a kapcsolat a várossal és a
polgármesterrel is, mely jelzi, hogy a közös jövőben gondolkoznak.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati
javaslat elfogadásáról szavazzanak.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

68

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
32/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja Dévaványa és Gyomaendrőd közös
pályázatának benyújtását az UMFT Közlekedési Operatív Programja keretein belül
Gyomaendrőd és Dévaványa közötti 4321. jelű állami közút felújítás tárgyában. A pályázati
anyag elkészítésének teljes költsége a két város önkormányzatának: 1.000.000,- Ft + ÁFA.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatára eső költség: 500.000,- Ft + ÁFA, melyre a 2010. évi
költségvetés biztosít fedezetet.
A képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a további intézkedés
megtételére.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Illés János képviselő bejelentette, hogy hétvégén, szombaton 9 órától kerül megrendezésre a
Hárskupa – Kispályás teremlabdarúgó torna, mely negyedik alkalommal vándorkupaként zajlik.
Meghívta a képviselőket, ugyanis a Kis Bálint Általános iskola 5-6. osztályos lányai egy pom-pom
csapatként álltak össze, hogy bemutassák a szurkolás. A lányok öltözékének árához helyben lehet
majd hozzájárulni.
Putnoki László képviselő megemlített, volt egy bejárás a Humánpolitikai Bizottság részéről, melynek
keretén belül megtekintették a város szociális bérlakásának állományát. A jegyzőkönyvnél
kiegészítéssel élt. Megemlítette még, hogy a Vízmű soron egy lakás megürült, átadásra került, illetve
az ott lakó Dobák Károlyné egy kisebb lakásra való cserét kért. Ott kialakíthatóvá válna két kisebb
lakás átalakítással. Továbbá nem működik az ivóvíz, valamint a szennyvíz kivezetése. Az eresz
javítása szüksége. A Kner Imre Gimnáziumnál járdát kell felújítani. A Magtárlaposi úton véleménye
szerint kivitelezési hiba történt, aminek eredménye, hogy penészedik. Az Október 6. lakótelepen
apróbb hibák, ablaktörések voltak tapasztalhatók, valamint ott a lakásbérleti díjának emelését
javasolta, melyre későbbi vita folyamán fognak visszatérni. Egy öregszőlői ingatlan felújítására lenne
szükség, az ott lakó Sarkadi Mónika jelezte, hogy megvásárolná az ingatlant. Kérte, hogy vegyék
napirendi pontra és tárgyalják meg a fent említett problémákat.
Várfi András polgármester a tájékoztatást megköszönte, elmondta végig kell gondolni a további
sorsát a lakásoknak egy napirendi pont keretében.
Czibulka György képviselő a Fő úti kerékpárút Bocskai utcai kereszteződésénél eső esetén megálló
csapadék problémáját vetette fel többek jelzésére. A Vásártéri lakótelepen, az Üvegház környékén
szintén a nagy esőzések miatt állt a víz. A kövesút tekintetében kb. 800 méteren kellene felújítani. A
játszótéren nincs árnyékos rész, padok nincsenek kihelyezve. Adófizető állampolgárok laknak ott is,
hasonlóan az Október 6. lakótelephez, ahol szintén sok csapadék megáll az utakon.
Hangya Lajosné képviselő Putnoki László képviselő hozzászólását kiegészítve elmondta, a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. egy javaslatot nyújtott be a felújításra. Úgy vélte költségvetési kérdést
érint, hogy megbeszéljék, mivel ez az összeg nagyon kevés. Fontosnak ítélte még, hogy a Bacsalaposi
u. 6. szám alatti lakást felmérjék, és eladják Sarkadi Mónikának, aki saját szükségletei szerint rendbe
tenné az ingatlant. Megemlítette még, hogy a Bánomkerti utcában egy önkormányzati szociális
bérlakás van, melyet teljesen széthordtak. A vasútépítés során okozott problémák kijavításával
kapcsolatban kérte a Városüzemeltetési osztály segítségét.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, a lakótelepek homlokzatának illetve
környezetének komplex felújítása valóban indokolt és szükséges lenne, viszont ez idáig nem jelentek
meg erre vonatkozó pályázati kiírások. A vasútépítéssel kapcsolatos kérdésekre történő válaszadásra
felkérte a Városüzemeltetési Osztály vezetőjét.
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Liszkainé Nagy Mária a Városüzemeltetési osztály vezetője elmondta, részletes tájékoztatást nem tud
adni, a műszaki átadás még nem történt meg. A felmerült panaszok minden esetben jegyzőkönyvben
rögzítésre kerültek.
Várfi András polgármester hozzátette, a MÁV felé levelet írt, hogy a lakosság részére történő
intézkedéseket tegye meg, például a lift üzemeltetése az állomáson.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető asszony tájékoztatásul elmondta, a Bajcsy Zs. úton felszerelt
sebességmérő üzemképes, de a működtetéséről még nem tudtak dönteni. Az egyeztetések folyamatban
vannak, kb. egy hónap türelmet kérnek még.
Czibulka György képviselő a vasúttal kapcsolatban megkérdezte, kihez tartozik a vasút előtti
útszakasz. Hack Mária programja volt korábban a lakótelepek járdafelújítása, mely kapcsán Hack
Mária felvetése ellenére ő maga mindent megtett a járdafelújítások érdekében.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető asszony válaszolva Czibulka képviselő kérdésére elmondta,
évente minimum egyszer a vasút előtti fedlap állapotát jelzik a MÁV felé.
Vaszkó Katalin lakos a Fő út és a Bajcsy Zs. utca sarkán lévő lefolyó takarítását öt éve végzi saját
maga. Megkérdezte a Humánpolitikai Bizottságtól, hogy néhány idős ember van a lakótelepen, akik
nagyon nehezen tudnak közlekedni, viszont nekik vérvizsgálatokra kellene járnia. Kérdezte milyen
lehetőség van ezeknek az embereknek az ellátására, laboratóriumba való eljutásának a megoldására.
Babos László képviselő egy lakos kérdése alapján mondta el, hogy a Tompa úton látta a kátyúzást,
mely szerinte ilyen időben pénzpazarlás. Megkérdezte helyes-e a vízzel teli kátyúba a nem túlforró
anyagot beletenni.
Várfi András polgármester úgy vélte, nem helyes. Azokra a képviselői, lakossági kérdésekre,
melyekre most az ülésen nem tudtak választ adni, azokra az ügyben érintett ügyintézőkkel történő
egyeztetés után adják meg a választ.
Hangya Lajosné képviselő asszony felvetette, hogy a főorvos asszonnyal közösen próbálnak
megoldást keresni a laboratóriumba nehézségek árán eljutó betegek megsegítésére. Véleménye szerint
a megoldás kulcsa a háziorvosoknál van, valószínűleg a betegszállítót kell igénybe venni vagy a
támogató szolgálatot.
Dr. Palya József képviselő, mint háziorvos elmondta, hogy a kompetenciájukba nem tartozik bele,
hogy kijárjanak a beteghez, levegyék a vért és eljuttassák a laboratóriumba. Helyben a betegszállító
szállítást nem vállal. Addig, amíg a Gondozási Központ Endrődön vállalta a kedvezményes szállítást,
a kerekes székesek számára is megoldott volt az utazás, addig ez működött. Azóta nem tudnak
megoldást találni erre a problémára.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel, bejelentés. További bejelentés nem
volt. Megköszönte a részvételt, az eredményes munkát, és a nyílt ülést bezárta.
K. m. f.
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