Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
4/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. február 25-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, 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, dr. Tímár Andrea szociális ügyintéző, Tóthné Rojik Edit
oktatási előadó, Tóth Katalin ifjúsági és sport referens, Lévai Éva személyzeti
ügyintéző
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pont megtárgyalásában érintett meghívottak,
önkormányzati intézmények vezetői,
A helyi és a megyei sajtó képviselői,
Hoffmanné Szabó Gabriella és Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-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 16 fős testületből, jelen volt 15 fő. 1 fő képviselő van távol,
Jakus Imre jelezte távollétét. Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Hangya Lajosné és Szabó Balázsné
képviselőket.
Bejelentette, dr. Szilágyi Ferenc nyelvész, irodalomtörténész, író, költő, a nyelvtudomány kandidátusa, az
irodalomtudomány doktora életének 82. évében 2010. február 17-én elhunyt. A neves gyomai szülött való
megemlékezésként egy perces néma felállásra kérte a jelen levőket.
Ezt követően bejelentett, hogy temetése február 27-én szombaton 13 órakor lesz a gyomai Református
templomból indulva a Gyomai Köztemetőben. Megemlékező gyászistentisztelet Budapesten február 28-án
12 órakor lesz a Budapesti Szabadság téri Hazatérés templomban.
Az ülés napirendjét a meghívóban felsoroltaktól eltérően, az alábbiak szerint javasolta meghatározni.
Soron kívüli előterjesztésként az ülés megkezdése előtt került kiosztásra a Vízterhelési díjak elfogadása
tárgyú előterjesztés, melyet 5. napirendként javasolt megtárgyalni. A 4. és 13. napirendi ponthoz
kiegészítést kaptak a képviselők. Szintén soron kívüli előterjesztés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
által megvalósított „A gyermekek és fiatalok integrációs programja” elnevezésű projekt pénzügyi
megelőlegezése tárgyú előterjesztés, melyet 27. napirendi pontként javasolt megtárgyalni.
Ugyanakkor a zárt ülésen 32. napirendként javasolta a Liget Fürdő kft. Felügyelő Bizottságába tag
választása tárgyú előterjesztést.
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Felkérte a képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek a napirendre tett javaslattal, úgy hozzák meg
határozatukat.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
51/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Településrendezési tervek elfogadása
2. Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati
támogatásról
3. A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló rendelet II. forduló
4. Tájékoztató a 2009.évi CXXII tv-ben meghatározott feladatok teljesítéséről
5. Vízterhelési díjak elfogadása
6. 2009. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások szakmai és pénzügyi
beszámolója
7. Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
8. Tájékoztató a sportszervezetek 2009. évi tevékenységéről
9. A Kulturális Egyesület kérelme
10. A Honismereti Alapítvány kérelme
11. Tájékoztató a 2009. évi Idegenforgalmi Alapból elnyert támogatások beszámolói, pénzügyi
elszámolásai elfogadásáról
12. Pályázati kiírás Idegenforgalmi Alap felhasználására
13. Tájékoztató a Környezetvédelmi egyesületek beszámolójáról
14. Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának működtetése
15. A Határ Győző Városi Könyvtár 2009. évi beszámolójának és 2010-es év munkatervének
elfogadása
16. Óvodai és általános iskolai beiratkozás időpontja
17. Tájékoztató a nevelési intézmények gyermekszállításával kapcsolatban
18. Hétszínvirág - Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT. beszámolója a 2009. évben
végzett tanyagondnoki feladat-ellátásáról
19. Az Önkormányzata és a Gyomaközszolg Kft. között a "hulladékszállítási díj kompenzáció"
tárgyban létrejövő szerződés jóváhagyása
20. A Békés Megyei Katasztrófa – és Polgári Védelmi Szövetségbe való belépés
21. XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál szervezési feladatainak ellátása
22. Pályázat benyújtása az FVM-hez a XII. Nemzetközi Halfőző Verseny támogatására
23. Lemondás fel nem használható CÉDE támogatásról
24. Beszámoló a 2009-ben pályázati forrásokból megvalósult beruházásokkal kapcsolatos
elszámolási feladatok teljesítéséről
25. Jelentés az Üvegzseb törvényben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról
26. A polgármester szabadságolási ütemterve 2010 évben
27. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat által megvalósított „A gyermekek és fiatalok integrációs
programja” elnevezésű projekt pénzügyi megelőlegezése
28. Bejelentések
Tájékoztatásul elmondta, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pontokat zárt
ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület:
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29.
30.
31.
32.

Az ad-hoc bizottság jelentése a Térségi Szociális Gondozási Központnál végzett ellenőrzésről
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
Fellebbezés személyi térítési díj ügyében
Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottságába tag választása

Határidő: azonnal
Ezt követően beszámolt a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Január 29-én Vállalkozói fórumot hívott össze településünk 30 legnagyobb adózó vállalkozóinak
részvételével, egy év végi vagy év eleji megbeszélésre. Nagyon hasznosnak és eredményesnek nevezte a
megbeszélést.
Január 30-án a RUMBA Táncklubnak volt a táncbemutatója, a tőlük várható színvonalon megtartották a
színvonalas bemutatójukat.
Február 5-én Kner Izidor születésének 150. évfordulójának alkalmából a Magyar Posta 295 Ft névértékű
postabélyeget bocsátott ki, melynek első napi bélyegzése volt egy kis ünnepség keretében a Kner
Nyomdaipari Múzeumban.
Február 6-án a hagyományokhoz híven ismét megrendezésre került a Sváb Batyus bál, színvonalasan
rendezvénynek lehettek
Február 7-én külön busszal Budapestre utazott több gyomaendrődi polgárral együtt, ahol Domokos László
országgyűlési képviselő a Parlamentben fogadta őket, majd azt követően látogatást tettek a Terror
Házában, a Városligetben sétát tettek. Este a Bazilikában a Békés Megyei Szociálisan rászoruló
gyermekekért egy Jótékonysági koncert került megrendezésre, mely a „Szeretlek Békés Megye” program
része volt.
Február 10-én rendhagyó helyen, a gyomai vasútállomáson sajtótájékoztató volt a mezőgazdaság jelenlegi
helyzetéről és a várható kilátásokról. A tájékoztató után Hunyán tartott előadást Dr. Ángyán József
országgyűlési képviselő, intézetigazgató professzor.
Február 12-én a Kis Bálint Általános Iskolában Valentin nap volt a Művelődési Központban. Átvette az
ilyenkor szokásos petíciót, üzeni a gyermekeknek figyeli kívánságaikat és örömmel olvassa elvárásaikat.
Február 13-án a Hollerban Horgászbál volt, ugyanezen az estén Egyházi este volt a Hídfő vendéglőben.
Február 19-én a Békés Megyei Közgyűlésen vett részt, mint a megyegyűlés tagja, ahol a napirendi pontok
előtt közmeghallgatást tartottak, melynek témája a megye mezőgazdasági helyzete. Békés megyéről
mindig úgy beszéltünk, mint az ország éléskamrája, ugyanakkor a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Főigazgatójának tájékoztatójából értesülhettek arról, hogy mennyire szegényes a mezőgazdasági szerkezet
országosan. 4-5 növényt termelnek, mely jelenleg eladhatatlan, a raktárak tele vannak. Az állattenyésztés
visszaszorult, például a sertésállomány a harmadát sem éri el a kilencvenes évek előtti szintet. Sok
fórumon a parasztembereket szidják. 18%-kal rosszabb a magyar állattenyésztők pozíciója a
kompenzációs felár különbsége miatt a szlovák, lengyel gazdákénál.
Február 20-án a Gazdakör tagjaiból és a Képviselő-testület tagjaiból álló kis delegáció tett látogatást
Bihardiószegen, az ottani Borversenyen vettek részt, szívélyes volt a fogadtatás.
Február 23-án a Hivatal Nagyteremben egy szép hangverseny hangzott el.
Február 24-én délután Jegyző úrral részt vettek az Egészségügy meggyógyulásának szükségessége című
konferencián, Békéscsabán. Sok helyi orvos részt vett a rendezvényen. Sok neves előadó tartott
tájékoztatót.
Szólt még a hulladékügyről, melyről már több esetben beszélt. Úgy véli a hulladékügy az örökölt valóság.
A szeméttelep működött a volt téglagyári agyagnyerő gödrökben, akkor még áldatlan állapotok voltak ott,
gyakran voltak tüzek is. Adódott azt követően egy lehetőség, hogy a város egy korszerű hulladéktároló
telepet építsen. Rövid volt az idő a döntésre. Az akkori Képviselő-testület pályázott. A helyes eljárásról,
arról, hogy megfelelő fórumok előzték-e meg kellő meghirdetéssel azt majd kellően megvizsgálják. A
beruházás megvalósult. Két perrel találkozhatott a jelenlegi Képviselő-testület, melyből a kártalanítási per
már a megalakuláskor folyamatban volt.
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Később kártérítési per indult az ASA Kft. által, a közbeszerzési döntésre vonatkozóan. A bíróság ennek
kapcsán kimondta, hogy a Remondis cég sem jogosult az üzemeltetésre, így július 5-én el kell hagyni a
területet, melynek előkészületei folynak. Amennyiben sikerül, akkor saját kézbe tudja az Önkormányzat
venni az ügyet, azaz olyan társaságot alakít, mely üzemeltetheti a hulladékkezelő telepet.
A kártalanítási per, mely úgy kezdődött, hogy a gazdák területére védelmi övezet került bejegyzésre. A
per indulásakor a 9 tagú beruházási munkacsoport közül a szarvasi nem értett egyet a megegyezéssel,
javasolták a pert. A szarvasiak véleménye azóta annyiban változott, hogy felhatalmazást adtak a gazdákkal
való megegyezésről való tárgyalásra. Február 22-én a beszélgetés a felperesekkel megtörtént, a
lehetőségeket ott ismertette, azaz az Önkormányzatok megvásárolják, vagy csereingatlant ajánlanak fel a
felpereseknek. A megegyezés lezajlott, jelen volt a felperesek jogi képviselője, viszont megegyezésre nem
került sor. A március 10-i tárgyaláson a bíróság fog dönteni, melyet követően elképzelhető a megegyezés,
de természetesen az ítélet esetén nem mindegy, hogy a kárösszegek mekkorák. A felperesek által
készítetett szakvélemények szerint az épület és egyéb ingatlan 165 millió forint. Bíróság által felkért
szakértő szerint 100 millió forint, Önkormányzati értékbecslő szerint 76 millió forint. Amennyiben
kártalanításra kerül sor, akkor ezen összegeknek bizonyos részét ítélheti meg a bíróság. Megegyezés
esetén megvásárlásra kerülhet a terület a megegyezett összegért. Úgy véli a bírósági döntés után, ahol
konkrét összeg meghatározásra kerül, akkor az azt követő napon eljárást fog kezdeményezni, a felelősség
kivizsgálására, azaz ki a felelős, ki döntött rosszul és kik jártak el rosszul.
2009-ben volt Gyomaendrődön a XIII. Bogártalálkozó, ugyanannak a szervezőnek szervezése alapján. Az
utolsó négy évben a rendezvény a fürdő területén volt. Ennek bírálói voltak, a szervezővel mindig meg
tudtak egyezni. Elterjedt hírként a városban, hogy nem itt lesz az idei Bogártalálkozó. Településünkön
sok-sok egyéb rendezvény van, mely gyomaendrődi turisztikát szolgálja. A szervező megjelent egy
korábbi Képviselő-testületi ülésen, ahol bejelentette segítséget kér az idei évben a találkozó
megszervezéséhez. Azt követően felkereste a szervezőt, ajánlotta, adjon pályázatot a turisztikai alapra.
Neki tájékoztatóul elmondta, a város minden évben kötött vagy szabad alapokat képez a költségvetésben.
Ezekre lehet pályázatot benyújtani, megvalósulás után pedig korrekt beszámolóval és elszámolással lehet
lezárni a pályázás folyamát. Így volt és lesz is városban sok rendezvény. A tájékoztatás után semmilyen
megkereséssel nem élt felé és a Képviselő-testület felé sem. Szintén hírként szerzett tudomást arról, hogy
Füzesgyarmaton kerül sor idén a rendezvény lebonyolítására. Sok sikert kíván a szervezéshez. Úgy érzi a
tárgyaláshoz két fél kell, de itt nem volt erre lehetőség.
Az elkövetkező egy-két hét programjairól előzetesen beszámolt.
Február 26-án, pénteken az Endrődi Népházban, „Hagyományaink, értékeink a paraszti kultúrákban, és
lehetőségeink a jövő mezőgazdaságában” címmel tart előadást Jakab István országgyűlési képviselő, az
Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának alelnöke, melyet fórum követ.
Március 12-ével kezdődik egy több napos rendezvény. 12-én, pénteken ünnepi Megyegyűlés lesz a Katona
József Művelődési Házban. Március 13-án „Otthonunk Békés Megye” megyei rendezvénysorozat része az
Endrődi Népházban kerül megrendezésre. Március 15-én a hagyományos városi ünnepségre kerül sor.
Kiegészítette még azzal, hogy március 9-én 17 órakor a Közterületekről szóló rendelettel kapcsolatban
lakossági fórum lesz, melyen lehetőség lesz a vállalkozókkal való megbeszélésre.
Megkérdezte az alpolgármester urat, a bizottság elnököket, a képviselő-testület tagjait, majd a jelenlévő
érdeklődőket, van e napirend előtti bejelenteni valójuk, kérdésük, interpellációjuk.
Vass Ignác képviselő hozzászólásában a Bogártalálkozóval kapcsolatban elmondta, novemberben felhívta
Kardos Ferenc, hogy vannak nézetbeli és főleg anyagi vitái a Liget Fürdő vezetésével, nem mindenben tud
megegyezni. Úgy gondolja, akkor máshová viszi el a rendezvényt. Közölte, hogy több települést megnéz,
több helyről van ajánlata, szeretné megnézni Füzesgyarmatot is. Megnézte a fürdőt, viszont semmilyen
egyezséget nem kötöttek, sőt ő is a helyi megszervezést szorgalmazza. Decemberben felhívta, azzal, hogy
január 31-ig eldönti, hol lesz a rendezvény. Ekkor felhívta, döntést hozott, Füzesgyarmaton rendezi meg a
Bogártalálkozó ez évi eseményét. Ráhatással az ottani megrendezésre nem volt, döntésében állítólag az
anyagiak döntöttek. Neki se ideje, se kedve arra, hogy pályázzon.
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Így a rendezvény mellé annyiban állt, hogy annak a településnek is legyen haszna, melynek fürdőjében
dolgozik. Elmondta még, hogy az általa felajánlott összeget az ott tartózkodásért, azt elfogadta. A
szervezés a Kardos Ferenc feladata, a körülményeket a fürdő részéről biztosítják.
Rácz Imre képviselő elmondta, múlt héten pénteken Megyei Közgyűlésen vett részt, ahol fórum
keretében Békés Megye mezőgazdasági helyzetéről beszélhettek. Ott felszólalásából néhány dolgot
kihagyott, melyet most ismertet. A médiában minden reggel elhangzik, hogy éppen kit tartóztatnak le,
kihallgatnak, házkutatást végeznek. Minden szférában megtörténtek már a fenti események.
Magyarországon mezőgazdaság volt és lesz is, az egyensúly felborult. Külföldről hozzuk be a termékeket,
itt pedig országszerte zártak be az üzemek. Rizikófaktor növénytermesztésben is az aszály, belvíz.
Állattenyésztésben a betegségek, valamint az állatjóléti támogatások meg nem fizetése, azaz, hogy 14%-át
fizették ki csak forráshiány miatt. Először a fejekben, azután a lelkekben kell rendet tenni.
Várfi András polgármester úgy véli, a mezőgazdaságról egy ilyen nagy területű városban szót kell ejteni.
Fontos ágazat helyben is.
Illés János képviselő a Bogártalálkozóval kapcsolatban elmondta, nem érti, a Vass Ignác képviselő által
elmondottak alapján, hogy Kardos Ferenc miért mondta, hogy nincs ideje, sem akarata pályázat
benyújtásához. Úgy véli, a Képviselő-testület sok alap felhasználásáról dönt, nem megengedhető, hogy
önhatalmúlag a pályázat kihagyását egyedi döntések befolyásolják. Sok rendezvényszervező küzd azzal,
hogy nincs megfelelő forrás a szervezésre. A támogatásokból kell a szervezéshez való pénzt összeszedni.
Dr. Palya József képviselő néhány szót szólt a Békés Megyei Önkormányzat által szervezett Egészségügy
helyzetéről szóló rendezvényről. Országosan egyedi, hogy a megyei vezetés az egészségügy helyzetével
foglalkozik. Előadóként az Orvosi Kamara elnöke tájékoztatást adott arról, hogy az országban dolgozó
orvosok korfája nagyon elöregedett. Az átlagos életkora megnövekedett az egészségügyben dolgozó
orvosoknak, leginkább az alapellátásban. Békés megye mind a kor, mind a fizetés tekintetében mutatóiban
az utolsó helyen áll. A lakosság átlagéletkora, fizetések mind az alsó lépcsőben helyezkednek el országos
összehasonlításban a megyei adatok. A kormány az alapellátást ellehetetlenítette, helyben ez 5-6 nyugdíjas
háziorvost jelent, nincs, aki a helyüket betöltené. Az egészségügyi finanszírozás statisztikailag
bizonyíthatóan megbicsaklott, a statisztikai minden mutatójára sajnos ez vonatkozik. Példaként
megemlítette, hogy egyik betegét kardiológus szakorvos előjegyeztetett kórházi felvételre 25-ére, a
hozzátartozók bevitték, azonban minisztériumi utasításra az osztály már nem vehet fel beteget, csak
sürgősségi ellátásból. A háziorvosnak így sürgősségire kell küldenie, ha ott úgy látják, csak akkor kerülhet
a megfelelő osztályra, kezelésre. Úgy véli sajnos napról napra nehezebb tisztességesen gondoskodni a
betegekről.
Szabó Balázsné képviselő asszony a polgármester úr hulladéklerakóval kapcsolatok tájékoztatása kapcsán
elmondta, a per elindítása nem haszonszerzési célból történt. Az egyezségre a kezdeményezés megtörtént.
November 4-én bírósági tárgyalás, illetve január 20-án ismételten bírósági tárgyalás volt. Az
önkormányzatok a novemberi tárgyaláson a per jogszerűtlenségét, elutasítását, valamint a felmerült
költségek megtérítését kérték. A januári tárgyaláson nem történt érdemleges. Több millió forintot fizettek
be a bírósági eljárásra eddig. Úgy véli részükről nem volt inkorrekt, hogy mindenképpen megvárják a
bírósági tárgyalás eredményét. Annak ismeretében újból megpróbálhatják a tárgyalást, akkor már mindkét
fél ismeri a döntést.
Rácz Imre képviselő hozzászólásában elmondta, két helyi mezőgazdasági vállalkozót érintett, hogy több
millió forint támogatást a mai napig sem kaptak meg az államtól, forráshiányra hivatkozva. Megemlítette,
hogy Kelet-Magyarország legnagyobb libás vállalkozóját Bajnai úr tette tönkre. 150 család ment tönkre
akkor.
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Várfi András polgármester kérte a képviselő urat, egyedi eseteket ne részletezzen. A mezőgazdaságról
általánosságban kell beszélni, ne nevezzen meg neveket, hiszen nem biztos, hogy peres ügyeikről való
tájékoztatáshoz hozzájárulnak.
Kabai István békési vállalkozó felvázolta problémáját, miszerint 2009. évben Gyomaendrőd városban
történt útépítést a Bonag Kft. nyerte el. A városban lakó Csahócki János, mint alvállalkozó jelentkezett az
útépítésre. Elhívta őt teherszállításra, a kollégáival együtt 1,4 millió forintot számláztak részére, melyből
nem kaptak még egy forintot sem. Folyamatosan csak ígéreteket hallanak részéről a fizetést illetően.
Megkérdezte ez hogyan lehetséges, valamint a pénzükhöz hogyan juthatnak, hozzá. Telefonon már nem
elérhető az említett vállalkozó.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, a közbeszerzést a beruházásra Gyomaendrőd Város
kiírta, ennek nyertese a Bonag Kft. volt, az önkormányzat ezzel a céggel áll jogviszonyban. Azaz az
elszámolást is ezzel a céggel végezte az önkormányzat. Az elhangzott panaszra sem ő, sem a képviselőtestület nem tud megoldást nyújtani. Válaszként a bírósághoz fordulást javasolta, az ügyhöz sajnos az
Önkormányzat jogviszony hiányában nem tud megoldást kínálni.
Izsó Csaba képviselő az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, 2008. évben a Vegyépszer Zrt. nyerte el
a Selyem út III. ütem kivitelezési munkáit. Akkor is gyomai alvállalkozó végezte a kivitelezési munkát,
Csahócki János alvállalkozójaként. Ismeretei szerint 1 millió forintját nem kapta meg az alvállalkozó. A
probléma tovább gyűrűzik. Csahócki János helyi vállalkozó, a Városfenntartó Bizottság külső tagja, így a
Képviselő-testületnek – véleménye szerint – mindenképpen foglalkozni kell. A fővállalkozó a munkát
elnyerte, de alvállalkozói kiválasztása során előnyben kell részesítenie azokat, akik fizetésképesek és ezt
már a múltban is bizonyították. Csahócki János nincs jelen, saját érdekeit nem tudja itt képviselni.
Javasolta a megjelent panaszosoknak forduljanak bírósághoz azért a pénzért, amelyért megdolgoztak.
Várfi András polgármester megköszönte a választ, viszont hozzátette a Képviselő-testület a témával nem
tud foglalkozni. Felszólította a képviselő urat, ne fogalmazzon így. A témát lezárta.
Megkérdezte egyéb hozzászólás, bejelentés van-e. Hozzászólás nem volt, a Polgármester a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban kérte a képviselők véleményét,
hozzászólását.
További kérdés, észrevétel a jelentéssel kapcsolatban nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket
hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
52/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete a 367/2008. (IX. 25.), 402/2008. (X. 1.), 468/2008. (XI.
27.), 5/2009. (I. 29.), 130/2009. (IV. 30.), 131/2009. (IV. 30.), 132/2009. (IV. 30.), 133/2009. (IV.
30.), 134/2009. (IV. 30.), 136/2009. (IV. 30.), 137/2009. (IV. 30.), 138/2009. (IV. 30.), 139/2009.
(IV. 30.), 140/2009. (IV. 30.), 141/2009. (IV. 30.), 142/2009. (IV. 30.), 143/2009. (IV. 30.),
145/2009. (IV. 30.), 249/2009. (VI. 25.), 251/2009. (VI. 25.), 256/2009. (VI. 25.), 282/2009. (VI.
25. ), 319/2009. (VIII. 27.), 373/2009. (X. 1.), 407/2009. (X. 29.), 415/2009. (X. 29.), 448/2009.
(XI. 26.), 452/2009. (XI. 26.), 456/2009. (XI. 26.), 463/2009. (XI. 26.), 468/2009. (XI. 26.),
480/2009. (XI. 26.), 482/2009. (XI. 26.), 498/2009. (XII. 21.), 506/2009. (XII. 21.), 510/2009.

102

(XII. 21.), 517/2009. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta.
Határidő: azonnal
Ezt követően a Polgármester beszámolt a január havi szabadságának alakulásáról. Személyes érintettség
miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az érintettség miatti kizárást elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
53/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Várfi András polgármestert kizárja a szabadságának
alakulásáról adott beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester beszámolójában elmondta, hogy 2010. január hónapban nem vett igénybe
szabadságot. Kérte a tájékoztatás elfogadását a Képviselő-testülettől.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal – Várfi András nem szavazott –
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István
igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András nem
szavazott]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
54/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület elfogadja Várfi András polgármester 2010. január havi
szabadságának alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint 2010. január hónapban nem vett
igénybe szabadságot.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Településrendezési tervek elfogadása
Várfi András polgármester a Településrendezési terv több fórumon került megtárgyalásra, megvitatásra.
Megkérdezte a város főépítészét, osztályvezető asszonyt, illetve a terv készítőjét – a VÁTI munkatársát –
kívánnak-e kiegészítést tenni.
Kmetykó János főépítész elmondta, közel egy év munkája zárul le a mai képviselő-testületi ülésen. A
rendezési terv készítése folyamán az összes szakhatósággal, szomszéd településekkel egyeztetve lett a
terv. Gyomaendrődön négy lakossági fórum került megrendezésre, a bejövő észrevételeket a tervekben
figyelembe vették. A legutolsó hatósági előírásként 30 napra közzétételre került. Ezt követően a területi
főépítész záró véleményezésében jogszerűen elfogadásra javasolja a tervet, mely két részből áll. Egy
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szerkezeti tervből, melyet határozattal kell megállapítani, valamint a helyi építési szabályzatból, melyre
rendeletet kell alkotni. A felmerülő kérdésekre válaszolnak, de a tervnek módosítására a jelenlegi
szakaszban már nincs lehetőség.
Hangya Lajosné képviselő asszony megjegyezte, hogy a 2. számú függelék 6. pontjában a Kner
Emlékmű a Fő út – Tompa út sarokra van jelölve, mely jelenleg a Kner téren található. Annak helyén
pedig a régi kutak emlékműve van, melyet a Körösök Vidékéért Egyesület közadakozásból állított fel.
Megkérdezte, hogy az egyedi tájértékek között miért nincs feltüntetve a Zrínyi M. utcai Tájház, mely
véleménye szerint ide tartozik. 36. pont alatt az endrődi sikátort jelezték, de a Református Templom
melletti miért nem szerepel itt. Megjegyezte, hogy a Kner tér nemrégiben alakult ki, viszont ott is olyan
egyedi értékek vannak, mint a Tudás kútja, a Kner emlékkövek.
Szabó Balázsné képviselő asszony megköszönte a főépítésznek a saját észrevételének beépítését, melyet
az állami főépítész is jóváhagyta. Mivel ennek kapcsán érintett, kérte kizárását a szavazásból.
Csányi István alpolgármester hozzászólásában elmondta, a bizottsági üléseken felmerült egy-két
probléma melyeket nem lát a végleges anyagban átvezetve. Például a Tisza Malom védettségével
kapcsolatban, melyet ki kellett volna venni az anyagból. Továbbiakban kérte, hogy szerepeljen a védendő
épületek között a Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épülete – Árvaház.
Kmetykó János főépítész válaszában elmondta, a helyi Építési Szabályzatnak rendelettel jóváhagyott
része maga a rendelet és mellékletei. A függelékek a rendelet módosítása nélkül változtathatóak. Ezért
kerültek ide azok, amelyeket a Képviselő-testület bármikor, bármilyen javaslatra a megtárgyalás után a
függeléket módosíthatja vagy kiegészítheti. Ez egyedi tájértékeket a korábbi rendezési terv és annak
felülvizsgálata kapcsán a Hivatal ezzel foglalkozó dolgozói állították be a tervbe. Amennyiben
kiegészítésre szorulnak, illetve ki kell belőle venni, úgy annak semmi akadálya. A helyi építészeti értékek
vonatkozásában a bizottsági ülésen is tájékoztatást adott arról, hogy két helyen fog szerepelni az
önkormányzati rendeletek között a felsorolás. Egyik a rendezési terv helyi építési szabályzata, második
napirendi pontban kerül megtárgyalásra a helyi értékvédelmi rendelet. A helyi építési szabályzat
módosítására csak a véleményezi eljárás újbóli lefolytatása esetén van lehetőség. A helyi védettség alatt
álló épületek mellékletben szerepelnek, így csak annak módosításával változtathatóak. A bizottsági ülésen
elfogadásra került, hogy a most előkészítés és tárgyalás alatt álló helyi értékvédelmi rendelet
mellékletéből töröljék ezeket a munkákat, melyekre az önkormányzatnak bármikor van lehetősége, mivel
saját rendelete. Felvetődött, hogy a két rendelet más-más mellékletet tartalmaz. Évek óta gyakorlat, hogy a
rendezési tervek mellékletében szereplő helyi építészeti értékvédelmi létesítményekkel kapcsolatban, hogy
a helyi értékvédelmi rendelet módosítása a következő helyi építési szabályzat módosításakor kerül
átvezetésre.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Összefoglalóan elmondta, a két döntési
javaslaton nem tud a képviselő-testület most módosítani, ugyanakkor a változtatásra a függelékben később
mód van.
Megkérdezte van-e kérdés észrevétel. hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntések
meghozatalára.
Kérte, hogy elsőként Szabó Balázsné képviselő asszony kizárásáról hozzák meg döntésüket. Felhívta a
figyelmet, hogy a képviselő kizárásához minősített többségű szavazat szükséges.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal – Szabó Balázsné nem szavazott – az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné nem szavazott, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
55/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Szabó Balázsné képviselő asszonyt érintettség miatt
kizárja a Gyomaendrőd Város Településszerkezeti terv elfogadásának döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a Településszerkezeti terv elfogadásáról szavazzanak.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal – Szabó Balázsné nem szavazott – a tervet elfogadta és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné nem szavazott, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
56/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Településszerkezeti tervét
elfogadja azzal, hogy Gyomaendrőd Város igazgatási területén az egyes területek
felhasználásának, alakításának, szükséges védelmének módját, a település működéséhez szükséges
infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és rendezését a
VÁTI Városépítési Kft. által készített, Gyomaendrőd Város Településrendezési Terv
felülvizsgálata című tervdokumentáció 1. pontja alatti tervi és szöveges mellékletekben foglaltak
szerint lehet végezni.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű
szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal – Szabó Balázsné nem szavazott –
megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné nem szavazott, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatáról
Gyomaendrőd város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. tv. 13. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Az előírások hatálya
1. § (1)

A rendelet hatálya Gyomaendrőd város közigazgatási területére terjed ki.
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(2)
Az (1) bekezdés szerinti területen területet felhasználni, továbbá egyedi építési telket alakítani,
építményt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani,
elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre
hatósági engedélyt adni:
a)
a vonatkozó országos érvényű jogszabályok rendelkezései, valamint,
b)
a jelen rendelet és annak mellékletét képező szabályozási tervlapok szerint szabad.
Szabályozási elemek
2. § 1)
A szabályozási elemek a következők:
a)
szabályozási vonal,
b)
építési övezet, övezet határvonala,
c)
építési övezet, övezet jele, tartalma,
d)
zöldfelületi szabályozási elemek,
e)
építési hely,
f)
tervezett telekhatár az övezeten belüli telkek, magánutak lehatárolására.
(2)
A szabályozási terv elemei a tervezett telekhatár kivételével csak a szabályozási terv
módosításával változtathatók. A fel nem sorolt elemek tájékoztató jellegűek, azok megváltoztatása nem
tartozik a szabályozási terv hatáskörébe.
(3)
Az övezeti előírások és az új telkek alakítására vonatkozó egyéb előírások betartásával a
szabályozás területén a telekalakítás a szabályozási terv keretén belül engedélyezhető. A területen
nyúlványos telek nem alakítható ki.
(4)
Az elő-, oldal- és hátsókert méreteit az övezeti előírások szerint kell biztosítani, kivéve ahol a
szabályozási terv mást ír elő (kottázás).
(5)
A meglévő telkek méretei a már kialakult tömbökben eltérhetnek az egyes építési övezetekben
előírt telek méreteitől, de új telket alakítani, telket megosztani csak az építési övezetben előírt minimális
telekméretnek megfelelően lehet.
Az építés feltételei
3.
§
(1)
Az egyes építési övezetekben és övezetekben az építés feltételei:
a)
az előírt közműellátási szint biztosítása (de a közművesítés megkezdése legkésőbb az
engedélyezési terv benyújtásával egyidejűleg megtörténjen),
b)
a telekig biztosított közterületi, vagy magánút-kapcsolat a szabályozási terv szerinti kialakítással
(építési telek esetében a telek megközelítéséhez legalább 4,5 m szélességű szilárd útalap építendő,
amelynek a megépítését legkésőbb az építési engedély benyújtásakor meg kell kezdeni).
c)
Beépítésre nem szánt területen való építési igény esetén ettől eltérő előírás hiányában a telek
megközelítésére és közművesítésére a szolgalmi jog bejegyzése és földhivatali alaptérképen való
feltüntetése esetén idegen telek is figyelembe vehető.
(2)
Az egyes építési övezetekben és övezetekben félnyeregtető önálló tetőidomként nem építhető.
(3)
Az építés feltételei belvizes területen a következők:
a)
a belvizes területek belvíz elvezetésének megoldását követően, vagy
b)
az építési engedély olyan műszaki megoldást tartalmaz, amellyel a belvízkárok megelőzhetők.
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Építési övezetek
4. § (1)
A rendelet hatálya alá tartozó területen a szabályozási terv az alábbi területeken jelöl építési
övezeteket:
a)
Ln jelű nagyvárosias lakóterület,
b)
Lk jelű kisvárosias lakóterület,
c)
Lke jelű kertvárosias lakóterület,

106

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Lf jelű falusias lakóterület,
Vt jelű településközpont vegyes terület,
Gk jelű gazdasági – kereskedelmi, szolgáltató terület,
Ge jelű gazdasági – egyéb ipari terület,
Üh jelű Hétvégiházas üdülőterület,
K jelű Különleges terület (a rendeltetés megnevezésével).
Ln jelű építési övezet előírásai

5. § (1)
Az Ln jelű nagyvárosias lakóövezet területén:
a)
A közterületek felől és az oldalhatárok előkerti szakaszán tömör kerítés nem építhető.
b)
Állattartási épület nem létesíthető.
c)
Közműellátás szintje: teljes
(2)
Az Ln jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés
Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi
véleményezése alapján engedélyezhető,
**megjegyzés:
5 m-nél kisebb meglévő előkerthez való csatlakozás a telek belseje felé 1,5 m
eltéréssel, 15 m-es lépcsőzéssel az utcavonaltól távolodva engedélyezhető,
***megjegyzés
meglévő garázs csak annak pótlása esetén számolható fel,
Min/max
Min.
építmény
Max.
Min. Előker
Beépítési
Oldalker Hátsóker
Jel Övezeti jel
telekterüle zöldfelüle t min
beépítettsé
mód
t min (m) t min.(m)
2
g (%) magasság t (m )
t (%)
(m)
(m)
Sz 40
Szabadonáll
Ln1 L
40
7,5-12,5
2000
30
5**
8
8
12,
200
* n
ó
5 0
(3)
Az Ln jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek
engedélyezhetők:
a)
lakóépület,
b)
a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
c)
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
d)
sportépítmény,
e)
a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény,
f)
szálláshely-szolgáltató épület.
Lk jelű építési övezet előírásai
6. § (1) Az Lk jelű kisvárosias lakóövezet területén:
a)
A közterületek felől és az oldalhatárok előkerti szakaszán tömör kerítés nem építhető.
b)
Hátsókert: min. 6 m.
c)
Állattartási épület nem létesíthető.
d)
Utcai telekszélesség: min. 14 m.
e)
Magastető csak 20-45° tetőhajlással építhető.
f)
Közműellátás szintje: teljes
(2) Az Lk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés
Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi
véleményezése alapján engedélyezhető,
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**megjegyzés:
5 m-nél kisebb meglévő előkerthez való csatlakozás 0-1,5 m eltéréssel a telek belseje
felé, legfeljebb 5,0 m előkertig engedélyezhető,
***megjegyzés
meglévő garázs csak annak pótlása esetén számolható fel,
h
=
az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén,
de min. 6,0 m
Min/max
építmény
Min.
Max.
Min. Előker
Beépítési
Oldalker Hátsóker
Jel Övezeti jel
telekterüle zöldfelüle t min
beépítettsé
mód
t min (m) t min.(m)
g (%) magasság t (m2)
t (%)
(m)
(m)
Sz 40
Szabadonáll
Lk1 L
50
Kialakult
2000
25
5**
h/2
h
* k K 200
ó
0
Sz 40
Szabadonáll
L
50
4,5-6,5
600
25
5**
h/2
6
Lk2
ó
k 6, 800
5
L O 40
Oldalh. álló
50
Kialakult
600
25
5**
h
h
Lk3
k K 800
O 40
L
Oldalh. álló
60
6,0-9,0
400
20
5**
h
6
Lk4
k 9, 400
0
O 60
L
Oldalh. álló
60
4,5-7,5
400
20
5**
h
6
Lk5
k 7, 400
5
L O 40
Oldalh. álló
50
Kialakult Kialakult
25
5**
h
6
Lk6
k K K
Ik 40
L
Ikerházas
60
4,5-7,5
400
20
5**
h/2
6
Lk7
k 7, 400
5
Z 40
L
Zártsorú
60
4,5-6,5
600
20
5**
_
6
Lk8
k 6, 800
5
Lk9 L Sz 60 Szabadonáll
60
Kialakult
400
20
5**
h/2
h
* k K 400
ó
(3)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Az Lk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:
lakóépület,
a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
sportépítmény,
a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény,
szálláshely-szolgáltató épület,
igazgatási épület.
Lke jelű építési övezet előírásai

7. § (1)
Lke jelű kertvárosias lakóövezet területén:
a)
A közterületek felől és az oldalhatárok előkerti szakaszán tömör kerítés nem építhető.
b)
A telken elhelyezhető állattartási épület alapterülete max. 10 m2 lehet.
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c)
Az övezetben önálló telket igénylő vállalkozás lakás nélkül nem létesíthető.
d)
Utcai telekszélesség: min. 14 m.
e)
Az övezetben csak 20-45° közötti tetőhajlású épületek építhetők.
f)
Egy rendeltetési egységre biztosítandó legkisebb telekméret: 300 m2, amelyben a gépkocsi
tárolókat nem kell figyelembe venni.
g)
Közműellátás szintje: teljes.
(2)
Az Lke jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
**megjegyzés:
5 m-nél kisebb meglévő előkerthez való csatlakozás 0-1,5 m eltéréssel a telek belseje
felé legfeljebb 5,0 m előkertig engedélyezhető.

Min/max
Min.
Max.
Min. Előkert
Beépítési
építményOldalkert Hátsókert
telekterület zöldfelület min
beépítettség
Jel Övezeti jel
mód
min (m) min.(m)
magasság
(m2)
(%)
(%)
(m)
(m)
O 30 Oldalh.
30
3,5-5,0
700
50
5**
4
6
Lke1 Lke
5,0 700 álló
O 30 Oldalh.
30
3,5-5,0
550
50
5**
4
6
Lke2 Lke
5,0 550 álló
K 30
Kialakult
30
Kialakult Kialakult
50
5**
4
6
Lke3 Lke
K K
(3)
Az Lke jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek
engedélyezhetők:
a)
legfeljebb négylakásos lakóépület,
b)
a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
c)
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
d)
sportépítmény,
e)
a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény.
Lf jelű építési övezet előírásai
8. § (1)
Az Lf jelű falusias lakóövezet területén:
a)
Az övezetben csak 20-45° közötti tetőhajlású épületek építhetők.
b)
Egy rendeltetési egységre biztosítandó legkisebb telekméret: 350 m2, amelyben a gépkocsi
tárolókat nem kell figyelembe venni.
c)
Közműellátás szintje: teljes, kivétel Öregszőlő, Kocsorhegy, Nagylapos területe, ahol a
részleges közművesítettség is elégséges.
(2)
Öregszőlő és Kocsorhegy területén az „építési hely” hátsó határa az utcavonaltól számítva max.
45 m.
(3)
Utcai telekszélesség: min. 14 m.
(4)
Az O-30/4,5-800 jelű építési övezetben az utcai telekszélesség: min 17 m, saroktelek esetén 20
m.
(5)
Az Lf jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
**megjegyzés:
5 m-nél kisebb meglévő előkerthez való csatlakozás 0-1,5 m eltéréssel a telek belseje
felé legfeljebb 5,0 m előkertig engedélyezhető.
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Az építménymagassági előírás a közterület felőli épület első 15 m-ére vonatkozik,
amelytől távolodva 15 m-enként 1,5 m-es építménymagasság-növekedés engedélyezhető az építési helyen
belül. Az építmény legnagyobb magassága a 7,5 m-es homlokzatmagasságot sehol sem haladhatja meg.
Min/max
Min.
Max.
Min. Előkert
Övezeti Beépítési
Oldalkert Hátsókert
építménytelekterület zöldfelület min
beépítettség
Jel
jel
mód
min (m) min.(m)
magasság
2
(m )
(%)
(%)
(m)
(m)
O 30
Lf
Lf
Oldalh. álló
30
3,5-4,5
700
40
5**
4
6
1
4,5 700
Sz 30
Lf
Lf
Szabadonálló
30
3,5-4,5
Kialakult
40
5**
3
6
2
4,5 K
(4)
Az Lf jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek
engedélyezhetők:
a)
legfeljebb kétlakásos lakóépület,
b)
mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,
c)
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
d)
szálláshely-szolgáltató épület,
e)
kézműipari építmény,
f)
helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
g)
sportépítmény,
h)
nem nagyüzemi gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény.
Vt jelű építési övezet előírásai
9. § (1) A Vt jelű településközpont vegyes övezet területén
a)
A közterületek felől és az oldalhatárok előkerti szakaszán tömör kerítés nem építhető.
b)
Állattartási épület nem létesíthető.
c)
Utcai telekszélesség: min. 14 m.
d)
Magastető csak 20-45° tetőhajlással építhető.
e)
Közműellátás szintje: teljes.
(2)
A szabályozási tervlapon jelölt utcafronton (Fő út 71-109) új épület elhelyezése esetén a
feltüntetett (5,0 m) előkert létesítendő.
(3)
A Vt jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés
Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi
véleményezése alapján engedélyezhető,
h
=
az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
Min/max
Max.
építmény
Min.
Min. Előker
Övezeti Beépítési
Oldalker Hátsóker
Jel
beépítettsé
telekterüle zöldfelüle t min
jel
mód
t min (m) t min.(m)
2
g (%) magasság t (m )
t (%)
(m)
(m)
Sz 40
Szabadonáll
Vt1 V
40
9,0
2000
30
_
h/2
6
* t 9, 200
ó
0 0
Sz 40
Szabadonáll
Vt2 V
40
7,5
2000
30
_
h/2
6
* t 7, 200
ó
5 0
40
6,5
800
30
_
h/2
6
Vt3 V Sz 40 Szabadonáll
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Jel

Vt4

Vt5

Vt6

Vt7

Övezeti
jel
t 6,
5
O
V
7,
t
5
Z
V
7,
t
5
K
V
7,
t
5
K
V
7,
t
5

800

Beépítési
mód

Min/max
Max.
építmény
Min.
Min. Előker
Oldalker Hátsóker
beépítettsé
telekterüle zöldfelüle t min
t
min (m) t min.(m)
g (%) magasság t (m2)
t (%)
(m)
(m)

ó

45
500

Oldalh. álló

45

7,5

500

27,5

_

h

6

Zártsorú

45

7,5

500

27,5

_

_

6

Kialakult

45

7,5

500

27,5

_

K

h

Kialakult

45

7,5

Kialakult

27,5

_

K

h

45
500
45
500
45
K

(4) A Vt jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:
a)
lakóépület,
b)
igazgatási épület,
c)
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület,
d)
egyéb közösségi szórakoztatóépület, amennyiben nincs zavaró hatása az egyéb funkciókra,
e)
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
f)
sportépítmény,
g)
parkolóház, üzemanyagtöltő,
h)
a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára
szolgáló épület.
Gk jelű építési övezet előírásai
10. § (1)
A Gk jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet területén:
a)
Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel
tartalmazza.
b)
A telek utcai homlokvonala: kialakult, -új telek kialakítása esetén min. 25,0 m
c)
Közműellátás szintje: teljes
(2)
A Gk* jelű építési övezetben kizárólag az Ipari parki humán szolgáltatások (étkeztetés,
munkásszállás stb.) számára helyezhetők el építmények.
(3)
A Gk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés
Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi
véleményezése alapján engedélyezhető,
h
=
az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
Min/max
Max. építmény
Min.
Min. Előker Oldalker
Beépítési
Hátsóker
Jel Övezeti jel
beépítettsé
telekterüle zöldfelüle t min t min
mód
t min.(m)
g (%)
magassá t (m2)
t (%)
(m)
(m)
g (m)
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Jel

Övezeti jel

Sz
Gk1
Gk 10,
*
5
Sz
Gk2
Gk
*
7,5
Sz
Gk3
Gk
*
6,5

Min/max
Max. építmény
Min.
Min. Előker Oldalker
Hátsóker
Beépítési
beépítettsé
telekterüle zöldfelüle t min t min
t
min.(m)
mód
g (%)
magassá t (m2)
t (%)
(m)
(m)
g (m)

50
Szabadonáll
200
ó
0
40
Szabadonáll
200
ó
0
40
Szabadonáll
200
ó
0
60
800
Szabadonáll
ó

Gk Sz
* 7,5
Gk4 Ip. parki
humán
sz.
K K
Gk5 Gk
K K

Kialakult

50

10,5

2000

25

10

8

10

40

7,5

2000

30

10

8

10

40

6,5

2000

30

5

8

10

60

7,5

800

20

5

h/2

h

K

_

K

Kialakult Kialakult Kialakult Kialakult

(4)
Az Gk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek
engedélyezhetők:
a)
mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, az épületen belül a
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
b)
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület,
c)
igazgatási és egyéb irodaépület,
d)
sportépítmény,
e)
parkolóház, üzemanyagtöltő,
f)
hulladékgyűjtő udvar.
Ge jelű építési övezet előírásai
11. § (1)
A Ge jelű egyéb ipari gazdasági övezet területén:
a)
Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel
tartalmazza.
b)
A telek utcai homlokvonala: kialakult, -új telek kialakítása esetén min. 25,0 m
c)
Közműellátás szintje: teljes
(2)
A telkek hátsó kertjét és előkertjét 10 m szélességben 2 fasor beültetési kötelezettség terheli.
Szabályozási tervlapon ábrázolt beültetési kötelezettség esetén a szerint kell a zöldfelületet kialakítani.
(3)
A Ge jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés
Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi
véleményezése alapján engedélyezhető,
h
=
az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
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Jel Övezeti jel
Sz
Ge1 G
* e 10,
5
K
Ge2 G
* e K

Min/max
Max.
építmény
Min.
Min. Előker
Oldalker Hátsóker
Beépítési
beépítettsé
telekterüle zöldfelüle t min
t
min (m) t min.(m)
mód
g (%) magasság t (m2)
t (%)
(m)
(m)

40
Szabadonáll
200
ó
0
50
250 Kialakult
0

40

10,5

2000

30

10

8

10

50

Kialakult

2500

25

5

h

h

(4)
Az Ge jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek
engedélyezhetők:
a)
mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, az épületen belül a
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
b)
ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási építmények, amelyek nem jelentős zavaró
hatásúak,
c)
parkolóház, üzemanyagtöltő,
d)
hulladékgyűjtő udvar.
Üh jelű építési övezet előírásai
12. § (1)
Az Üh jelű hétvégi házas övezet területén:
a)
Az épületek vízparti telekhatártól legalább 15 m-re, úttengelytől legalább 10 m-re helyezendők el.
b)
Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel
tartalmazza.
c)
Tömör kerítés nem építhető
d)
Közműellátás szintje: teljes, kivétel külterületen, ahol a részleges közművesítettség is elégséges.
e)
Sz (szabadon álló) jelű beépítési mód esetén a beépítés 12 m telekszélességig szabadon álló, 9 m
telekszélességig az adottságok függvényében ikres, vagy oldalhatáron álló. A 9 m-nél keskenyebb telek
újonnan nem építhető be.
f)
K (kialakult) jelű beépítési mérték és telekterület esetén új épületet a meglévő épületek figyelembe
vételével, az illeszkedés szabályai szerinti építési helyen szabad építeni.
(2)
Az Üh jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:

Jel

Övezeti
jel

Sz
Üh Ü
1 h 4,
5
Sz
Üh Ü
2 h 3,
5
Üh Ü O

Beépítési
mód

10
Szabadonáll
80
ó
0
10
Szabadonáll
50
ó
0
20 Oldalh. álló

Min/max
Max.
építmény
Min.
Min. Előker
Oldalker Hátsóker
beépítettsé
telekterüle zöldfelüle t min
t min (m) t min.(m)
2
magasság t (m )
g (%)
t (%)
(m)
(m)
10

4,5

800

60

5

3

15

10

3,5

500

60

5

3

6

20

4,5

360

60

5

4

6
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Jel
3
Üh
4
Üh
5
Üh
6
Üh
7

Övezeti
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h 4,
5
O
Ü
4,
h
5
O
Ü
4,
h
5
Sz
Ü
h 4,
5
O
Ü
4,
h
5

Beépítési
mód

Min/max
Max.
építmény
Min.
Min. Előker
Oldalker Hátsóker
beépítettsé
telekterüle zöldfelüle t min
t
min (m) t min.(m)
g (%)
magasság t (m2)
t (%)
(m)
(m)

36
0
20
K

Oldalh. álló

20

4,5

Kialakult

60

5

4

6

Oldalh. álló

Kialakult

4,5

Kialakult

Kialakult

5

4

6

10

4,5

500

60

5

3

6

20

4,5

360

60

5

4

6

K
K

10
Szabadonáll
50
ó
0
20
36 Oldalh. álló
0

(3)
Az Üh jelű építési övezetben legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek építhetők.
(4)
Az építési övezetben az országos érvényű előírások alapján elhelyezhető egyéb különálló
épületek és melléképítmények az építési telek előkert felőli oldalától távolabb, az üdülőépület által
takartan, az építési helyen belül helyezendők el.
K jelű különleges területek
13. § (1)
A K jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés
Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi
véleményezése alapján engedélyezhető,
Min/max
Max. építmény Min.
Min. Előker Oldalker
Hátsóker
Beépítési
Jel Övezeti jel
telekterüle zöldfelüle t min t min
beépítettsé
t
min.(m)
mód
g (%) magassá t (m2)
t (%)
(m)
(m)
g (m)
Sz 15
K
K1
10,5 3000 Szabadonáll
15
10,5
3000
40
5
8
8
* Fürdő,
ó
szálláshely
Sz 15
K
7,5 4000
Szabadonáll
K2
15
7,5
4000
40
5
6
8
ó
* Szabadidő,
sport,
szálláshely
Sz 20
K
K3
7,5 2000 Szabadonáll
20
7,5
2000
40
5
6
8
* Szabadidő,
ó
sport,
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Jel

Övezeti jel

Min/max
Max. építmény Min.
Min. Előker Oldalker
Hátsóker
Beépítési
beépítettsé
telekterüle zöldfelüle t min t min
t
min.(m)
mód
g (%) magassá t (m2)
t (%)
(m)
(m)
g (m)

szálláshely
Sz 10
K
7,5 4000
Szabadonáll
K4
ó
* Szabadidő,
sport,
szálláshely
Sz 10
K
K5
7,5 4000 Szabadonáll
* Szabadidő,
ó
sport
Sz 10
Szabadonáll
K6 K
4,5 4000
*
ó
Strand
Sz 40
K
K7
7,5 2000 Szabadonáll
* Mezőgazd.
ó
üzem
Sz 10
Szabadonáll
K8 K
9,0 4000
*
ó
Hulladékkezelő
Sz 40
K
K9
4,5 4000 Szabadonáll
* Szennyvíztisztít
ó
ó
Sz 10
Szabadonáll
K K
7,5 4000
10*
ó
Bányászat
Sz 10
Szabadonáll
K K
K 4000
11*
ó
Vízmű
Sz 25
K
7,5 2000
Szabadonáll
K
Szabadidő,
ó
12*
sport,
szálláshely

10

7,5

4000

40

5

6

8

10

7,5

4000

40

5

6

8

10

4,5

4000

40

5

6

8

40

7,5

2000

40

5

6

8

10

9,0

4000

40

5

8

8

40

4,5

4000

40

5

6

8

10

7,5

4000

40

5

6

8

10

Kialakult

4000

40

5

6

8

25

7,5

2000

40

5

6

8

(2)
A K ……… jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek
engedélyezhetők:
a)
K fürdő, szálláshely:
amelyben nyitott és zárt vízmedencék és kiszolgáló létesítményeik, a
fürdő funkcióhoz kapcsolódó szálláshelyek, vendéglátás, szolgáltatás helyezhetők el,
b)
K szabadidő, sport, szálláshely: amelyben szabadidős és sportolási építmények és kiszolgáló
létesítményeik, a funkcióhoz kapcsolódó szálláshelyek, vendéglátás, szolgáltatás helyezhetők el,
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c)
K szabadidő, sport:
amelyben szabadidős és sportolási célú építmények és kiszolgáló
létesítményeik, vendéglátás, szolgáltatás helyezhetők el,
d)
K strand:
amelyben nyitott és zárt vízmedencék és kiszolgáló létesítményeik, a fürdő
funkcióhoz kapcsolódó vendéglátás, szolgáltatás helyezhetők el,
e)
K mezőgazdasági üzem:
amelyben a mezőgazdaságot kiszolgáló építmények,
telephelyek, valamint egyéb – nem jelentős zavaró hatású tevékenység számára szolgáló építmények, ill.
tevékenységek számára szolgáló területek helyezhetők el.
f)
K hulladékkezelő:
amelyben a települési szilárd hulladék elhelyezés építményei, területei,
valamint kiszolgáló építményei helyezhetők el.
g)
K szennyvíztisztító:
amelyben a települési folyékony hulladék elhelyezés építményei, területei,
valamint kiszolgáló építményei helyezhetők el.
h)
K bányászat:
amelyben a bányászat építményei, területei, valamint kiszolgáló építményei
helyezhetők el. Gyomaendrőd I. homok bányatelken a bányaművelés felhagyását és a tájrendezést
követően rekreáció, sport funkciók elhelyezhetők legfeljebb 2%-os beépítettséggel, 4,5 m-es
építménymagassággal, szabadon állóan.
i)
K vízmű:
amelyben építmények külön jogszabályba foglaltak szerint helyezhetők el.
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI
Közlekedési területek, közlekedési célú közterületek, magánutak
14. § (1)
A szabályozási terv szerinti fontosabb úthálózat tengelyvonallal és színezéssel megjelölt
elemeire (főút, országos mellékút, helyi gyűjtőút), valamint az egyéb, kisebb jelentőségű, színezéssel
megjelölt úthálózati elemekre (kiszolgáló út, vegyes használatú út, kerékpárút, önálló gyalogút),ezek
kialakítására és a területükön való építés szabályaira az országos érvényű előírások vonatkoznak.
(2)
A 16 m, vagy annál nagyobb szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken kétoldali, a
16 m-nél kisebb szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken legalább egyoldali fasort kell
telepíteni, illetve a meglévők védelméről, kiegészítéséről, szakszerű cseréjéről gondoskodni kell.
Az egyoldalú, illetve a kétoldalú fasorok telepítése kötelező, kivétel ott, ahol az a közlekedés biztonságát
veszélyeztetné, illetőleg ahol növényzet kialakítását a műszaki adottságok nem teszik lehetővé.
(3)
Magánút kialakításának feltételei:
a)
Telekszélesség legalább 6,0 m, ha kettőnél nem több, 80 m-nél nem távolabbi bejáratú építési
telket közelít meg.
b)
Telekszélesség legalább 10 m, ha 200 m-nél nem távolabbi bejáratú építési telkeket közelít meg.
c)
Telekszélesség legalább 12 m, egyoldali fasorral, ha 400 m-nél nem távolabbi bejáratú építési
telkeket közelít meg.
d)
150 m-nél hosszabb, zsákutcaként kialakított magánutat végfordulóval kell megépíteni, 200 m-nél
nagyobb hosszúságú magánút zsákutcaként nem alakítható ki.
e)
Kettőnél több telek megközelítésére szolgáló magánutat közforgalom elől elzárni nem szabad. A
magánút műszaki kialakításának meg kell felelnie a közterületekre vonatkozó előírásoknak.
f)
Építési telek kiszolgálását is biztosító magánút telkét csak a magánúttal érintett építési övezet
egészére vonatkozó, az egyes (megmaradó, ill. változó) telkek megközelítését igazoló terv alapján szabad
engedélyezni.
(4)
A közhasználatra megnyitott magánutak nem minősülnek közlekedési övezetnek, besorolásuk
szerint a kiszolgált építési telek szerinti építési övezetbe tartoznak.
(5)
Egyéb előírás hiányában közút, vagy magánút tengelyvonalától mérve új épület 10 m-en belül
nem helyezhető el.
(6)
A vasutak területére és védőtávolságaira külön jogszabályok vonatkoznak.
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Zöldterületek
15. § (1)
Zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület. A zöldterületen elhelyezhető a
pihenést és a testedzést szolgáló építmény, vendéglátó épület, a terület fenntartásához szükséges épület.
Épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el, legfeljebb 4,5 m építménymagassággal. Kilátó
építés esetén az építménymagasságot és a tájképi megjelenést elvi engedélyezési eljárás keretében
tisztázni szükséges.
(2)
A Zkp jelű közparkokat és a Zkt jelű, nem közlekedési célú közterületeket (fásított köztér) a
szabályozási terv jelöli. Közpark területének legalább 80%-án, fásított köztér területének legalább 50%-án
aktív zöldfelület biztosítandó.
(3)
a Zkp-kegyeleti park jelű övezetben játszótér, sport célokat szolgáló terület, kegyelet sértő
rendezvény, egyéb célokat szolgáló telek nem létesíthető.
(4)
A Ztk jelű természet közeli közpark rendeltetésű övezetben extenzív zöldfelületi kialakítás
szükséges. Az övezetben kizárólag honos növényállomány telepíthető, az értékes gyepszintű növényzet
védelme biztosítandó.
(5)
Közparkban, fásított köztéren helyiséget tartalmazó új építmény építésének engedélyezési
dokumentációjának tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kertépítész által készített kertépítészeti
tervet is tartalmaznia kell.
(6)
A zöldterületeken épületek a vízfolyások partvonalától mért 10-10 m-en belül nem helyezhetők
el.
Erdőterületek
16. § (1)
Ev jelű építésügyi szempontból védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem építhető.
Védelmi rendeltetésű erdőterületen csak az erdő rendeltetésének megfelelő építmények (vadetető, vadász
les, kilátó, turistaút, pihenőhely, tanösvény, stb.) helyezhetők el.
(2)
Eg jelű építésügyi szempontból gazdasági rendeltetésű erdőterületen 10 ha-t meghaladó
területnagyságú telken 0,5%-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő épületek elhelyezhetők,
szabadon állóan, legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal. Sajátos funkció esetén - a műszaki
szükségességnek megfelelően – igényelt nagyobb építménymagasságot elvi engedélyezési eljárás
keretében tisztázni szükséges.
(3)
Ee jelű építésügyi szempontból egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterületen 10
ha-t meghaladó területnagyságú telken 5%-os beépítettséggel a turizmust, a rekreációt, a szabadidő
eltöltést, továbbá a természetvédelmi ismeretterjesztést szolgáló épületek helyezhetők el, szabadon állóan,
legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal. Kilátó építés esetén az építménymagasságot és a tájképi
megjelenést elvi engedélyezési eljárás keretében tisztázni szükséges. Az erdőterületen épület elhelyezése
esetén a keletkező szennyvizek ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.
(4)
Erdőterületen épület, építmény elhelyezése csak az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló jogszabályokkal összhangban történhet.
Mezőgazdasági területek
17.§ (1)
A mezőgazdasági terület a település mezőgazdasági termelés (növénytermesztés,
állattenyésztés, halászat és az ezekkel közvetlenül kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás) és annak
építményei elhelyezése céljára szolgáló része, ahol a termőföldvédelem, természetvédelem mellett a
hagyományos és egyedi tájhasználati és táji értékek megőrzését is figyelembe kell venni. Az övezet a
külterületen hagyományosan kialakult lakó (tanya) funkcióra is szolgál.
(2)
Mezőgazdasági területen a helyi építési hagyományoknak megfelelő jellegű épület helyezhető el.
12,0 m épületszélességig kizárólag magas tetős (dominánsan nyeregtetős) épület létesíthető, amely esetben
minimum 30°, maximum 45° tetőhajlásszögű épület engedélyezhető.
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(3)
Mezőgazdasági területen épület elhelyezése esetén a keletkező szennyvizek ártalommentes
elhelyezéséről gondoskodni kell.
(4)
A mezőgazdasági terület övezeteiben a már meglévő lakó és gazdasági épületek a kialakult
beépítettségtől függetlenül megtarthatók, felújíthatók.
(5)
A beépítésre szánt lakóterülettől, vegyes, különleges (kivéve szennyvíztisztító, hulladékkezelő),
üdülőterülettől és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területtől 500 m távolságon belül, illetve a
vízfolyásokhoz, vízfelületekhez 200 m-nél közelebb új, nagy létszámú állattartó telep nem létesíthető.
Hígtrágyás rendszerű állattartás csak úgy folytatható, hogy az nem járhat együtt szabadtéri (fedetlen)
trágyalégyűjtő létesítésével, illetve talaj, vagy felszíni és felszín alatti vizek szennyezésével és zavaró
bűzhatással.
(6)
A mezőgazdasági övezetben az erdőművelés irányába történő művelési ág váltás a rendezési terv
módosítása nélkül megvalósítható, kivétel kiváló termőhelyi adottságú szántóterületen, valamint régészeti
területen. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületen mezővédő erdősávok létesítése nem tiltott, a
környezetvédelmi szempontból kedvező hatások elérése érdekében kívánatos.
(7)
Országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi érdekeltségű területen:
a)
művelési ág változtatás csak a táj jellegének, szerkezetének, a történelmileg kialakult
természetkímélő használat által meghatározott adottságoknak és a természeti értékeknek a
figyelembevételével lehetséges,
b)
építmény elhelyezése elvi építési engedély köteles a természet- és környezetvédelemi
követelmények tisztázására,
c)
építmény elhelyezés csak a védelmi célokkal összhangban történhet, a környezet- és
természetvédelmi hatóságok hozzájárulásával, a vonatkozó egyéb jogszabályok szerint.
(8)
A mezőgazdasági területek a tájhasználat, valamint a beépítettség intenzitása, és építési
lehetőségek szerint a következő mezőgazdasági övezetekbe tartoznak:
a)
általános mezőgazdasági terület övezete (Má),
b)
kertes mezőgazdasági terület övezete (Mk).
(9)
Má jelű általános mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat,
valamint az ezekkel közvetlenül kapcsolatos termékfeldolgozás, -tárolás és -szolgáltatás építményei,
illetve a mezőgazdasági tevékenység bemutatásával kapcsolatos idegenforgalmi létesítmények, továbbá
lakóépületek helyezhetők el.
a)
A kialakítható telek területe 5000 m2-nél kisebb nem lehet.
b)
Az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei:
- A beépíthető telek közterület felőli minimális szélessége szántó és gyep művelési ág esetén 50 m, szőlő
és gyümölcs művelési ág esetén 30 m.
- Beépíthető telek területe szántó művelési ág esetén:
lakó-, és gazdasági épülettel:
min. 6000 m2
gazdasági épülettel:
min. 1500 m2
- Beépíthető telek területe szőlő, gyümölcsös művelési ág esetén:
lakó-, és gazdasági épülettel: min. 3000 m2
gazdasági épülettel:
min. 1500 m2
- Beépíthető telek területe gyep (rét, legelő) művelési ág esetén:
lakó-, és gazdasági épülettel: min. 2 ha (20 000 m2)
gazdasági épülettel:
min. 1 ha (10 000 m2)
- Beépítettség: max. 3 %. Lakóépület a megengedett 3 %-os beépítettség felét nem haladhatja meg. A
gazdasági épületen belül a tulajdonos, használó és a személyzet számára, állandó tartózkodásra szolgáló
helyiségek kialakíthatók.
- Építménymagasság: lakóépületnél max. 4,5 m, gazdasági épületnél max. 5,5 m (ha a gazdasági épület
sajátos funkciója miatt – pl. technológiai torony a műszaki szükségességnek megfelelően – ennél nagyobb
építménymagasságot igényel, akkor elvi építési engedélykérelmet kell benyújtani).
- Beépítési mód: szabadon álló, előkert min. 10 m, oldalkert min. 6 m.
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c)
Az épületek elhelyezése, megformálása, anyaghasználata az Alföldi-táj építési hagyományaira
alapozva, a táji adottságokhoz illeszkedjen. Lakóépület szimmetrikus nyeregtetővel építhető.
d)
Földrészleten belül, ha gyep és szántó művelési ág is megtalálható, akkor épület, illetve építmény
csak szántóterületen helyezhető el.
e)
Az övezetben a nádas, mocsár, vízállásos földhivatali besorolású telkek, alrészletek művelési ága
nem változtatható meg, rajtuk épület, illetve építmény nem helyezhető el.
f)
Birtokközpont telke csak szántó művelési ágú területen alakítható ki.
g)
Birtokközpont országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi érdekeltségű területen nem
alakítható ki.
(10) Mk jelű kertes mezőgazdasági területen az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei a
következők:
a)
Kialakítható telek területe: min. 1500 m2.
b)
Beépíthető telek területe: min. 720 m2
c)
Beépítettség: max. 3 %. Lakóépület a megengedett 3 %-os beépítettség felét nem haladhatja meg.
A gazdasági épületen belül a tulajdonos, használó és a személyzet számára, állandó tartózkodásra szolgáló
helyiség kialakítható.
d)
Építménymagasság: max. 3,5 m
e)
Beépítési mód: szabadonálló. Az épületek vízparti telekhatártól legalább 15 m-re, úttengelytől
legalább 10 m-re helyezendők el, legalább 6 m-es hátsókerttel.
f)
Az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei:
- Gazdasági épülettel (és földdel borított pincével) beépíthető telek szélessége az építési helyen min. 8 m.
- Lakóépülettel beépíthető telek:
szélessége az építési helyen legalább 12 m,
szántó művelési ág esetén a beépíthető telek területe legalább 6000 m2,
gyümölcsös, kert művelési ág esetén a beépíthető telek területe legalább 3000 m2.
g)
Állattartó épület, nagy létszámú állattartó telep, illetve birtokközpont az övezetben nem létesíthető.
Vízgazdálkodási területek
18. § (1)
A Vg jelű vízgazdálkodási területek, illetve jelölt vízfelületek hasznosítása a vonatkozó
vízügyi és természetvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a vízügyi és természetvédelmi hatóság által
meghatározott feltételek szerint történhet. Vízgazdálkodási rendeltetésű övezetben építmény építése,
növénytelepítés az illetékes szakhatóságok engedélyezésének megfelelően történhet. Épület építési
szándéka esetén elvi építési engedély benyújtása kötelező.
(2)
Vízgazdálkodási területen épület elhelyezése esetén a keletkező szennyvizek ártalommentes
elhelyezéséről gondoskodni kell.
(3)
Vízgazdálkodási terület, erdő övezetén (Vg-E) az erdőgazdálkodást a vízgazdálkodással
összhangban szükséges végezni.
(4)
Vízgazdálkodási terület, általános mezőgazdasági hasznosítás alatt álló övezetén (Vg-Má) a
mezőgazdasági hasznosítás környezetkímélő módon folytatható.
(5)
Vízgazdálkodási terület, kertes mezőgazdasági hasznosítás alatt álló övezetén (Vg-Mk) a
mezőgazdasági hasznosítás környezetkímélő módon, a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak megfelelően
folytatható.
(6)
Vízgazdálkodási terület, természet közeli övezetén (Vg-Tt) az élőhelyek védelme biztosítandó.
(7)
Vízgazdálkodási terület, strand övezetén (Vg-Strand) rekreáció a vízügyi és természetvédelmi
hatóság által meghatározott feltételek szerint történhet.
(8)
Vg-E, Vg-Má, Vg-Mk, Vg-Tt övezetekben lakóépület és gazdasági épület nem helyezhető el.
A Vg-Strand övezetben a funkcióhoz tartozó építmények helyezhetők el, legfeljebb 5 %-os beépítettséggel
és 3,5 m-es építménymagassággal.
A Vg-Kikötő övezetben csak a rendeltetést kiszolgáló építmények helyezhetők el. Az övezetben
építmények legfeljebb 5 %-os beépítettséggel, 6,0 m építménymagassággal helyezhetők el.
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(9)
Vg-E, Vg-Má, Vg-Mk, Vg-Tt, Vg-Strand és Vg-Kikötő övezetekben építmény építése,
növénytelepítés az illetékes szakhatóságok engedélyezésének megfelelően történhet. Épület építési
szándéka esetén elvi építési engedély benyújtása kötelező.
(10)
A vízgazdálkodással kapcsolatos szakfeladatok ellátására a parti sáv mértéke:
a)
a Hármas-Körös mindkét partja mentén 10 m,
b)
a holtágak mentén 3-3 m, kivéve a Peresi zug, ahol a parti sáv mértéke 6-6 m,
c)
árkok, csatornák mentén 3-3 m.
(11)
Külterületen a parti sávban csak gyepgazdálkodás folytatható.
(12)
Belterületen a parti sáv területét érintő építmény (pl. kerítés) elhelyezésének, megvalósításának,
megvalósított létesítmények fennmaradásának, vízgazdálkodási szempontból az a feltétele, hogy a vizek
kártételei elleni védelemmel és védekezéssel, illetőleg a fenntartással járó szakfeladatok ellátását ne
akadályozza.
(13)
Horgászállások, stégek legfeljebb 6 m2 felülettel létesíthetők.
Természet közeli terület övezete
19. § (1)
Természet közeli terület (Tt) övezetén épület, illetve terepszint alatti építmény nem
helyezhető el. Az övezet területén kialakítható felszín alatti közmű, villamosenergia-ellátási, táv- és
hírközlő vezeték abban az esetben, ha az a természeti értékeket nem károsítja.
(2)
A területen kerítés nem létesíthető, a telkek legfeljebb élő sövénnyel, cserjesávval választhatók
el.
Különleges beépítésre nem szánt terület övezetei
20. § (1)
A K jelű (beépítésre nem szánt) övezetekben új építés esetén a következő paraméterek
biztosítandók:
Min/max
Max.
Min.
Min. Előkert
Oldalkert Hátsókert
Övezeti Beépítési
építménybeépítettség
telekterület zöldfelület min
Jel
min (m) min.(m)
jel
mód
magasság
2
(%)
(m )
(%)
(m)
(m)
Sz 2
K K
2
Kialakult
4000
60
5
8
8
K 4000 Szabadonálló
01
Vízmű
Sz 2
K K
2
4,5
4000
60
5
6
8
4,5 4000 Szabadonálló
02
Sport
Sz 2
K K
2
4,5
4000
60
5
6
8
4,5 4000 Szabadonálló
03
Vásártér
Sz 2
K K
2
8,0
4000
60
5
8
8
6,5 4000 Szabadonálló
04
Temető
(2)
A K0 ……… jelű (beépítésre nem szánt) övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű
épületek engedélyezhetők:
a)
K0 vízmű, amelyben építmények külön jogszabályba foglaltak szerint helyezhetők el.
b)
K0 sport,
amelyben sportolási célú építmények és kiszolgáló létesítményeik, vendéglátás,
szolgáltatás helyezhetők el,
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c)
K0 rekreáció, sport,
amelyben szabadidős és sportolási célú építmények és kiszolgáló
létesítményeik, vendéglátás, szolgáltatás helyezhetők el,
d)
K0 vásártér, amelyben piaci, vásári funkciók és építményeik, ill. kiszolgáló építmények
helyezhetők el,
e)
K0 temető,
amelyben a temetési funkcióhoz kapcsolódó építmények és kiszolgáló
létesítményeik helyezhetők el,
(3)
A K04-temető jelű övezet kiegészítő előírásai:
a)
A temető kerítése kizárólag áttört módon alakítható ki. A kerítés min.1,20 m, max. 2,5m magas
lehet.
b)
A kerítés kialakításánál használható anyagok:
- fa és, vagy
- kő és, vagy
- égetett agyag és, vagy
- kovácsoltvas.
c)
Drótfonatos kerítést csak abban az esetben szabad alkalmazni, ha azt örökzöld élő sövény egész
évben eltakarja.
d)
A temetőn belül kápolna, ravatalozó és kripta épületek helyezhetők el. A megengedett legnagyobb
építménymagasság értékébe a kápolna vagy a ravatalozó tornyát nem kell beszámítani.
e)
A temetőben elhelyezhető sírjel építménymagassága - kivéve lektorátus által zsűrizett
képzőművészeti alkotás esetén - nem lehet nagyobb, mint a sír hossza; „fedett” sír magassága nem lehet
nagyobb, mint 0,8 m.
f)
Új temető létesítése és/vagy temető bővítése esetén vagy a temető területén belül a telekhatár
mentén (kivéve a meglévő temetőrészhez történő csatlakozó telekhatárt) min. 30,0 méter széles fásított
védőterületet kell kialakítani. A temetőn belüli beültetési kötelezettséget min. a temető megnyitását
megelőző évben - kertészeti terv alapján - amely gyep-, cserje- és lombkoronaszintet egyaránt kell
tartalmazzon - teljesíteni kell. A beültetési kötelezés és/vagy a véderdő csak a temető felszámolásával
együtt szüntethető meg.
Közműellátás
21. § (1)
A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a gazdaságos területhasználatra
figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési
lehetőségét kell biztosítani. A beépítésre szánt területeken a területet kiszolgáló közművezetékek
nyomvonalát és helyét úgy kell elrendezni, hogy az utcákban egyoldali, kedvező esetben kétoldali fasor
telepítését ne akadályozzák meg.
(2)
Területfeltárást szolgáló út nyitásánál a közművek egyidejű kiépítéséről – a terület
előközművesítéséről – gondoskodni kell.
(3)
Beruházás során a többi közmű építésével egyidejűleg kell a csapadékvíz-elvezető hálózatot is
megépíteni. A csapadékvíz elvezető hálózat építése későbbi építési ütemre nem halasztható el.
(4)
Csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető (egyesített elvezető rendszer nem
létesíthető). Csapadékvíz befogadóba történő bevezetése előtt a vizek összegyűjtése, előtisztítása
hordalékfogó, olajfogó műtárgyon keresztül szükséges.
(5)
A csapadékvizek elvezetését közterületen belül kell biztosítani. Amennyiben a meglévő, illetve
tervezett terepszint viszonyok a közterületi vezetést nem teszik lehetővé, csapadékvizek elvezetésére a
vízgyűjtő terület figyelembe vételével engedélyezési tervet kell készíteni. Az építési telken belüli átvezető
csapadékvizek területét alrészletként a földhivatali alaptérképre be kell jelölni, a telekre a szolgalmi jogot
be kell jegyezni. A tereprendezett telkek rézsűjének alján övárkot kell létesíteni.
(6)
A közterületen lévő utak, parkolók csapadékvízét közcsatornába be kell kötni.
(7)
Olajos szennyeződésnek kitett burkolt közlekedési felületekről, telephelyek burkolt területéről a
csapadékvíz csak megfelelő előtisztítás után vezethető közcsatornába vagy élővízfolyásba.
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(8)
A vízfolyások part éleitől mért országos előírások szerinti távolságot a karbantartás számára
szabadon kell hagyni. Az egyéb árkok, csatornák part éleitől mért 3-3 m-es sávot biztosítani kell,
amennyiben ez nem lehetséges, és az árkok egyik oldalról útról megközelíthetők, a beépítés felőli oldalon
a 3 m-es karbantartási sáv, 2 m-nél keskenyebbre nem csökkenthető le. Vízrendezés során építendő meder,
vagy csatorna fenntartási sávját egyéb előírás hiányában legalább 3-3 m szélességgel kell kialakítani.
(9)
Előkerttel rendelkező épületeknél a telekhatár és az épület között gázvezeték csak földben
építhető.
(10)
Házi gáznyomás-szabályozó az épület utcai homlokzatára nem helyezhető el, a berendezés csak a
telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhető.
(11)
Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhető.
(12)
Belterületen, beépítésre szánt területeken új fejlesztés, új utcanyitás esetén új közép-,
kisfeszültségű, valamint köz- és térvilágítási villamosenergia-hálózatokat föld alatti elhelyezéssel,
földkábelben vezetve kell megépíteni.
(13)
Belterületen, beépítésre szánt területeken új fejlesztés, új utcanyitás esetén a vezetékes hírközlési
és a kábel TV hálózatot földalatti vezetéssel, kábelben, illetve alépítményben vezetve kell megépíteni.
(14)
A járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenítésre, a
környezetvédelmi (zaj, rezgés, szag) és az esztétikai követelményekre fokozott figyelmet kell fordítani.
(15)
Országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi érdekeltségű területen, tájképvédelmi
területen közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok
megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti
vonalvezetést is - kell elhelyezni.
Zöldfelületekre vonatkozó előírások
22. § (1)
Az építési övezetekre előírt legkisebb zöldfelület mérete a hatályos jogszabály alapján
csökkenthető. Gyephézagos burkolat, gyeprács nem számítható be a zöldfelületi fedettségbe. Terepszint
alatti építmény felett kialakított zöldfelület tetőkertnek minősül.
(2)
Temető és közintézmények területén helyiséget tartalmazó új építmény építésének engedélyezési
dokumentációjának tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kertépítész által készített kertépítészeti
tervet is tartalmaznia kell.
(3)
Közcélú zöldfelületen nem alakítható ki közhasználat elől elzárt, lekerített terület.
(4)
A zöldterületek, a temető és a közintézmények kertjei jellemzően honos fajok telepítésével
alakítandók ki (a termőhelyi adottságoknak megfelelő, honos növényfajok alkalmazásával), figyelembe
véve azonban a zöldfelületek díszítő funkcióját is. Allergén fajok alkalmazását a területhasználattól
függően kerülni kell.
(5)
A meglévő utcafásítások megtartandók, pótlásukról, kiegészítésükről gondoskodni kell. A
fásítások pótlására a már túlsúlyban lévő fafajok használandók.
(6)
Újonnan kialakított közterületek mentén azonos fafajú fasorokat kell létesíteni az egységes
utcaképi megjelenés érdekében.
(7)
A telepítendő fasorokat a közlekedési területek kiépítésével egy időben telepíteni szükséges.
(8)
Utcafásításra, pótlásra ill. cserére javasolt fafajok: ezüsthárs (Tilia argentea), ostorfa (Celtis
occidentalis), csörgőfa (Koelreuteria paniculata), virágos és magas kőris (Fraxinus ornus, Fraxinus
excelsior) és vérszilva (Prunus cerasifera „Nigra”). A településen inváziós fás szárú növények nem
telepíthetők.
(9)
A városközpont értékes faállományát, (Hősök útja), és erdős részeit (Erzsébet liget, Népliget) a
jelenlegi állapotnak megfelelően meg kell tartani és területükön intenzív parkművelést, és parkfenntartást
kell folytatni.
(10)
A telektulajdonos a telke előtti zöldsávot gondozni köteles, - a telekhatárától az útburkolat
széléig.
(11)
A beépítésére szánt és nem szánt területeken egyaránt, a tulajdonosoknak meg kell akadályoznia a
gyomfák, gyomcserjék és allergiakeltő gyomnövények terjedését.
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(12)
Bármely felszíni parkoló kialakítását minden megkezdett negyedik parkolóhely után egy darab,
kétszer iskolázott, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, honos fafaj telepítésével kell megoldani.
(13)
A szabályozási terven jelölt zöldfelületi szabályozási elemek: beültetési kötelezettségű területek,
illetve természetes növényállomány megőrzendő terület.
(14)
A beültetési kötelezettségű terület a telek zöldfelületi minimum-értékébe beleszámít. A beültetési
kötelezettségű területek kialakítása ütemezhető a beruházás megvalósításának szakaszai szerint. A
beültetési kötelezettségű terület kialakításának ütemezése esetén a max. beépíthetőség (m2) és a
megvalósított beépítés (m2) arányában szükséges azt megvalósítani. A beültetési kötelezettség
megvalósítását minden esetben a védendő funkció (pl. lakóterület) védelmére szükséges megkezdeni.
(15)
A beültetési kötelezettség típusa:
a)
védőfásítás, telepítését honos fajok alkalmazásával szükséges elvégezni. (1500 m2-nél nagyobb
területű fásítás megvalósításakor a vonatkozó erdészeti jogszabályok alapján kell eljárni, erdőtelepítésikivitelezési tervet, vagy egyszerűsített erdőtelepítési-kivitelezési tervet kell készíteni. 1500 m2-nél kisebb
területű fásítást kertépítészeti vagy erdészeti terv alapján kell megvalósítani.)
(16)
Az építmények takaró fásítását őshonos fa- és cserjefajok alkalmazásával kell megoldani.
(17)
Szabályozási terven jelölt természetes növényállomány megőrzendő telekrész feltöltése nem
megengedett, a növényzet és az állatvilág védelme biztosítandó.
Táj- és természetvédelem
23. § (1)
Országos és helyi jelentőségű természeti terület állapotának, jellegének megváltoztatása
csak a természetvédelmi célokkal összhangban történhet a természet védelméről szóló jogszabályoknak, a
helyi rendeletnek és a természetvédelmi kezelési terveknek megfelelően.
(2)
A Natura 2000 területek európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.
A területek kezeléséről és védelméről rendelkező jogszabályokat be kell tartani.
(3)
Az ex-lege védett kunhalmok védelmét biztosítani kell a természetvédelmi törvényben foglaltak
alapján. Az ex-lege védett kunhalmokon a szántó művelési ág csak gyep, legelő művelési ágra
változtatható.
(4)
Tájképvédelmi területen a természetes és művi tájelemeket a történeti és táji hagyományokhoz
igazodóan kell megőrizni, illetve kialakítani. Az épületek, építmények tájba illesztését minden esetben
biztosítani kell. A vonatkozó jogszabályok szerint az engedélyezési tervekhez (építészeti-műszaki
dokumentációhoz) minden esetben látványtervet kell csatolni.
(5)
Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi
tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos
vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. A telekalakítás, az építés és a
használat során az egyedi tájértékek megőrzendők.
(6)
A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása
érdekében:
a)
biztosítani kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi
elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai
összehangolásával történő tájba illesztését,
b)
biztosítani kell a használaton kívül helyezett épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények,
berendezések új funkciójának megállapítását, illetve ennek hiányában megszüntetésüket, elbontásukat, az
érintett területnek a táj jellegéhez igazodó rendezését,
c)
a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az
építés, a használat során biztosítani kell a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az
egyedi tájértékek megőrzését,
d)
művelési ág változtatás, más célú hasznosítás csak a táj jellegének, szerkezetének, a történelmileg
kialakult természetkímélő használat által meghatározott adottságoknak és a természeti értékeknek a
figyelembevételével lehetséges,
e)
biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.

123

(7)
A Hármas-Körös és a holtágak partszegélyeinek növénytakaróját meg kell őrizni.
(8)
A kedvezőtlen településképi látványt nyújtó tevékenységeket a telkeken belül oly módon kell
elhelyezni, vagy takarásukról gondoskodni (pl.: többszintű növénytelepítéssel), hogy azok közterületről ne
okozzanak rendezetlen, kedvezőtlen látványt.
KÖRNYEZETVÉDELEM
24. § (1)
Általános előírások
a)
Az építmények és használatuk külön-külön és együttesen sem eredményezhetnek a
jogszabályokban és más hatósági előírásokban megállapított terhelési határértékeket meghaladó káros
hatást a környezetükre. A káros környezeti hatás értékét a területen már meglévő „háttér” értékekkel
együtt kell figyelembe venni. A terhelések csökkentésétre az elérhető legjobb technikák alkalmazása
szükséges.
b)
Gyomaendrőd területén állattartás céljára szolgáló építmény elhelyezése csak az állatok tartásáról
szóló helyi önkormányzati rendelet és jelen rendelet előírási, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok,
hatósági előírások együttes figyelembevételével engedélyezhető.
Levegőtisztaság védelem
25. § (1)
Gyomaendrőd közigazgatási területén csak olyan létesítmények alakíthatók ki, illetve olyan
tevékenységek folytathatók, melyek légszennyező anyag kibocsátása az előírt határértékeket nem haladja
meg. Új légszennyező források körül, illetve a nyomvonalas közlekedési létesítmények mentén
levegővédelmi övezetet kell megállapítani, a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló
jogszabály szerinti tevékenységek, illetve létesítmények esetében. A létesítmények tervezésekor
figyelembe kell venni a levegővédelmi övezetre vonatkozó előírásokat. Új légszennyező létesítmény,
technológia kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha az elérhető legjobb technika alapján
jogszabályban, ill. a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében
megállapításra kerülő kibocsátási határértékeket teljesíteni tudja.
(2)
Levegőterhelés (emisszió) szempontjából a vonatkozó hatályos rendeletekben előírt
határértékeket kell alkalmazni. Légszennyezettségi (immisszió) határérték szempontjából Gyomaendrőd
város területére a vonatkozó előírásokat kell irányadónak tekinteni.
(3)
A levegő pollentartalmának csökkentése érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan
gyomtalanítását rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni.
(4)
Töltőállomás üzemeltetésénél a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.
(5)
Tilos a környezeti levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
(6)
Környezeti hatásvizsgálat köteles létesítményre az építés hatósági eljárás csak a jogerős
környezetvédelmi engedély birtokában indítható meg.
(7)
Általános mezőgazdasági területen a rét- és legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott
földrészletek művelési ága nem változtatható meg.
Zaj és rezgés elleni védelem, fényszennyezés
26. § (1)
Zajt, illetve rezgést előidéző új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet és
egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad építeni és üzemeltetni, hogy a keletkező
zaj a területre, illetve rezgés a létesítményre megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékeket ne haladja
meg.
(2)
Új közlekedési vonalas létesítmény építése esetén igazolni kell, hogy a közlekedésből származó
zaj terhelési határértékei – zajtól védendő területeken – a távlati forgalom nagysága mellett is teljesülni
fognak.
(3)
A területre érvényes zajkibocsátási határértékek megtartása érdekében aktív és passzív
zajvédelmi technikákat kell alkalmazni.
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(4)
Reklámvilágítással, telken belüli térvilágítással kápráztatást, vakítást, ártó fényhatást okozni,
egyéb ingatlan, közterület használatát korlátozni nem szabad.
Föld védelme
27. § (1)
Épület csak szennyeződésmentes területen létesíthető. Potenciális talajszennyezés esetén
feltáró vizsgálat szükséges. Szennyezettség fennállása esetén a kármentesítésről gondoskodni kell.
(2)
A földmozgatással járó tevékenységek (tereprendezés, alapozás előkészítése stb.) során
biztosítani kell:
a)
a kitermelt (megmozgatott) földterületen belüli ártalommentes elhelyezését;
b)
a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a kiporzás elleni védelmet;
c)
a vízerózió elleni védelmet;
d)
a felső humuszos réteg (min. 20 cm) elkülönített deponálását, kezelését és felhasználását.
(3)
A tereprendezési munkákat úgy kell végezni, hogy lefolyástalan területek ne keletkezzenek.
(4)
Talaj- és vízszennyezés veszélyével járó tevékenységek csak a szennyezést kizáró (a
tevékenységtől függően víz-, szénhidrogén-, stb. záró) aljzaton végezhetők. A lefolyó vizeket csak a
megfelelő előkezelés után lehet a csatornahálózatba vezetni.
(5)
Területfeltöltés csak szennyeződésmentes anyaggal történhet. Területrendezés során kizárólag
talajvédelmi szempontból minősített, vagy szabványosított termék és anyag használható.
(6)
A termékeny talajréteggel rendelkező területen történő építésnél, beruházásnál a talajvédelmi
hatóság szakhatósági közreműködését, a mezőgazdasági célú tereprendezésnél a talajvédelmi hatóság
engedélyét kell kérni.
(7)
Mélyfekvésű területrészeken az építési engedélykérelem részeként geotechnikai dokumentáció
készítése szükséges, melynek eredményeit figyelembe vevő építmények helyezhetők csak el.
Vizek védelme
28. § (1)
Gyomaendrőd közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelme szempontjából érzékeny
terület. A felszín alatti vízkészlet használata (pl.: öntözési célra) kizárólag vízjogi engedély és a
talajvédelmi hatóság nyilatkozata alapján történhet.
(2)
Építmény és tervezett tevékenység nem befolyásolhatja károsan a felszín alatti és a felszíni vizek
szintjét, mozgását és tisztaságát.
(3)
A meglévő és távlati vízbázisok védelmére a vonatkozó jogszabályok előírásait kell figyelembe
venni. Hidrogeológiai védőidom, védőövezet területén olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés
előtt álló vagy a már kitermelt víz mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.
(4)
A 20 személy- vagy 5 tehergépjármű, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt
szegéllyel kell kivitelezni, hogy a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz. A keletkező
csapadékvizet csak hordalék- és olajfogóval ellátott műtárgyon keresztül szabad a csatornahálózatba
vezetni.
(5)
A felszíni vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos. A felszíni vizek környezetében nem
folytathatók olyan tevékenységek, melyek veszélyeztetik a vizek, továbbá a talaj és a talajvizek állapotát:
hulladék, ill. szennyvizek a felszíni vizekbe nem vezethetők, növényvédelmi tevékenység a vízfolyások
környezetében a növényvédő szer veszélyességétől függően 200 m-en belül nem folytatható.
(6)
A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a vízparti sávokban a természet közeli nádas,
ligetes fás társulások, természet közeli ökoszisztémák védelmét biztosítani kell.
(7)
A szenny-, és csapadékvíz szükség szerinti előtisztításáról az ingatlan tulajdonosa vagy
használója köteles gondoskodni. A csapadékvíz szennyezett területről csak megfelelő előtisztítás után
bocsátható a befogadóba.
(8)
A létesítési engedélyezési eljárás során az engedélyesnek hitelt érdemlő módon igazolnia kell,
hogy a szennyvizét a hatályos jogszabályok betartásával el tudja helyezni.
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(9)
A nitrát szennyezés megelőzésére országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi
érdekeltségű területen a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak megfelelően kell a gazdálkodást folytatni.
Hulladékkezelés
29. § (1)
A szabályozási területen levő ingatlanok használatakor keletkező hulladékokat az ingatlan
határán belül, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
(2)
A kommunális jellegű hulladékok gyűjtését és elszállítását a kötelezően igénybeveendő település
tisztasági szolgáltatás keretén belül kell megoldani. Új létesítmények kommunális szilárd hulladékának
szervezett, intézményes elszállítását biztosítani kell.
(3)
Az építési és bontási hulladékok kezelését a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően
kell végezni.
(4)
A veszélyes hulladékok, illetve szennyezett talaj kezelése és szállítása csak a vonatkozó
jogszabályok szerint történhet. A keletkező veszélyes hulladékokat az ártalmatlanításig, ill. az elszállításig
a vonatkozó jogszabályok szerint elkülönítetten kell gyűjteni és környezetszennyezés nélkül tárolni.
(5)
A hulladéklerakó és kezelő létesítmények üzemeltetése során a mindenkor hatályos vonatkozó
előírások betartandók.
(6)
A szippantott szennyvizek ártalmatlanítása, leürítése csak a hatóságilag engedélyezett
fogadóállomásokon, helyeken lehetséges.
Épített környezet védelme
30. § (1)
Helyi védettség alatt álló épületek homlokzati kialakításának megváltoztatása nem
megengedett. A helyi védettség alatt álló épületek felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2)
Településszerkezet védelme:
A Szabályozási terven jelölt védett településszerkezet határán belül a jelzett területen:
utcaszerkezetet, utcavonal vezetést,
a közterületek jelenlegi alakját, vonalát,
telekméreteket (a telket sem megosztani, sem összevonni),
a beépítés módját, építési övezetbe sorolását megváltoztatni (a Körös-híd szélesítésének környezetét
kivéve) nem szabad.
Helyi jelentőségű védett természeti területek
31. § (1)
Helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartásáról, védelméről a vonatkozó helyi
rendelet és kezelési terv szerint gondoskodni szükséges.
Nagyméretű, ill. sajátos építményfajták elhelyezésének szabályai
32. § (1)
Az építményfajtákba a következő építmények tartoznak:
a)
szélkerék (6 m magasság felett)
b)
távközlési torony (6 m magasság felett)
c)
reklámfelület, hirdető berendezés (6 m2 egyoldali hirdetőfelületnél nagyobb)
d)
szelektív hulladékgyűjtő
(2)
Fenti építmények elvi engedélyezési eljárás (településképi, természet- és környezetvédelmi
követelmények tisztázására) alapján helyezhetők el.
Védőterületek, védősávok, korlátozások
33. § (1)
A külterületen a szénhidrogén kutak körül 50 m átmérőjű védőtávolságot kell biztosítani. A
védőterületen folytatható tevékenységeket külön jogszabály szabályozza.
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A szénhidrogén vezetékek biztonsági övezete a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítandó. Különleges
bányászati terület védőövezete 50 m.
(2)
Külterületen a közművek részére az ágazati szabvány szerinti védőterületeket - biztonsági
övezetet - kell biztosítani.
(3)
Árvízvédelmi töltés mentett oldali lábától 10 m védőterületet kell biztosítani.
(4)
A szennyvíztisztítóhely körül 300 m védőtávolságot kell biztosítani.
(5)
A hulladék lerakóhely körül 500 m védőtávolságot kell biztosítani.
(6)
A meglévő mezőgazdasági repülőtér térségében a szabályozási tervlapon jelölt biztonsági
övezeten belül új építmény nem építhető. A repülőtér biztonsági területén belül épület és építmény
engedélyezése során a az illetékes légügyi hatóság véleményét ki kell kérni.
(7)
Bányatelken kizárólag a bányavállalkozó engedélyével végezhető építési, talajfelszínt
megmozgató (erdőtelepítés, mélyszántás stb.) tevékenység.
Záró rendelkezések
34. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és egyidejűleg a 21/2002. (XI. 25.) KT rendelet
hatályát veszti.
35. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel
Gyomaendrőd, 2010. február

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. február hó 26. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. február 26.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. sz. melléklet a 9/2010.(II.26.) önkormányzati rendelethez
Helyi védettség alatt álló épületek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Polgármesteri Hivatal- Szabadság tér 1. - hrsz.: 1588
Régi Községháza épülete- Fő út 2. - hrsz.: 6291
Liget vendéglő-Erzsébet liget - hrsz.: 1244
Evangélikus templom- Fő út 178. - hrsz.: 2016
Lakóépület Fő út 176. - hrsz : 2017
Kner Imre Gimnázium- Hősök utca 43. - hrsz.: 687
Középiskolai Kollégium- Hősök utca 39. - hrsz.: 687
Szakközépiskolai Kollégium- Fő út 228. - hrsz.: 1599
Kis Bálint Általános Iskola - Hősök útja 45. - hrsz.: 1591
Általános Iskola (volt Úrikaszinó) - Hősök útja 47. - hrsz.: 1591
Óvoda- Kossuth utca 7. - hrsz.: 113
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Gyógyszertár- Dózsa Gy. utca 1. - hrsz.: 5965/1
Volt Iskolaépület, Kisréti Alapítvány épülete - Blaha L. utca 11. - hrsz.:5961
Déryné Művelődési ház- Blaha L. utca 21. - hrsz.: 5948
Lakóház Fő út 36. - hrsz.: 6309
Körös Étterem és Szálloda- Szabadság tér - hrsz.: 691
Volt Gabonaforgalmi irodaépülete(Vári féle ház)-Kossuth utca 68. - hrsz.: 2883
Tisza malom épülete- Bajcsy Zs. Utca 51. - hrsz.: 585
ÁFÉSZ épülete- Kossuth utca 33. - hrsz.: 131/4
Lakóépület Kossuth utca 5. - hrsz.: 112
Református Egyház épülete Hősök útja 44. - hrsz.: 1
Szakközépiskola központi épülete- Hősök útja 38-40. - hrsz.: 1602
Központi orvosi rendelő- Hősök útja 57. - hrsz.: 1580
Lakóház Kossuth utca 32. - hrsz.: 141
Lakóház (volt VIZIG épület) Hősök útja 53. - hrsz.: 1583/3

Helyi védelemre javasolt épületek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gazdatiszti lakás – Szabadság tér 6. – hrsz: 677/1 (H 26)
Bethlen Gábor Szakközépiskola épülete – Fő út 230. – hrsz: 1598 (H 31)
Lakóház – Fő út 183. – hrsz: 14 (H 34)
Sóczó Elek lakóháza – Fő út 220. – hrsz: 1799 (H 35)
Református Szeretetotthon – Fő út 171. – hrsz: 25 (H 40)
Református Szeretetotthon – Fő út 169a, 169b. – hrsz: 23, 24 (H 41)
Lakóház-üzletek – Fő út 188. – hrsz: 2010 (H 42)
Lakóház – Mátyás király u. 3. – hrsz: 1601 (H 61)
Lakóház – Kossuth Lajos u. 13. – hrsz: 117 (H 66)
Postaépület – Kossuth Lajos u. 28. – hrsz: 143 (H 68)
Lakóház – Bajcsy Zsilinszky út 55. – hrsz. 50/1 (H 77)
Lakóház (volt laktanya) – Rákóczi Ferenc u. 13. – hrsz: 168 (H 86)
Irodaépület – Fő út 5. – hrsz: 5009 (H 113)
Plébánia – Fő út 1. – hrsz: 5002/2 (H 115)
Kalmár-féle lakóház – Dózsa György u. 12. – hrsz: 5956 (H 142)
Lakóház – Lábas u. 6. – hrsz: 5075 (H 152)
2. sz. melléklet a 9/2010.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Helyi jelentőségű védett természeti területek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erzsébet liget fái
Piramis tölgyek
Torzsási holtág szelídgesztenye fái
Endrődi népliget fái
Hársfasor ( Hősök útja )
Holtágak: Rév zug, Endrőd középső, Fűzfás zug, Hantoskert, Torzsás, Kecsegés zug, Bónum zug,
Templom zug, Német zug, Pap zug, Soczó zug
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1. sz. függelék:
Műemlékek:
- Református templom (KÖH törzsszám: 789)
Szabadság tér Hrsz: 1596/1
Copf stílusú, a torony 1791-ben, a templom 1803-1813 között épült Fischer Ágoston tervei alapján
- Gyomai Római Katolikus templom és plébánia (KÖH törzsszám: 11160)
Fő utca Hrsz: 1796 és 1600
A neoromán templom, 1878-ban épült Hauszmann Alajos tervei alapján
- Endrődi Római Katolikus templom (KÖH törzsszám: 788)
Hősök tere Hrsz: 5003
Későbarokk, 1804-ben épült
- Kner-ház, Nyomdamúzeum (KÖH törzsszám: 6784)
Kossuth Lajos utca 16. Hrsz: 150/2 és 150/1
Neobarokk, 1925-ben épült Kozma Lajos tervei alapján
- Gazdaház, Endrődi Tájház (KÖH törzsszám: 8813)
Sugár u. 20. Hrsz: 5130/1
Későklasszicista, 1862-ben épült
2. sz. függelék
Egyedi tájértékek:
Szám Jelzet Az egyedi tájérték Az egyedi tájérték
helye (hely, hrsz) megnevezése
1
001
0817
Gyümölcsös
2
002
0392/9
Tanya a pusztán
3
003
0387
Körgát
4
004
0391
Facsoport
5
005
185
Közkút
6
006
Fő út, Tompa u.
Kner emlékkő
sarok
7
007
2884/2
Síremlék
8
008
825
Gyomai közúti híd
9
009
1797
Jézus Szíve szobor
10
010
6674
Útszéli feszület
11
011
1076
Kőhíd
12
012
1076
Nepomuki Szent János szobra
13
013
1596/2
Emlékmű
14
014
5001
Kopjafa
15
015
5001
II. világháborús emlékmű
16
016
5001
I. világháborús emlékmű
17
017
5001
Hősök emlékműve
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Az egyedi tájérték típusa
2.1.1.2. – egyéb fásítás
2.3.2. – egyedi látványkép
1.3.4.1. – gát
2.1.1.2. – facsoport
1.1.7. – kút
1.4.3. – emlékmű
1.1.4.4. – síremlék
1.2.2. – híd
1.1.2.6. – védőszentek szobrai
1.1.2.5. – feszület
1.2.2. – híd
1.1.2.6. – védőszentek szobrai
1.4.3. – emlékmű
1.1.4.2. – kopjafa
1.4.3. – emlékmű
1.4.3. – emlékmű
1.4.3. – emlékmű

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

018
019
020
021
022
023
024
025
026
027

Köztéri óra
Csókási-holtág látványa
Feszület
Lőgát
Körgát
Feszület
Feszület
Birka Csárda
Kerekes kút
Nagylaposi Vasútállomás

1.1.1. – képzőművészeti alkotás
2.3.2. – egyedi látványkép
1.1.2.5. – feszület
1.3.4.1. – gát
1.3.4.1. – gát
1.1.2.5. – feszület
1.1.2.5. – feszület
1.1.1.3. – csárda
1.1.7. – kút
1.2.3. – vasútállomás

028

1597/4
6318, 6406
5003
02774/2
02317/2, 02319
0218
5003
02396/2
02426/24
02426/24,
02426/31
7680-7690

28

Nagylapos

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040

7680
6269, 6243
6243
5004
5004
5996
6105
5949
10637/5
2293/2
02039/2
02035-02118

Iskola
Ligeti-holtág látványa I.
Ligeti-holtág látványa II.
Nepomuki Szent János szobra
Közkút
Közkút
Sírkő
Sikátor
Malom
Kisgát
Tanya
Öregszőlő

41
42

041
042

02392/14
02394-0299

Tüköry-kastély melléképülete
Kocsorhegy

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056

0420/1
02110
02113
02112
02110
3214
2989
2936/1
3721/3
2884/2, 2881
2808
0130/14
1597/4
0321/6

Kisgát
Útszéli feszület
Szilvafasor
Füzes
Útszéli feszület
Kisgát
Malom
Pásztor János szobor
Temető
Temető
Temető
Téglagyár
Zászlórúd
Lőgát

1.1.9. – jellemző
településszerkezet
1.1.1.7. – régi iskolaépület
2.3.2. – egyedi látványkép
2.3.2. – egyedi látványkép
1.1.2.6. – védőszentek szobrai
1.1.7. – kút
1.1.7. – kút
1.1.4.4. – sírkő
1.2.1. – út
1.3.2.1. – malom
1.3.4.1. – gát
1.1.1.6. – lakóház
1.1.9. – jellemző
településszerkezet
1.1.1. – épület
1.1.9. – jellemző
településszerkezet
1.3.4.1. – gát
1.1.2.5. – feszület
2.1.1. – fák
2.1.1.2. – facsoport
1.1.2.5. – feszület
1.3.4.1. – gát
1.3.2.1. – malom
1.4.3.1. – emlékszobor
1.1.4.3. – régi temető
1.1.4.3. – régi temető
1.1.4.3. – régi temető
1.3.3. – bányászat
1.4.3. – emlékmű
1.3.4.1. – gát
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3. sz. függelék
Régészet:
A régészeti örökség kezelése kapcsán a 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény szerint kell
eljárni.
A régészeti érdekű területekről is a régészeti emlékeket csak feltárás keretében mozdíthatók el. Ezért
annak területén 30 cm-t meghaladó földmunkával járó beruházások esetében állapotfelmérést kell végezni,
melynek módszere a terepbejárás, műszeres felmérés és/vagy próbafeltárás. Ennek hiányában bármiféle
földmunka csak régészeti megfigyelés mellett végezhető. E régészeti szakfeladatok elvégzésére – a
beruházó költségére – a területileg illetékes Múzeum jogosult. A beruházónak a régészeti megfigyelés
biztosítása érdekében a munkálatok megkezdése előtt 8 nappal fel kell venni kapcsolatot a Múzeummal.
A kulturális örökség védelme érdekében a terület- és településfejlesztéssel, valamint a terület és
településrendezéssel kapcsolatos változások, beruházások tervezését e védelemmel összhangban kell
megoldani. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség
esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény
(továbbiakban Kötv) 10.§-a szerint a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti helyükön, eredeti
állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni.
A Kötv 11.§-a szerint a régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak, ahonnan a régészeti örökség
elemei csak feltárás keretében mozdíthatók el Kötv 19.§ (1). A régészeti örökség védelme érdekében
különös gonddal kell eljárni az építési és művelési ág változások kapcsán, mivel bármilyen, a föld felszíne
alá mélyedő kivitelezési munkával elpusztulhatnak a régészeti örökség elemei.
Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni.
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is törekedni kell
a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha bármilyen tevékenység során váratlan régészeti
emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (kivitelező, beruházó) az örökségvédelmi törvény 24.§-a
értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és az emlék vagy lelet előkerülését az
önkormányzat jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni és a helyszín,
valamint a lelet őrzéséről gondoskodni, valamint a régészeti feltárás lehetőségét biztosítani. Melyek
elmulasztása a BTK alá tartozik és büntetőjogi felelőséggel jár.
Nagyberuházások esetében az alábbiak szerint kell eljárni.
Az oktatási és kulturális miniszter 21/2007. (III. 26.) OKM rendelete a nagyberuházásokkal kapcsolatos
régészeti kötelezettségekről az alábbiakban rendelkezik.
Nagyberuházásnak számít az a beruházás, amely a nettó 500 millió forintos értékhatárt meghaladja,
függetlenül annak területi kiterjedésétől vagy helyszínétől.
A beruházó nyilatkozni köteles, hogy a tervezett be ruházás nagyberuházásnak számít-e. A régészeti
lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes
szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet 1. §-ában meghatározott nagyberuházás esetén - terepbejárási dokumentációt is tartalmazó - hatástanulmányt kell készíteni.
A nyilatkozat, valamint az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletnek
megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az építésügyi hatósági, illetve örökségvédelmi hatósági
(szakhatósági) eljárásban a Hivatalhoz benyújtott kérelem kötelező melléklete.
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A földmunkával járó változtatás teljes kiterjedésére vonatkozóan mind az előkészítő munkálatok, mind a
kivitelezés tekintetében régészeti megfigyelést kell biztosítani, a régészeti lelőhelyeken, pedig megelőző
feltárást kell végezni.
A nagyberuházások során a terepen végzett régészeti munkálatok és dokumentációkészítés, valamint az
elsődleges leletfeldolgozás tekintetében a feladatokat - beleértve a régészeti érdekeltségeket érintő
előkészítő munkafázisokban való részvételt is - a Tv. 22. § (3) bekezdésében meghatározott szerződés
keretében a régészeti szakszolgálat látja el.
A régészeti lelőhelyeken feltárásra a régészeti szakszolgálat csak azokon a helyeken köteles sort keríteni,
ahol a beruházás a talajt a jelenlegi talajszintnél 30 cm-nél, illetve a humuszréteg alsó szintjénél
mélyebben érinti, vagy ahol a régészeti jelenségeket a beruházás egyéb módon veszélyezteti.
Veszélyeztetésnek számít különösen az eróziónak való kitétel (víz, szél, fagy, növényültetés), a
földmunkával, anyagkitermeléssel vagy építkezéssel történő megsemmisítés vagy megbolygatás, az
állapotváltozással járó elfedés.
A beruházás, illetve a régészeti feltárás előkészítése során ismertté vált és a kulturális örökség hatósági
nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet szerint nyilvántartásba
vett lelőhelyekre is tekintettel a régészeti szakszolgálat a beruházóval a feltárásra vonatkozó szerződést
köt, amelynek hatósági jóváhagyás céljából történő bemutatásával egyidejűleg megkéri a feltárási
engedélyt.
Amennyiben a feltárás során eredeti összefüggéseiben megmaradt helyszínen megtartható emlékek (épített
régészeti örökségi elemek) kerülnek elő, erről a feltárás vagy a régészeti szakszolgálat vezetője 3 napon
belül írásban bejelentést tesz a Hivatalnak.
A bejelentett régészeti emlékek kezeléséről - ideértve az ideiglenes megóvásukra, esetleges
eltávolításukra, helyszíni megőrzésükre, illetve helyszíni bemutatásukra vonatkozó előírásokat - a bejelentő véleményének kikérése után 8 napon belül a Hivatal dönt.
4. sz. függelék
Jogszabályi függelék
Környezetvédelem
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
Levegőtisztaság-védelem
21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
14/2001. (V.9.)
KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
17/2001. (VIII.3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források
kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
4/2002. (X.7.) Korm. rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről
Zaj és rezgés elleni védelem
27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és a rezgésterhelési határértékek
megállapításáról
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
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Vizek védelme
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
59/2008. (IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és
nyilvántartás rendjéről
27/2006. (II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni
védelméről
123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken
levő települések besorolásáról
220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
89/2004. (V.15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának
engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról
379/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról
21/2006. (I.31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó
vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett
területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó
feladatokról
Föld védelme
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
Hulladékgazdálkodás
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki
követelményeiről
213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről
16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről
20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos
egyes szabályokról és feltételekről
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabályairól
Táj- és természetvédelem, zöldfelületek
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
3/1997. (I.8.) KTM rendelet a Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről
275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről
269/2007. (X.18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati
szabályairól
91/2007. (IV.26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról,
valamint a kármentesítés szabályairól
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67/1998. (IV.3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó
korlátozásokról és tilalmakról
2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó
szabályokról
9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról
346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
Temetkezés
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
145/1999. (X.1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról
Bányászat
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
96/2005. (XI.4.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre
vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól
79/2005. (X.11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a
Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről
2. Napirendi pont
Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati
támogatásról
Várfi András polgármester elmondta, gyakorlatilag az előző előterjesztés anyagával függ össze az épített
örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló
előterjesztés. Megkérdezte van-e a főépítésznek kiegészítése, hozzáfűzni valója. Mivel nem volt,
elmondta, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, valamint az építészeti örökség
helyi védelmének szakmai szabályairól szóló FVM rendelet alapján az épített környezet, építészeti
örökség védelmének szabályozása szükséges. A rendelet a Gyomaendrőd Város Településrendezési terve
Helyi Építési Szabályzatának 1. sz. mellékletében rögzített épületek védelmét szolgálja. A Képviselőtestület módosíthatja a helyi védettség alatt álló épületek listáját. A rendeletben szereplő épületekről el kell
készíteni az értékvizsgálatot, az épületek felmérését. A dokumentációt 2010. évben készülne el, és először
a 2011. évi költségvetési rendeletben kerülne meghatározásra az épületek felújítására fordítandó
pénzösszeg.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati
javaslatról való szavazásra.
A képviselők egyhangú 16 igen szavazattal elfogadták a javaslatot és az alábbi határozatot hozták: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
57/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelettervezet II. Fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítéli.
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A védendő épületek felmérési munkáinak elvégzésére, értékvizsgálat elkészítésére a települési
főépítészt bízza meg.
A Képviselő-testület a helyi védettség alá eső épületek felújításának, karbantartásának
támogatására 2011. évtől kezdődően az éves költségvetési rendeletben elkülönít fedezetet.
Határidő: 2010. árpilis 29.
Felelős: Várfi András
3. Napirendi pont
A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló rendelet II. forduló
Várfi András polgármester megkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse az előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök asszony tájékoztatóul elmondta, a Zaj- és rezgésvédelem helyi
szabályairól szóló rendelet II. fordulóját tárgyalta az Ügyrendi, valamint a Városfenntartó Bizottság. A
második fordulóban az előterjesztésben megtalálhatók azok az észrevételek, javaslatok melyek az
előkészítés során még érkeztek. Így az Ügyrendi Bizottság részéről még az ülésen az a javaslat érkezett,
hogy a rendelet tervezet 5. §-ba kerüljön bele, hogy az Önkormányzati és állami hivatalok, oktatási,
bentlakásos, szociális, valamint a gyermek napközbeni elhelyezését biztosító intézmények 200 méteres
körzetén belül csak munkaszüneti napokon 9-12 óra között kerüljön szabályozásra. A bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek az előterjesztésben a döntési javaslat elfogadását.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a
képviselőket alkossák meg a rendeletet. 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, 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
10/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében, az
1991. évi XX. tv. 85. § (1) bekezdése e) pontjában meghatározott feladatkörében és a szabálysértésekről
szóló 1999. évi LXIX. Törvény 1. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § E rendelet Gyomaendrőd Város közigazgatási területére terjed ki.
2. § E rendelet Gyomaendrőd Város közigazgatási területén tartózkodó természetes, ill. jogi személyekre,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre terjed ki.
3. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a 284/2007. (X. 28.) Kormányrendelet rendelkezéseit
kell alkalmazni. E Rendelet hatálya kiterjed továbbá a közterületen végzett rendezvények, illetve
magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek zajforrásaira.
4. § E Rendelet szempontjából zajforrásnak minősül a környezeti zaj-és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglaltakon túl:
a) bármilyen hangszóró, műsorforrás, beleértve az élőzene, vagy élőműsor szolgáltatását is
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(hangerősítő eszközökkel illetve azok nélkül);
b) a szabadidő eltöltésére szolgáló tevékenységek (sport, kultúra, zene);
c) a mozgó (járműre szerelt) hangos hirdetéssel és mozgó árusítás során hangerősítő berendezéssel
kapcsolatos tevékenységek.
Korlátozó rendelkezések
5. § 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. Az önkormányzati és állami hivatalok, oktatási, bentlakásos szociális, valamint gyermekek
napközbeni elhelyezését biztosító intézmények 200m-es körzetén belül csak munkaszüneti napokon 09-16
óra között. Hitéleti intézmények (templom, stb.), temetők 200 m-es körzetén belül munkaszüneti napokon
tilos, munkanapokon 08-16 óráig lehetséges.
6. § Kertépítéssel és zöldfelület fenntartással kapcsolatos és egyéb, magánszemélyek háztartási igényeinek
kielégítését szolgáló zajt keltő tevékenység csak a következő időpontokban végezhető:
a) munkanapokon 06-20.00 között
b) szombaton: 9.00 óra- 20.00 között.
c) vasárnap és ünnepnapokon pedig 9.00-20.00. óráig.
7. § Az 5.§-ban és a 6.§ (a-c) pontjaiban meghatározott tevékenység végzésénél be kell azonban tartani a
környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM
együttes rendelet rendelkezéseit.
8. § (1) Helyhez kötött hangerősítő berendezést alkalmazó, szabadtéri műsorszórás 10.00 és 22.00 óra
között folytatható.
(2) 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.
9. § (1) Különleges zajokozást előidéző alkalmi rendezvények csak 10.00 és 22.00 óra között
engedélyezhetők.
(2) E rendelet alkalmazásában: különleges zajokozás: minden olyan tevékenység, amely szabadtéren
valósul meg, hallható hangtartományba eső hanghullámokat eredményez és ez a hangkibocsátás mások
nyugalmát zavarhatja, de nem minősül hangosító berendezésnek. Különleges zajokozásnak minősülnek
különösen a szabadtéri sport-, kulturális, szórakoztató, élőzenei rendezvények, bemutatók, térzenék,
ünnepségek, riasztóberendezések.
Eljárás rendje
10. § A Rendelet5-6-7-8.§ -ban foglalt előírások betartásával és engedélyezéssel kapcsolatos feladat-és
hatáskörének gyakorlását a Képviselő-testület a jelen rendelettel a mindenkori polgármesterre telepíti.
11. § A Rendelet5-6-7-8.§ -ban foglalt előírások betartatásával kapcsolatos feladat-és hatáskörének
gyakorlásához a polgármester a Gyomaendrőd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalához tartozó
közterület felügyeletet veszi igénybe.
12. § A közterület felügyelete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. Törvényben (Ket.) foglaltaknak megfelelően jár el.
Szabálysértési rendelkezések
13. § Aki a R. 5-8.§ -ban foglaltakat megszegi szabálysértést követ el és 30.000.Ft-ig terjedő bírsággal
sújtható.
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Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba,.
(2) Hatályát veszti a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997 (VI. 27.) önkormányzati
rendelet, a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997 (VI. 27.) önkormányzati rendeletet
módosító 24/2007. (VI. 28.) önkormányzati rendelet és a 34/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet.
15. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek és a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvnek megfelel.
Gyomaendrőd, 2010. február

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. február hó 26. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. február 26.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4. Napirendi pont
Tájékoztató a 2009. évi CXXII. tv-ben meghatározott feladatok teljesítéséről
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta a 2009. évi CXXII. törvény a 2009. évi december eleji
Magyar Közlönyben jelent meg, így viszonylag rövid határidőt hagyva arra, hogy az önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaságok tekintetében a tulajdonosok meghozzák a döntési lehetőségeket. A
törvény ezeknek a gazdasági társaságokat kívánja átláthatóbbá tenni, valamint bizonyos javadalmazási
döntésekre kényszerítse a tulajdonost. Amennyiben ez az alapító okiratot is érinti, azt 2010. január végéig
módosítani és átvezetni kell. Az Önkormányzatnak kizárólagos tulajdonában áll a Gyomaszolg Kft.,
Gyomaközszolg Kft., Zöldpark Kft. és a Liget Fürdő Kft. melyekkel kapcsolatban a javadalmazást és a
Felügyelő Bizottságokat kellett a honlapon közzétenni. Az ügyvezetők esetén, amennyiben több gazdasági
társaságnál tölt be ilyen tisztséget, nyilatkoznia kell, hogy mely gazdasági társaságnál vesz igénybe
javadalmazást. Egyik vizsgálat esetünkben érintette a Gyomaszolg és a Gyomaközszolg Kft., mivel egy
ügyvezető látja el a vezetési feladatokat. Egyik esetben munkaszerződéssel, másik esetben megbízási
jogviszony keretében kap javadalmazást Egeresi András ügyvezető. Másik gazdasági társaság a Liget
Fürdő Kft., ahol Kovacsics Imre esetén, a szükséges nyilatkozatot megtette, mivel több gazdasági
társaságban lát el ügyvezető feladatokat. Az előterjesztés második döntési javaslatként szerepel, hogy nem
Gyomaendrődön kívánja a javadalmazást igénybe venni. Harmadik döntési alternatívát a Liget Fürdő Kft.
terjesztette be, a szerződés szerint Kovacsics Imre a Liget Fürdő Kft.-nél más jellegű feladatok
elvégzésére kap megbízást, és ezért kap javadalmazást. A gazdasági társaságokról szóló törvény 141. §-a,
2) bekezdése szerint, amennyiben a gazdasági társaság az ügyvezetővel köt szerződést, más jellegű
feladatok ellátására, akkor a tulajdonosnak a jóváhagyása szükséges. Az előterjesztéseket a bizottságok
megtárgyalták, a döntési javaslatokat elfogadásra javasolják. A Felügyelő Bizottsági ülésen elhangzott
még javaslatként, hogy a gépjármű használatot 3000 km-ig lehessen elszámolni. Egységes szerkezetben
foglalt szerződés az előterjesztés része.
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Várfi András polgármester bejelentette, hogy Csányi István a Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottságának
elnöke bejelentette, 2010. február 16-i hatállyal lemond. Halaszthatatlan ügy esetében, amikor még nincs
új bizottsági elnök, addig a helyén kell maradnia, miszerint a héten a Felügyelő Bizottságot összehívta,
mely az ülésén a szerződésmódosítást támogatta. Üdvözölte Kovacsics Imrét, felkérte, amennyiben kíván
szóljon hozzá a napirendi ponthoz.
Kovacsics Imre a Liget Fürdő Kft. ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket, hozzászólásában először a
Bogártalálkozóval kapcsolatban a tényeket kívánta közölni. Elmondta, hogy tavalyi évben Kardos úrnak a
Liget Fürdő felé a Bogártalálkozó egy fillérjébe sem került, mivel egyezség szerint az esti koncert
megszervezése esetén, helyi lakosoknak kedvező – háromszáz forintos – árú belépőt a fürdő szedi.
Javasolták, amennyiben nagyságrendileg hatszázezer forint összeg összegyűlik, akkor nem kell fizetnie az
ott tartózkodásért. Az összeg összegyűlt, azon felül viszont a Bogártalálkozó résztvevőitől még Kardos úr
szedte be a kempingben tartózkodók három napos részvételi díját. Biztosra mondja, hogy nem az összeg
miatt vitte el a rendezvényt más településre, hiszen idén is ugyanazt az ajánlatot kapta a rendezvény
szervezésére. Korábban kapott olyan jelzést, miszerint problémák vannak Kardos úrral, felkereste őt
Budapesten. Felajánlotta, hogy tiszta lappal indítva megállapodnak mindenkinek érdekében. Az
együttműködést sajnos több ízben megszegte, olyanokat nyilatkozott sajtóban, melyek nem voltak
valósak. Kívánta, hogy máshol ilyen problémák ne forduljanak elő. Bejelentette még, hogy a SPA
Hungary Holding Zrt.-nek van egy szerződése a Coca-Cola céggel, melynek köszönhetően országosan
éves szinten két rendezvényt támogat. Ennek megfelelően idén egy hetes Coca-Cola rendezvényt hoznak
ide nyáron. Egész héten különböző szórakozási lehetőségekkel, az utolsó napon pedig ismert sztárok
koncertjével. Megköszönte a bizottságoknak a lehetőséget, hogy megértették, egy rossz kormánydöntés
szerint szükséges módosítást végrehajtani. Ugyanis törvény szerint a munkavégzést engedélyezi, de ezért
elméletileg nem vehet fel javadalmazást. A többi önkormányzat esetén is ezek a módosítások
megtörténtek a nyilatkozata alapján. Mindezek mellett úgy véli, a fürdőnek nem az az alapvető gondja,
hogy ki vezeti, hanem, hogy van-e összefogás a fürdő érdekében a városban, azért, hogy idegenforgalmi
szempontból nagy lehetősége legyen Gyomaendrődnek. Ezt megerősítve felajánlotta, hogy ez év
december 31-ig lemond szakmai igazgatói javadalmazásáról. Kérte felajánlásának elfogadását. Vallja,
hogy közösen összefogva a fürdőt jól lehet működtetni az itt lakók és az ide érkező vendégek
megelégedésére. Kérte, hogy december 31-e előtt, amennyiben munkájával elégedettek, tárgyalják meg a
következő évre vonatkozó javadalmazását.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, valamint megköszönte a felajánlást is részéről.
Megkérdezte van-e hozzászólás.
Vass Ignác képviselő hozzászólásában elmondta, a Pénzügyi Bizottsági ülésen voltak aggályai, mely most
a felajánlás révén megszűntek. A szerződésből ugyanis nem derült ki, hogy a megbízás tárgyát milyen
titulusban hajtotta volna végre. Úgy érezte a törvény kijátszását jelentette volna ez a kiskapus megoldás.
Így azonban aggályai megszűntek, sok sikert kívánt a munkavégzésre.
Várfi András polgármester megjegyezte, úgy vélte Vass Ignác itt mond le a füzesgyarmati fürdő
vezetéséért járó fizetéséről.
Illés János képviselő hozzászólásában elmondta, a bizottságokban komoly vita folyt. Amiről döntenek,
hogy a Kovacsics úr a javadalmazást milyen formában vegye igénybe, melyet végül is a képviselők
megértettek. Hozzátette még, hogy a Csányi István Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondását
illetően megjegyezte, nem telt el még fél év sem, mióta ő akkor már felszólította a lemondásra. Akkor a
nem megfelelő adatszolgáltatások miatt tette meg javaslatát. Most viszont már nem javasolja erre a kis
időre a lemondást, mivel összefüggésben lehet a javaslat a mostani döntési javaslattal. További sok sikert
kíván a fürdő ügyvezetőjének, mivel eddigi munkájával a fejlődés irányvonalát már meghatározta.
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Vass Ignác képviselő kiegészítésként elmondta, már öt évvel ezelőtt, Füzesgyarmatra való kerülésekor
lemondott a fizetéséről, mivel egyszerre a főmérnöki feladatokat is ellátja a fürdő vezetése mellett, amiért
a fizetést megkapja.
Gellai Józsefné képviselő megkérdezte Kovacsics Imrétől, milyen lehetőség lenne arra, hogy egy helyi
véradás esetén helyi fürdőbelépőt kaphassanak a véradók. Kinek kell a megállapodás érdekében
kezdeményezni.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, ez Gyomaendrőd városának feladata, melyet egy
márciusi előterjesztésben a belépőjegyeik árának átvállalása tárgyában fognak megtárgyalni. A helyi
véradást szervezőknek lett volna feladata, hogy a felvetett lehetőséget kihasználhassák, így nem lett volna
kérdés a jegyek átadása.
Dr. Csorba Csaba jegyző pontosításként kérdezte meg Kovacsics Imrét, hogy az előterjesztés 3. számú
mellékletét képező szerződés jóváhagyásra a Képviselő-testület felé megmarad, csak a díját nem veszi
igénybe 2010. évben. Vagy egyáltalán a szerződés megkötését sem kívánja.
Kovacsics Imre ügyvezető válaszában elmondta, úgy véli 2010. év tekintetében a szerződés
megkötésének sincs értelme. A véradással kapcsolatban elmondta, hogy a belépőjegyeket valakinek ki kell
mindenféleképpen fizetnie. Ingyenesen semmiféleképpen nem nyújthatják, mivel úgy természetbeni
juttatásnak számít és annak adóvonzata van. A megoldását azonban meg lehetett volna találni.
Csányi István alpolgármester a szerződéssel kapcsolatban elmondta, a felügyelő bizottság 2-1 arányban
támogatta a szerződést, ő maga nem támogatta. Amit vitattak, az a kormányrendelet miatti
szerződésmódosítás, ehhez nem adta ő a nevét. A Felügyelő Bizottságot úgy hívta össze, valóban, hogy a
lemondást már beadta. A bizottságok véleményei után került a Felügyelő Bizottság elé véleményezésre az
előterjesztés. A Felügyelő Bizottság elnöki tisztségét továbbiakban nem kívánja ellátni. Úgy érzi a
Felügyelő Bizottság és a tulajdonos vezetői között nincs meg az az összhang, ami feltétlenül szükséges
ehhez az ellenőrzéshez. Kétoldalú bizalom szükséges, melyet az utóbbi időben nem érzett. Úgy látta jobb
lesz, ha új tagot választanak, a véleményét nem másítja meg.
Illés János képviselő pontosításként elmondta, először ő szólította fel a lemondásra alpolgármester urat a
felügyelő bizottsági elnökségéről. Keresni kell a megoldást, nem szabad a problémák elől elmenekülni.
Nem a lemondás a megoldás ebben az esetben. Csak bizalommal lehet dolgozni, ha le akar mondani,
akkor neki nincs meg a bizalma a jelenlegi vezetéssel szemben.
Szabó Balázsné képviselő asszony elmondta hozzászólásában, hogy az Ügyrendi Bizottságban sem volt
meg az egyhangú támogatottság a szerződéssel kapcsolatban. Ő maga sem értett mindenben egyet. A
Kovacsics úr által tett kijelentésig nem látta a törvényben megfogalmazottal összeegyeztetve, hogy a
városnak hol látszik a takarékosság a fürdő üzemeltetésével kapcsolatban. Nem látja most sem, hol a határ
a színlelt szerződés és e között, valamint, hogy az ügyvezetői feladatokat ki látja el, ami a bejelentés óta
világos. A szakmai munkáját ki fogja megítélni, valamint ki kinek ad szaktanácsot. Véleményét az
elvégzetteket figyelembe véve fogja megváltoztatni, addig is kíván eredményes évet Kovacsics úrnak.
Gellai Józsefné képviselő asszony megkérdezte, hogy a megbízási szerződés most nem kerül megkötésre.
Ha nincs ilyen szerződés, akkor milyen jogviszonyban lesz a munka elvégezve.
Várfi András polgármester felkérte jegyző urat, válaszoljon a feltett kérdésre.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az ügyvezetői feladatok és szerződés tekintetében abszolút nincs
változás, ezzel kapcsolatban Kovacsics úr nyilatkozott, hogy az ügyvezetői feladatokért igénybe veszi-e
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Gyomaendrődön a megbízási díjnak megfelelő összeget. A felelősségét a gazdasági társaságokról szóló
rendeletben meghatározottak szerint, mind a megbízási szerződésben körül írt felelősséget nem érinti
anyagilag, büntetőjogilag sem. A megbízási szerződés a díj tekintetében változatlanul hatályban volt, nem
módosult az időtartam sem. Ugyanúgy a tulajdonosi hozzájárulás is életben van, miszerint több gazdasági
társaságnál is tölthet be ügyvezetői feladatokat, a törvény csak a díj vonatkozásában hárít nyilatkozat tételi
kötelezettséget, és rendezési kötelezettséget a felek részére. A másik szerződés, mely az előterjesztés
harmadik melléklete, a társaság és a magánszemély között lévő szerződés jóváhagyására vonatkozik,
melyet meghatározott feladatok végrehajtására köt, mint önálló jogi személy a társaság az ügyvezetői
feladatokat ellátó személlyel. Ezekért a feladatokért az ügyvezetői felelősség alapján az ügyvezető felel
továbbra is. A gazdasági társaság és Kovacsics Imre között kötött szerződéssel kapcsolatban a
tulajdonosnak jóváhagyási kötelezettsége van. Nem érinti az ügyvezetőt érintő felelősséget. Most ez a
szerződés nem jön létre, 2010. december 31-e előtt vissza kell térni a tárgyalásra a következő évre
vonatkozóan.
Csányi István alpolgármester felvetette, hogy Kovacsics úr esetében a gépjármű használat költségeinek
kifizetését rendezni kell. Ugyanis a Liget Fürdő Kft.-nek van egy helyi szabályozása, miszerint kizárólag
polgármesteri jog a gépjárműhasználat engedélyezése, előzetes bejelentés alapján. Annak módját kell
megtalálni, hogy ezt a költséget, hogyan kaphassa meg, mivel a szerződés nem kerül megkötésre, melyben
ez meghatározásra került. Illés Jánosnak válaszolva azt mondja, hiba volt, hogy akkor nem élt a
lehetőséggel, hogy a felmondással éljen, amikor felszólította. Úgy véli viszont, ha nincs meg a közös
hang, akkor nem szabad erőltetni. Nem Kovacsics úr személyével van gondja, csak egyszerűen úgy látja
nem tudja megfelelően képviselni a tulajdonost. Kérte polgármester urat, hogy a 60 napot se használják ki,
mely a felmondás után lehetséges, így kéthavi tiszteletdíjat sem fog felvenni.
Illés János képviselő a gépjármű általánnyal kapcsolatban elmondta, sok gazdasági társaság működik úgy,
hogy a megválasztott ügyvezető aktív közreműködőként látja el a feladatokat. Itt jelenleg csak a fizetésére
vonatkozó szerződésmódosításról kell beszélni.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, az ügyvezetéssel kapcsolatos jogokat a képviselőtestület, mint tulajdonos, ilyen a bérezéssel, kinevezéssel, megbízás megszűnéséve kapcsolatos
jognyilatkozatok. Egyéb tekintetben a tulajdonos képviseletében a polgármester jár el. A korábbi
ügyvezető tekintetében a gépjármű használatot is szabályozta polgármesteri utasítás szerint a belső
szabályzatban. A megbízási szerződés megkötésével ez felülíródott, mivel az utolsó határozat lett
érvényes, mely a polgármesteri utasítást felülírta. Maga a jogszabály nem a költségek megtérítésére
vonatkozik, hanem a díjazásra. Ez lehet munkaviszonyból és megbízási jogviszonyból származó díjazás is,
gépjárműhasználat, szállással kapcsolatban felmerült költségek, stb. melyeket a jogszabály nem érint.
Ugyanígy nem vonatkozik az előterjesztés 2. számú mellékletében a megbízási szerződés módosító
javaslatára sem. Ott is csak a díj tekintetében születik módosítás. Az ügyvezetői szerződés egyéb
rendelkezései hatályban vannak.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e a napirendi pontot érintő
kérdés, észrevétel. Megállapította, nincs hozzászólás. Elmondta, Kovacsics úr bejelentése, mely arról szól,
hogy 2010. december 31-ig nem kívánja a 750 ezer forintos megbízási díját felvenni, az a gáláns
felajánlás, melyről többet kellene beszélni. Decemberben, amikor látják, hogy milyen eredménnyel zárt a
fürdő működése, akkor kell értékelni, addig várni kell, mivel az eredeti szerződés aláírása óta néhány
hónap telt el, de mindenki csodát várt. A három döntési javaslatból a felajánlás miatt a harmadikról való
szavazásra nem kerül sor. Az első döntési javaslatról való szavazásra kérte fel a képviselőket.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
58/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009.évi CXXII tv-ben
meghatározott feladatok teljesítésére vonatkozó tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a második határozati javaslatról való szavazásra kérte fel a képviselőket, mely
az ügyvezető megbízásáról szóló szerződéstervezet, mely tartalmazza Kovacsics Imre nulla forintért való
ügyvezetői feladat ellátását a Liget Fürdő Kft-nél 2010. december 31-ig.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
59/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. tv. 141.§ (2)
j. pontjában foglaltakra, – Kovacsics Imre ügyvezető írásos nyilatkozatára is figyelemmel – az
ügyvezető megbízásról szóló szerződést az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt szerződés
szerint módosítja
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Vízterhelési díjak elfogadása
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztés soron kívül került a testület elé beterjesztésre, így
azt a véleményező bizottságok nem tárgyalták, mivel a Vízművek Zrt. megkeresése a bizottsági ülések
után érkezett.
Felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt ismertesse az előterjesztés lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyző előjáróban módosító javaslattal élt a döntési javaslattal kapcsolatban, amely
szerint a képviselő-testület a vízdíjterhelési díjakat nem elfogadja, hanem tudomásul veszi. Ennek oka,
hogy a 2003 évi LXXXIX. Tv. szerint az önkormányzatnak nincs árhatósági jogköre a díj elfogadása
tekintetében, azt a 2009 évi költségek alapján a Vízművek Zrt. állapítja meg, a jogszabály által rendezett
számítási séma alapján. A számítási séma alapja két részből tevődik össze - egyrészt a kibocsátott tisztított
szennyvíz mennyisége, és az ehhez kapcsolódó terhelés.
Várfi András polgármester megkérdezte, van e kérdés, észrevétel.
Babos László képviselő megkérdezte, van e magyarázat arra, hogy a korábbi évekhez képest miért
emelkedett ilyen óriási mértékben a vízterhelési díj.
Liszkainé Nagy Mária a városüzemeltetési osztály vezetője reagálva elmondta, a magyarázatot a
Vízművek Zrt. tudná megadni. Minden évben előre megterveznek egy szennyvízmennyiséget, egy
szennyvíz kibocsátási értéket.
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Van, hogy jól sikerül eltalálniuk a víz mennyiségét, és a tisztított víz minőségét, amit az előző év alapján
kalkulálnak ki. Az elmúlt évben kevés vízterhelési díjat szedett be a társág, ezért a tervezett és az
elmaradott pénzösszeggel együtt kalkulálták ki az idei évi díjakat.
További kérdés hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket a jegyző úr által
elmondott módosítás figyelembe vételével, amely szerint a tudomásul veszik a Vízművek Zrt. által
előterjesztett vízterhelési díjakat.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János tartózkodás, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné tartózkodás, Illés
János tartózkodás, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
60/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. által előterjesztett
vízterhelési díjakat tudomásul veszi az alábbiak szerint:
Vízterhelési díjak mértéke 2010. március 1. napjától
Fogyasztói szegmens
Lakossági fogyasztó
Önkormányzati fogyasztó
Hatósági díjas fogyasztó
Szippantott szennyvíz után

Vízterhelési egységdíj
Ft/m3
16,40
16,40
24,60
36,90

A fenti díjak az Áfá-t nem tartalmazzák.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
2009. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások szakmai és pénzügyi beszámolója
Várfi András polgármester felkérte az alapok felett döntési jogkörrel rendelkező bizottságok elnökeit,
hogy ismertessék a bizottság beszámolókkal kapcsolatos döntését.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke elmondta, a civil, ifjúsági és a sportszervezetek
támogatási alapjából elnyert támogatással kapcsolatban a pályázóknak pénzügyi és szakmai beszámolási
kötelezettségük van a Képviselő-testület felé.
A beérkezett pályázatok pénzügyi és szakmai elszámolásainak összesítése az előterjesztés mellékletét
képező táblázatokban olvasható. A beérkezett pályázatok pénzügyi összesítőit és szakmai beszámolóit az
előterjesztéshez mellékelt CD-n kapták meg a képviselők. A bizottsági ülésen lehetőség volt az
iratanyagokba betekinteni, melyből megállapítható volt, hogy a pályázók elszámolási kötelezettségüknek
eleget tettek.
A bizottság a sport és a civil támogatási alapból elnyert támogatások elszámolásával kapcsolatban
rendelkezett döntési jogkörrel- kivéve az alapítványok-, melyeket egyhangúan elfogadott.
Szabó Balázsné az Ügyrendi bizottság elnöke elmondta, a bizottság az ifjúsági alap vonatkozásában
rendelkezik döntési jogkörrel – kivéve az alapítványok.
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Az ifjúsági alapból elnyert támogatások elszámolása is határidőre megtörtént. A bizottságnak főként a
számlák elszámolásával kapcsolatban tett észrevételt, de összességében a beszámolókat elfogadta.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a jelentés elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
61/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a 2009. évi Civil, az
Ifjúsági és a Sportszervezetek támogatási alapjából elnyert támogatások pénzügyi és szakmai
elszámolásáról készített jelentést.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a 2010 évi költségvetés elfogadásával egy időben pályázatot
kell kiírni a támogatási alapokra. Ebben az évben a rendelkezésre álló keretösszeg: ifjúsági alap 1.300 e
Ft, sportalap 17 millió Ft és a civil alap 8 millió Ft. A pályázható összeg pedig: ifjúsági alap 900 e Ft,
sportalap 13.600 e Ft és a civil alap 5.280 e Ft. A pályázatok benyújtási határideje: március 31. 16 óra. A
pályázati adatlapok letölthetők a város honlapjáról, illetve a hivatal oktatási előadójától kérhető.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a civil szervezetek támogatási alapja 8 millió Ft. A kötött
felhasználású támogatások levonása után – mely összeg az alap 34 %-a- a pályázható összeg 5.280 e Ft. A
civil alapra benyújtott pályázatok esetében a bizottság rendelkezik döntési jogkörrel, míg az alapítványok
esetében a képviselő-testület.
Várfi András polgármester a sport alappal kapcsolatban el kívánta mondani, hogy annak fix összege nem
változott az elmúlt évhez képest, viszont a 17 millió Ft-al szemben közel 31 millió Ft-ot költöttek a sportra
az elmúlt évben, amely az idei évben is hasonló nagyságrendet fog képviselni.
Hozzászólás, vélemény hiányában felkérte a képviselőket fogadják el a döntési javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
62/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, pálázatot hirdet ki a 2010. évi Ifjúsági alap
felhasználására, 900 e Ft pályázati összegben.
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A pályázat célja:Az ifjúsági alapból pályázat keretében támogatható az a szervezet vagy magánszemély, aki az
ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltésére olyan programmal rendelkezik, amelyet a gyakorlatban
legalább fél éve sikerrel alkalmaz.
A pályázók köre: Gyomaendrőd Városban működő, élő szervezet vagy magán személy.
A pályázat feltételei:
Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet. A pályázó szervezetek és magánszemélyek a
12/1995. (IV.18.) KT rendelet 5/A.-5/M §-ában foglalt eljárási rend alapján nyújthatják be pályázatukat.
Amennyiben a pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek nem felel meg a pályázó a pályázatból
kizártnak tekintendő. A rendelet megtekinthető Gyomaendrőd Önkormányzatának honlapján.
Csak bírósági bejegyzéssel rendelkező szervezet pályázhat.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
A pályázathoz csatolni kell az aláírt „Pályázó nyilatkozatai” nyomtatványt.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek
minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint: közvetlen politikai
tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson jelölt állítása.
Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben az ifjúsági alapból elnyert
összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig megfelelő pénzügyi és szakmai elszámolást nyújtottak be a
Képviselő-testületnek.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi
elszámolást és a szakmai tevékenységéről szóló beszámolót benyújtani a Képviselő-testület részére.
A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert
összeg felhasználásáról készített pénzügyi és szakmai elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell kötniük, amely
megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.
Adatlap igényelhető:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Tóthné Rojík Edit oktatási előadónál és Tóth Katalin ifjúsági referensnél
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető
A pályázatok benyújtásának Személyesen: 2010. március 31. 16 óráig.
határideje
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2010. március 31.
2010. április 19.-i Humánpolitikai Bizottság ülésén.
Elbírálási időpontja
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a
Képviselő-testület a Humánpolitikai bizottság javaslata alapján 2010. április 29.i testületi ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a következő POLGÁRMESTERI HIVATAL
címre kérjük megküldeni
„Ifjúsági alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet ki a 2010. évi Sport alap
felhasználására 13.600 e Ft pályázati összegben.
A pályázat célja: a településünkön működő olyan sportszervezetek, sporttevékenységet folytató alapítványok
támogatása, akik jelentős eredményeket értek el a versenysportban, akik az utánpótlás nevelését is folyamatosan
biztosítják. Új sportágak beindításával is elősegítik a fiatalság egészségmegőrzését, a rendszeres testedzést. Jelentős
szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítésében.
A pályázók köre: Gyomaendrőd Városban működő, bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezetek, egyesületek
és sporttevékenységet folytató alapítványok.
A pályázat feltételei:
Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet. A pályázó sportszervezetek, sporttevékenységet
folytató alapítványok, a 17/2004. (VI.28.) KT rendelet 7/A.-7/M §-ában foglalt eljárási rend alapján nyújthatják be
pályázatukat. Amennyiben a pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek nem felel meg a pályázó a
pályázatból kizártnak tekintendő. A rendelet megtekinthető Gyomaendrőd Önkormányzatának honlapján.
Csak bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezet pályázhat.

144

Az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek sportolói a bajnokságokon és versenyeken
Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban kötelesek részt venni, ide nem értve az egyedi készítésű
sportruházatot.
Az igényelt támogatási összeget féléves bontásban szíveskedjenek a pályázatban feltüntetni.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Pályázatból kizártnak tekintendő az a sportszervezet, amelynek 90 napot meghaladó köztartozása van.
A pályázathoz csatolni kell az aláírt „Pályázó nyilatkozatai” nyomtatványt.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek
minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint: közvetlen politikai
tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson jelölt állítása.
Azok a sportszervezetek részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a sportalapból elnyert
összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint tevékenységükről szakmai
beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi
elszámolást és a szakmai tevékenységéről szóló beszámolót benyújtani a Képviselő-testület részére. A pályázó
hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeg
felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell kötniük, amely
megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.
Adatlap igényelhető:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Tóthné Rojík Edit oktatási előadónál és Tóth Katalin ifjúsági referensnél
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető
A pályázatok benyújtásának Személyesen: 2010. március 31. 16 óráig.
határideje
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2010. március 31.
2010. április 19.-i Humánpolitikai Bizottság ülésén.
Elbírálási időpontja
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a
Képviselő-testület a Humánpolitikai bizottság javaslata alapján 2010. április 29-i
testületi ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a következő POLGÁRMESTERI HIVATAL
címre kérjük megküldeni
„Sport alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.
3./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, pályázatot hirdet ki a 2010. évi “Civil alap
felhasználására 5.280 e Ft. pályázati összegben.
A pályázat célja: Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a Közművelődési
Koncepcióban foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása.
Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével
Gyomaendrőd Város kulturális életét gazdagítja kulturális programok szervezésével, kulturális emlékeinek
gondozását felvállalja,
Szerepet vállal a város turisztikai és idegenforgalmi céljainak megvalósításában,
Olyan programokatszervez, mely a városunk kistérségi szerepét és jelentőségét növelik, növelhetik.
A pályázók köre: A bíróság által nyilvántartásba vett, társadalmi szervezetek, egyesületek és alapítványok
(kivéve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint
az egyházakat) melyek az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják és - a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint - nem folytatnak közvetlen politikai
tevékenységet, továbbá a megvalósítandó tevékenységük megfelel az önkormányzat kiemelt közművelődési és
közösségi céljainak.(Kivétel: sporttevékenységet folytató szervezetek vagy magánszemélyek.)
A pályázat feltételei:
Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet. A pályázó szervezetek és alapítványok a 25/1999.
(VIII.23.) Kt rendelet 6/A.-6/M §-ában foglalt eljárási rend alapján nyújthatják be pályázatukat.
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Amennyiben a pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek nem felel meg a pályázó a pályázatból
kizártnak tekintendő. A rendelet megtekinthető Gyomaendrőd Önkormányzatának honlapján.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
A pályázathoz csatolni kell az aláírt „Pályázó nyilatkozatai” nyomtatványt.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek
minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint: közvetlen politikai
tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson jelölt állítása.
Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil szervezetek pályázati
alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint szakmai
tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi
elszámolást és szakmai tevékenységéről beszámolót benyújtani a Képviselő-testület részére.
A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert
összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell kötniük, amely
megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.
Adatlap igényelhető:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Tóthné Rojík Edit oktatási előadónál és Tóth Katalin ifjúsági referensnél
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető
A pályázatok benyújtásának Személyesen: 2010. március 31. 16 óráig.
határideje
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2010. március 31.
2010. április 19.-i Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Elbírálási időpontja
Bizottság ülésén.
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a
Képviselő-testület a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján 2010. április 29.-i testületi ülésen
dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a következő POLGÁRMESTERI HIVATAL
címre kérjük megküldeni
„Civil szervezetek alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.

8. Napirendi pont
Tájékoztató a sportszervezetek 2009. évi tevékenységéről
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt a tájékoztatóban foglaltak rövid
ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek
kötelesek eredményeikről a tárgyévet követő év, január 31. napjáig szakmai tevékenységükről beszámolni
a Képviselő-testületnek. 2009. évben önkormányzati támogatásban 15 sportszervezet részesült, mind a 15
sportszervezet benyújtotta a 2009. évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolót. A
beszámolók alapján büszkén mondhatjuk, hogy nyolc egyesület kiemelkedő eredményeket ért el –
különösen a Körös-Kajak Egyesület, de valamennyi egyesület teljesítette az elvárást. A képviselő-testület
nevében további jó eredményeket, jó sportolást és egészséget kívánt az egyesületeknek.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd felkérte a képviselőket annak elfogadására.
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A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
63/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a 2009. évben
önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek szakmai beszámolási kötelezettségéről
készített tájékoztatót.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
A Kulturális Egyesület kérelme
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét, az ügyrendi bizottság elnökét ismertesse az
egyesület kérelmének lényegét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a Kulturális Egyesület 2009 évi Civil alapból 50.000 Ft
támogatásban részesült a Határ Győző Emléknap megrendezésére. Hajdú László a Kulturális Egyesület
képviselője 2010. január 25.-én kelt levelében azzal a kéréssel fordult Várfi András polgármester úrhoz,
hogy a 2009. évi "Civil alap"-ból elnyert támogatási összeg elszámolási határidejének időpontját
szíveskedjen 2010. március 31. időpontig engedélyezni, mert a tervezett Határ Győző Emléknap
megrendezése nem valósult meg, előreláthatólag 2010. március hónapban kerül megrendezésre.
A bizottság a kérelem megtárgyalása során úgy foglalt állást, hogy a támogatási összeg elszámolását 2010.
március 20. napjáig engedélyezi. Amennyiben a rendezvény nem valósul meg, a Kulturális Egyesület az
elnyert támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten köteles az
Önkormányzat részére 2010. május 31. napjáig visszafizetni.
Javasolta a képviselőknek a kérelem támogatását a bizottság javaslata alapján.
Várfi András polgármester egyetértve a fentiekkel, felkérte a képviselőket fogadják el a bizottság
döntését.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András tartózkodás.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
64/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság döntését, mely alapján a
Kulturális Egyesület a 2009. évi "Civil alap"-ból elnyert támogatási összeg - 50.000 Ft, azaz
Ötvenezer forint - elszámolási határidejének időpontját, a Határ Győző Emlékprogram
megrendezését követően, 2010. március 20. napjáig engedélyezi.
Amennyiben a rendezvény nem valósul meg, a Kulturális Egyesület az elnyert támogatási
összeget a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten köteles az Önkormányzat részére
2010. május 31. napjáig visszafizetni.
Határidő: azonnal
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10. Napirendi pont
A Honismereti Alapítvány kérelme
Szabó Balázsné bizottsági elnök ismertette a kérelem lényegét, amely szerint az alapítvány 2009. évi
Civil alap -ra benyújtott pályázatán 40.000 Ft támogatásban részesült. A Honismereti Alapítvány a
támogatást az Endrődi füzetek 8. kötete kiadásának nyomdaköltségeire kérte és kapta. Ladányi Gáborné az
alapítvány képviselője kéréssel fordult Várfi András polgármester úrhoz, hogy az elnyert támogatási
összeg elszámolási határidejének időpontját szíveskedjen 2010. évi keltezésű számlával engedélyezni,
mert az Endrődi füzetek 8. kötetének kézirata jelenleg nyomdában van, s a megjelenése két hónap múlva
várható. A kötet megjelenése után lehetséges a nyomdai költségek kifizetése, mely 2010. évi számla
alapján, történik.
A kérelem megtárgyalása során a bizottság úgy foglalt állást, hogy a támogatási összeg elszámolását 2010.
március 20. napjáig javasolja engedélyezni. Amennyiben a rendezvény nem valósul meg, a Kulturális
Egyesület az elnyert támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten köteles
az Önkormányzat részére 2010. május 31. napjáig visszafizetni. Alapítványról lévén szó, a döntési jogkör
a képviselő-testületé.
Várfi András polgármester egyetértve a bizottsági javaslattal, felkérte a képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
65/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, támogatja a Honismereti
Alapítvány kérelmét, mely alapján a 2009. évi "Civil alap"-ból elnyert támogatási összeg - 40.000
Ft, azaz Negyvenezer forint - elszámolási határidejének időpontját, az Endrődi füzetek 8.
kötetének megjelenését követően, legkésőbb 2010. március 20. napjáig engedélyezi.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Tájékoztató a 2009. évi Idegenforgalmi Alapból elnyert támogatások beszámolói, pénzügyi
elszámolásai elfogadásáról
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az idegenforgalmi alapból támogatásban részesülőknek 2010.
január 31-ig kellett a pénzügyi és szakmai beszámolójukat benyújtani, melyek elfogadásáról a bizottság
rendelkezik döntési jogkörrel. A bizottság a pénzügyi beszámolókat és a benyújtott számlákat áttekintette,
az észrevételeit megtette, és összegezve megállapította, hogy valamennyi pályázó eleget tett
kötelezettségének. Kérte a képviselőket, hogy a bizottság tájékoztatóját vegyék tudomásul.
Illés János képviselő bejelentette személyes érintettségét, kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Várfi András polgármester a bejelentésre figyelemmel, felkérte a képviselőket döntsenek a képviselő úr
kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
tartózkodás, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
66/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Illés János képviselőt kizárja a 2009. évi Idegenforgalmi
Alapból elnyert támogatások beszámolói, pénzügyi elszámolásai elfogadásáról szóló tájékoztató
döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Izsó Csaba bizottsági elnök a Trendl Kft. beszámolójával kapcsolatban elmondta, a Kft. a kért 680 e Ft
helyett 400 e Ft támogatásban részesült, kertmozi működtetésére, 18 alkalommal történő filmvetítés
költségeinek finanszírozására. Tudomása szerint a pályázatban vállalt 18 alkalom helyett összesen 8
alkalommal történt filmvetítés, az is nagyon csekély nézőszám mellett. A 8 alkalommal összesen 180-185
fő vett részt, ami vetítésenként 20-25 főt jelentett. Felmerül a kérdés, hogy miért kell az önkormányzatnak
ennyi összeggel támogatni, ilyen kis tömegeket megmozgató rendezvényt. Mennyi volt a belépőjegy ára?
Nem e azért volt ilyen csekély az érdeklődés, mert magas volt a belépő.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, ingyenes volt a filmvetítés, a támogatást így kapta a
Kft. Egyetértett azzal, hogy ilyen csekély nézőszámú rendezvényre luxus ilyen összegű támogatást adni,
aminek nem sok hatása van a helyi turisztikára. Célszerűbb lenne inkább mozi busz szervezésében
gondolkodni, azt támogatni, hiszen a békéscsabai Center moziban, már 650 Ft jegyárért lehet filmet nézni.
További hozzászólás, vélemény hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a tájékoztató
elfogadásáról.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett – Illés János képviselő nem szavazott – az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István tartózkodás, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János nem szavazott, Izsó Csaba tartózkodás,Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár
Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
67/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, 2009. évi Idegenforgalmi Alapból elnyert
támogatások beszámolói, pénzügyi elszámolásai elfogadásáról szóló tájékoztatóját.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Pályázati kiírás Idegenforgalmi Alap felhasználására
Várfi András polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, a képviselő-testület a 2010 évi
költségvetésében 2 millió Ft-ot különített el az idegenforgalmi alapra. Az alapból pályázat útján nyerhető
el támogatás. A pályázatok benyújtási határideje március 31. 16 óra, melyeket az Ügyrendi bizottság bírál
el a határidőt követő soron következő ülésén.
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Javasolta a képviselő-testületnek, hogy hirdesse meg a pályázatot a mellékletben szereplő felhívás, illetve
adatlap alapján.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal, egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
68/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2010. évi
Idegenforgalmi Alap felhasználására. A pályázati felhívást az előterjesztés 1. számú melléklete, a
pályázati adatlapot az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Tájékoztató a Környezetvédelmi egyesületek beszámolójáról
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt röviden ismertesse az előterjesztést.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, az egyesületeknek január 31-ig kellett elszámolni arról, hogy mire
használták fel az elmúlt évben kapott támogatást. Ezen kötelezettségének valamennyi egyesület határidőre
eleget tett, és számot adott arról, hogy az adott természetvédelmi és horgász egyesület területén milyen
fejlesztéseket hajtottak végre, milyen feladatokra költötték a kapott támogatást. Minden évben visszatérő
probléma a külterületi holtágaknál, hogyan oldják meg a szemét elhelyezését és annak elszállítását. A
maga részéről továbbra is a konténerbe történő szemételhelyezést és elszállítását támogatta. Az
egyesületek gondoskodjanak arról, hogy a bevezető szilárd burkolatnál legyen elhelyezve a konténer, amit
a Gyomaközszolg Kft. onnan el tud szállítani.
Ugyancsak visszatérő probléma, hogy az egyesületek milyen áron és módon értékesítik a napi jegyeket és
a horgászbérleteket. A vidéki horgászok szerint ezek a díjak nagyon magasak a környező – például
Szarvas, Békésszentandráson kapható napi, illetve heti díjakhoz képest. Javasolta az egyesületek felé,
hogy vizsgálják felül ezeket a díjakat és hozzák megközelítőleg azonos szintre a vidéki egyesületekével.
Ezzel megszüntethető lenne ez a konfliktusforrás a vidéki és helyi horgászok között.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a döntési javaslatokat. Az 1.
döntési javaslatban a tájékoztató elfogadásáról kell dönteni a testületnek, míg a 2. döntési javaslatban a
2010 évi pályázat kiírásáról döntenek az ülés megkezdése előtt kiosztott pályázati felhívás alapján.
A képviselő-testület az 1. döntési javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
69/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság tájékoztatóját a környezetvédelmi egyesületek beszámolóját a 2009 évi
támogatások felhasználásáról.
Határidő: azonnal
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A képviselő-testület a 2. döntési javaslatot vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, 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
70/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 11/2007.(II.26.) Gye. Kt. rendelet alapján a
Gyomaendrőd város Közigazgatási területén megalakult Környezetvédelmi Egyesületek 2010 évi
támogatására pályázatot ír ki.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletben szereplő pályázati
adatlaphoz a hozzáférést a város honlapján mindenki számára tegye elérhetővé.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának működtetése
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Hangya Lajosné elmondta, az intézmény laboratóriuma 2007. január 1-jétől csak vérvételi helyként
működik, ezért a laborban levett vér-és vizeletminták szállítása és további feldolgozása tárgyában
Önkormányzatunk 2007. január 31-én megbízási szerződést kötött Szarvas Város Önkormányzata által
fenntartott egészségügyi intézménnyel. A szerződés értelmében a megbízott vállalta a mintavételi
eszközök biztosítását, a minták szállítását, valamint feldolgozását. A megbízott laboratóriumi feladatait
ellátó Dr. Hajzer Ildikó levélben arra kérte Várfi András polgármester urat, hogy 2010. január 1-jétől a
megbízó biztosítsa a mintavételi eszközöket – amelyek éves szinten körülbelül 800.000. forintba kerülnek
-, mert az egészségügy finanszírozásának változása miatt a megbízott erre a továbbiakban nem képes. A
kialakult helyzet megoldására Dr. Torma Éva az Egészségügyi Intézményigazgató főorvosa egyeztetést
folytatott Dr. Hajzer Ildikóval, mely egyeztetés nem vezetett eredményre. Erre való tekintettel az igazgató
főorvos 2010. január és február hónapokra az Intézmény költségére biztosította a mintavételi eszközöket, a
betegellátás zavartalanul működtetése érdekében, hogy a betegeknek ne kelljen vidékre eljárni vérvételre.
A képviselő-testület a januári ülésé megbízta az Igazgató főorvos asszonyt, hogy folytasson további
tárgyalásokat a szarvasi, illetve más laboratóriumokkal, az intézmény laboratóriumának működtetéséről.
Ennek eleget téve a Főorvos asszony tárgyalásokat folytatott a gyulai és a békéscsabai kórház
laboratóriumával, valamint továbbegyeztetett a szarvasi laborral is. Az előterjesztésben lévő táblázatból
látható, hogy a megkeresett kórházak milyen összegért vállalnák ezt a szolgáltatást.
A szarvasi laboratórium továbbra is vállalja a minták szállítását és feldolgozását. Azt kéri, hogy a Városi
Egészségügyi Intézmény biztosítsa a mintavételi eszközöket, ami évente 800.000. forint pluszkiadást
jelentene az Intézmény számára. A gyulai illetve a békéscsabai labor ettől sokkal többe kerülne, mert ott
nem csak a mintavételi eszközöket, hanem a szállítást is meg kellene fizetni.
Összegezve az a vélemény alakult ki, hogy a legoptimálisabb az lenne, ha a Városi Egészségügyi
Intézmény laboratóriumának működtetését továbbra is a szarvasi labor látná el, és Dr. Hajzer Ildikó
kérésének megfelelően az Intézmény biztosítaná a mintavételi eszközöket. Ennek költségeit az
Intézménynek a képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően az előző évi szabad pénzmaradványa
terhére kellene kigazdálkodnia.
Javasolta a képviselőknek, hogy a döntési javaslatot fogadják el, és a két fél között létrejött megbízási
szerződés módosítását a mellékletben szereplő tervezet szerint fogadják el.
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Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, 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
71/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd Város és
Szarvas Város Önkormányzata által a Városi Egészségügyi Intézmény J0 besorolású
laboratóriumában levett vér és vizelet minták szállítása és további feldolgozása tárgyában 2007.
január 31. napján kötött megbízási szerződés módosításának tervezetét és a tervezetnek megfelelő
szerződésmódosítást kezdeményezi Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületénél.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
A Határ Győző Városi Könyvtár 2009. évi beszámolójának és 2010-es év munkatervének elfogadása
Várfi András polgármester megkérdezte a véleményező bizottság elnökét kíván e szóbeli kiegészítés
tenni. A Könyvtár vezetője hozzászólni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök örömét fejezte ki azért, hogy a város könyvtárai jól működnek. Tetszett
számára az a megfogalmazás, hogy „folyamatos, stabil nyitva tartással, korlátozástól mentesen tudja
fogadni a látogatókat, ezzel az intézmény szociális funkciót is betölt, szolgáltatások folyamatos nyújtása
mellett.” Ez nagyon jó dolog, mert sok fiatal munkanélküli, idős nyugdíjas tölti a könyvtárban az idejét,
főleg a téli hideg időben.
A pedagógusokat arra kérte, hogy igen is látogassák a gyerekekkel a könyvtárat, ne csak az alsó, de a felső
tagozatosok is jussanak el a könyvtárba, és olvassanak minden nap.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester egyetértett azzal, hogy a könyvtár jól működik, egyre
inkább az informatika felé fejlődik. További jó munkát és sikereket kívánt az ott dolgozóknak.
Felkérte a képviselőket fogadják el a beszámolót, és a 2010. évi munkatervet.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
72/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Határ Győző Városi
Könyvtár beszámolóját a 2009. év munkájáról.
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Határ Győző Városi
Könyvtár munkatervét 2010. évre.
Határidő: azonnal
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16. Napirendi pont
Óvodai és általános iskolai beiratkozás időpontja
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az óvodafenntartókkal és az általános
iskolákkal egyeztetve az óvodai és az általános iskolai beíratás javasolt időpontja Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén 2010. március 29. 30. 31. napok. Az óvodák és az általános iskolák kötelesek a
beíratás időpontját legalább harminc nappal korábban közzétenni. A beíratás időpontját az intézményeken
kívül a fenntartó közzé teszi a Gyomaendrődi Hírmondóban és Gyomaendrőd Város honlapján.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
73/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város közigazgatási területén
működő óvodákban és általános iskolákban a 2010/2011-es nevelési- illetve tanévre történő
beíratást 2010. március 29. 30. 31. napokra rendeli el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg utasítja az óvodák és
általános iskolák vezetőit, hogy a beíratás időpontját - a helyben szokásos módon - tegyék közzé.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Tájékoztató a nevelési intézmények gyermekszállításával kapcsolatban
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét, az ügyrendi bizottság elnökét ismertesse a
tájékoztató lényegét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a bizottság januári ülésén a Tulipános Óvodai Oktató
Nonprofit Kft. támogatási kérelmével kapcsolatosan felvetődött, hogy szükséges lenne áttekinteni az
óvodák által folytatott gyermekszállítási tevékenységét. Mint köztudott az intézményvezetők nem csak az
óvodába, hanem különböző foglalkozásokra is hordják a gyermekeket nem csak saját, de más
szolgáltatótól igénybe vett gépjárművön.
Ezen tények alapján szükségessé vált a megfelelő hatóság felkeresése a témával kapcsolatban. A hivatal
megkeresésére a Békés Megyei Közlekedési Felügyelet az alábbi tájékoztatást adta: A gyermek - és
személyszállítás végzésére a következő három lehetőség áll fenn, az egyik a díjfizetés ellenében az
intézmény által nyújtott szolgáltatás, a másik a díjfizetést nem igénylő intézmény által nyújtott
szolgáltatás, sajátszámlás utasszállító igazolvánnyal, és a harmadik a gyermek- és személyszállítást végző
vállalkozás megbízása e feladat ellátására. Ennek feltétele az együttműködési megállapodás megkötése.
Az egyes lehetőségek feltételei az előterjesztésben felsorolásra kerültek.
Az óvodavezetők nyilatkozata, illetve a hatóságtól kapott tájékoztatás alapján a bizottság javaslata a
testület felé, hogy hívja fel a figyelmét a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáknak, hogy a
gyermek-, és személyszállítással kapcsolatos szolgáltatás, megbízás feltételeinek tegyenek eleget és erről
tájékoztassák a Képviselő-testületet, legkésőbb a 2010/2011-es tanév megkezdéséig.
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Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd kérdés, észrevétel hiányában felkérte a
képviselőket, döntsenek a bizottság javaslatáról.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János tartózkodás, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya
József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
74/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, felhívja a figyelmét a közhasznú
társaságok fenntartásában működő óvodáknak, hogy a gyermek-, és személyszállítással
kapcsolatos szolgáltatás, megbízás feltételeinek tegyenek eleget és erről tájékoztassák
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, legkésőbb a 2010/2011-es tanév
megkezdéséig.
Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: Szmola Magdolna, Bárdi Zoltánné, Varjú Judit, Giricz Ilona, Szabó Istvánné, Kovács
Péterné, és Nagyné Simon Mária óvodavezetők
18. Napirendi pont
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT. beszámolója a 2009. évben végzett
tanyagondnoki feladat-ellátásáról
Gellai Józsefné képviselő bejelentette személyes érintettségét, kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Várfi András polgármester figyelemmel a bejelentésre, felkérte a képviselőket döntsenek a képviselő
asszony kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, 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
75/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gellai Józsefné képviselőt kizárja a HétszínvirágTüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT. beszámolója a 2009. évben végzett
tanyagondnoki feladat-ellátásáról tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt ismertesse a napirendi pontot.
Hangya Lajosné elmondta, a bizottság megtárgyalta a beszámolót és azt jónak találta, javasolja a
testületnek annak elfogadását. A lakosság tájékoztatására mondta el, hogy 2008. márciusában két
tanyagondnoki körzet került kialakításra. Az egyiket a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Betéti Társaság, míg a másikat a Térségi Szociális Gondozási Központ üzemelteti. A
tanyagondnoki szolgáltatás célja Gyomaendrőd Város hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületi
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tanyás térsége esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz
való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a szolgáltatási funkciók bővítése,
közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése. Igény szerint a kistérségi közlekedési
szolgáltatásokban való részvétel.
Egy-egy körzethez 400 fő tartozik.
A harmadik tanyagondnoki körzet kialakítása 2010. március 1-től lép hatályba, az erről szóló
önkormányzati rendeletet már módosította az Önkormányzat. E módosítás következtében az eddig
működtetett tanyagondnoki körzetek területe és számozása is megváltozott, a Hétszínvirág Bt. fenti
időpontig a 002. számú, ezt követően a 003. számú körzetben biztosítja a szolgáltatást. Fenti változást át
kell vezetni a feladat-ellátási szerződés szövegén, mely feladat végrehajtásával a Képviselő-testület – 2.
döntési javaslatban foglaltak szerint - Várfi András polgármester urat bízza meg.
A Bt. munkájával kapcsolatban legnagyobb elismerését fejezte ki, a külterületi lakosság is elégedett a
szolgáltatással. Étkeztetésben, házi segítségnyújtásban nyújtanak segítséget, egészségügyi ellátáshoz való
hozzájutáshoz juttatja az embereket, háziorvoshoz szállítja őket, segít a gyógyászati eszközök
beszerzésében, és sok esetben olyan dolgokban nyújtanak segítséget, ami nem tartozik szorosan a
feladatkörükbe. Ez egy ingyenes, bizalmi szolgáltatás, arra buzdított, hogy minél többen vegyék azt
igénybe.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában ismertette a 1.
illetve 2. döntési javaslatot, melyről külön-külön kérte a képviselők döntését.
Az 1. döntési javaslatot, mely a Bt. beszámolójának elfogadásáról szól, a képviselő-testület egyhangú 15
igen szavazattal elfogadta, - Gellai Józsefné képviselő nem szavazott – és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné nem szavazott, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, 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
76/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Hétszínvirág-Tüskevár
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT. beszámolóját a 2009. évben végzett tanyagondnoki feladatellátásáról.
Határidő: azonnal
A 2. döntési javaslatot, - amely szerint a Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására kerül sor a
tanyagondnoki körzetek változása miatt – a képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta Gellai Józsefné képviselő nem szavazott – és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné nem szavazott, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
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
77/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnoki körzetek változása
miatt módosítja a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT. -vel kötött feladatellátási szerződést, egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert a szerződés módosításának
végrehajtására.
Határidő: azonnal
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19. Napirendi pont
Az Önkormányzat és a Gyomaközszolg Kft. között a "hulladékszállítási díj kompenzáció" tárgyban
létrejövő szerződés jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztés.
Izsó Csaba bizottsági elnök örvendetesnek tartotta, hogy az önkormányzatnak évről-évre kevesebb
díjkompenzációt kell fizetni a hulladékszállítást végző Gyomaközszolg Kft. részére. Ez azt jelenti, hogy a
vonalkódos rendszer bevált. 2010. évre várható önkormányzati díjkompenzáció maximális éves összege
bruttó 20.000.000 Ft. Az előterjesztésben leírtak szerint a Gyomaközszolg Kft köteles ezzel a
díjkompenzációval úgy gazdálkodni, hogy abba egy lomtalanítási akció teljes költsége beleférjen. Kérdése
volt ezzel kapcsolatban, hogy milyen módú lomtalanításra kell gondolni, a hagyományos, vagy az új
típusú a lakosság által kihordott lomtalanításra.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, éppen a városfenntartó bizottság az, akinek el kell
dönteni a lomtalanítás módját. Megítélése szerint az új típusú megoldásban kellene gondolkodni.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket, hagyják jóvá a szerződést a döntési javaslat szerinti
tartalommal.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
78/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és a Gyomaközszolg Kft. között létrejövő "hulladékszállítási díj kompenzáció"
tárgyú szerződést az alább formában:
Megállapodás
Amely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500. Gyomaendrőd, Szabadság
tér 1. képviseli: Várfi András polgármester)
Másrészt a Gyomaközszolg Kft. (5500. Gyomaendrőd, Ipartelep u.2. Képviseli: Egeresi András
ügyvezető) között a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvényben, a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008. (III.28.) Kormányrendeletben, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII.27) Gye. Kt. Rendeletben és az azt
módosító 54/2009. (XII.29.) Gye. Kt. Rendeletben foglaltak alapján, az alábbi napon és helyen a
következő feltételek mellett:
Előzmény:
A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 21§ (1) bekezdése alapján a települési
önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a települési hulladék kezelésére
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Ezen törvény 23§-ban foglalt felhatalmazás
alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.) Gye.
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Kt. Rendeletet, amelynek 1§ (7) pontjában a Gyomaközszolg Kft-t jelöli meg, mint a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltatót. Ezen kötelezettség teljesítésének szerződéses kereteit a felek
közt 2007. január 31. napján kelt Vállalkozási Szerződés tartalmazza Az elvégzett közszolgáltatás
ellenértékeként a rendelet közszolgáltatási díj fizetését írja elő, amelynek megfizetése az
ingatlantulajdonosok kötelezettsége. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28) Kormányrendelet 3.§ (5)
bekezdése és ezzel összhangban a 44/2007. (XII. 27) Gye. Kt. Rendelet 16.§ (2) bekezdése alapján
amennyiben a közszolgáltatási díjat az önkormányzat az (1)-(4) bekezdés (a Rendeletben: 6.§ (1)(5) pont) alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, (tehát a közszolgáltatási
díj összege nem fedezi teljes egészében a közszolgáltatás teljesítésével, kapcsolatos feladatokkal
járó költségeket) a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak
megtéríteni. A 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. Rendelet módosításáról szóló 54/ 2009. (XII. 29.)
Gye. Kt. Rendelet rendelkezik a 2010. január 1. napjától hatályba lépő közszolgáltatási díjak
összegéről. Ezen díjakkal kalkulált 2010. évi lakossági és vállalkozói hulladékszállítási árbevétel
és hulladékszállítási költségek különbözete alapján a 2010. évre várható önkormányzati
díjkompenzáció maximális éves összege bruttó 20.000.000. Ft, azaz bruttó húszmillió Forint, mely
folyamatos
szolgáltatásként
kerül
leszámlázásra.
1./ A Felek megállapodnak abban, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. évre
20.000.000.Ft, azaz húszmillió Forint önkormányzati díjkompenzációt a Gyomaközszolg Kft.-nek
megfizet az alábbi módon: 2010. év minden negyedévében a negyedév első hónapjának 15.
napjáig a Gyomaközszolg Kft. részére számla ellenében átutalja az adott negyedévre eső
díjkompenzáció összegét.
2./ A Felek megállapítják, hogy a díjkompenzáció maximális összege 2010. év minden
negyedévében-tekintettel a díjkompenzáció maximális éves összegére (bruttó 20.000.000..Ft)bruttó 5.000.000.Ft, azaz ötmillió Forint.
3./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Gyomaközszolg Kft. köteles minden negyedévet követő
hónap testületi ülésére elszámolást készíteni a lezárt negyedév tényleges bevételeinek és
kiadásainak alakulásáról. Az elszámolásból adódó esetleges önkormányzati túlfizetés összegével a
következő negyedévre járó díjkompenzáció összege csökkentésre kerül.
4./ A Gyomaközszolg Kft. tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat által a 2010. évre
meghatározott díjkompenzáció összegéből köteles fedezni egy darab lomtalanítás teljes költségét.
5./ A Felek kijelentik, hogy a Gyomaközszolg Kft. a 2010. évi hulladékszállítás árbevételének és
kiadásának tényleges alakulásáról köteles végleges, összesített elszámolást készíteni és a
Képviselő-testület felé erről beszámolni a tárgyévet követő év január 31. napjáig. (jelen szerződés
tekintetében tehát 2011. 01. 31. napjáig.)
6./ A Felek megállapodnak, abban, hogy a 4./ pontban foglalt elszámolás Képviselő-testület általi
elfogadását követően Gyomaendrőd Város Önkormányzata köteles a többlet díjkompenzáció
összegét a Gyomaközszolg Kft. felé számla ellenében az elszámolás elfogadását követő hónap 15.
napjáig megtéríteni. (jelen szerződés tekintetében 2011. 02. 15. napjáig).
7./ A Felek rögzítik, hogy a jelen jogügylettel kapcsolatban a Kbt. 2/A. § szerinti feltételek
fennállnak, így az ügylet a Kbt. 2.§ (1) bekezdése alkalmazásában nem minősül szerződésnek.
8./ Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út
igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre.
9./ A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására jogosultak.
10./ A Felek a jelen Megállapodást elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írják alá.
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11./ A Felek által nem szabályozott kérdésekre a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
Törvényben, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendeletben, valamint a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII.27) Gye.
Kt. Rendeletben és az azt módosító 54/2009. (XII.29) Gye. Kt. Rendeletben, valamint a Kbt-ben
és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.
Gyomaendrőd, 2010.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Várfi András polgármester

Gyomaközszolg Kft.
képviseli: Egeresi András ügyvezető

Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
A Békés megyei Katasztrófa - és Polgári Védelmi Szövetségbe való belépés
Várfi András polgármester megítélése szerint az állampolgárok védelme nagyon fontos, mely szövetség
ezt a célt szolgálja. Javasolta a képviselőknek lépjenek be ebbe a szervezetbe és segítsék annak munkáját.
Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
79/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfogadja a Békés Megyei Katasztrófa - és Polgári
Védelmi Szövetség céljait, egyetért az Alapszabályzatban megfogalmazott célokkal és
feladatokkal, és segíteni kívánja a szervezet tevékenységét.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülte felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztéshez
mellékelt elfogadó nyilatkozatot aláírja.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál szervezési feladatinak ellátása
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a városfenntartó bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Izsó Csaba elmondta, az idei évben a fesztivál szervezése más formában történne, mint az előző években.
A szervezés lebonyolítását Dr. Szonda István és Varga Zsófia fogja ellátni, míg a rendezvényen
szolgáltatást végző vendéglátásokat egy bizottság választja ki a bekért ajánlatok alapján. Az ajánlatok a
helyi szolgáltatókon kívül a korábbi tapasztalatok alapján, az előző rendezvényeken legeredményesebben
szereplő szolgáltatóktól került bekérésre.
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A bizottság tagjai: Várfi András, Dr. Szonda István, Izsó Csaba, Liszkainé Nagy Mária (mint
közbeszerzési referens) és Varga Zsófia. A rendezvény költségeinek fedezésére az önkormányzat a
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési LEADER keretében igénybe vehető támogatásra nyújtott be pályázatot.
Várfi András polgármester, kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
80/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Közművelődési Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény, ezen belül a szakfeladaton működő
Tourinform-irodát a XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál teljes körű lebonyolításával.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Pályázat benyújtása az FVM-hez a XII. Nemzetközi Halfőző Verseny támogatására
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is
pályázatot nyújtanánk be a halfőző verseny támogatására. A pályázatokat február 26-ig kell benyújtani. Az
összes költség 3 millió Ft, az igényelhető támogatás (16 %) 500 e Ft, és a saját erő 2.5 millió Ft, melyet az
önkormányzat a 2010. évi költségvetésének rendezvényalapjából biztosítja.
Ezen pályázati felhívásra nyújt be pályázatot egy alapítvány a Bogrács Napja rendezvény támogatására.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket támogassák a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
81/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium által meghirdetett „vidéki rendezvények, falunapok szervezésére 2010.” pályázati
felhívásra, a 2010-ben megrendezendő XII. Nemzetközi Halfőző Verseny támogatására.
Összes költség (100%)
Igényelhető támogatás (16%)
Saját erő (84%)

3.000.000.- Ft (bruttó)
500.000.- Ft (bruttó)
2.500.000.- Ft (bruttó)

A Képviselő-testület a pályázati saját erőt, 2.500.000.- Ft-ot, Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésének rendezvényalapjából biztosítja.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Lemondás fel nem használható CÉDE támogatásról
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignác bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Vass Ignác elmondta, az önkormányzat eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás fejlesztése érdekében
címmel benyújtott pályázaton 9 859 322 Ft támogatást nyert.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, melyben nyertes vállalkozó a beruházás megvalósítását
kevesebb összegért vállalta, mint az a pályázatban, illetve a támogatási szerződésben beépítésre került.
Mindezek alapján a különbözet támogatástartalma összesen 187.195.- Ft, mely összegről
önkormányzatunknak le kell mondania. A lemondásról szóló Képviselő-testületi határozatot és a lemondó
nyilatkozatot az ülést követően meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodájához.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a döntési javaslat elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
82/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 040001709 D számú Támogatási Szerződés szerint
megvalósuló „Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás érdekében” c. pályázat kapcsán igénybe
nem vehető támogatási összegről, azaz 187 195 Ft-ról lemond.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Beszámoló a 2009-ben pályázati forrásokból megvalósult beruházásokkal kapcsolatos elszámolási
feladatok teljesítéséről
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó bizottság elnökét röviden ismertesse a
beszámoló lényegét.
Izsó Csaba bizottsági elnök hangsúlyozta, 2009-ben az önkormányzat összesen 523.600 millió Ft
pályázati támogatást nyert az előterjesztésben felsorolt célok megvalósítására. Ezek között vannak,
amelyek áthúzódtak az idei évre. A célok között volt rendezvény, iskola felújítása, infrastrukturális
fejlesztés, amely mindegyike a város javát szolgálja. Bízott abban, hogy 2010 évben is megfelelő eséllyel
indul a város a benyújtott pályázatokon, melyekből további olyan célokat tudnak megvalósítani, ami az itt
élők életminőségének javulását, a város további fejlődését szolgálják.
Várfi András polgármester el kívánta mondani, hogy számára az egyik „legkedvesebb” elnyert pályázat
az, amelyből a fogyatékkal élők nappali ellátása helyszínéül szolgáló Magtárlaposi utca 11-17. szám alatt
található ingatlan infrastrukturális fejlesztését tudták megvalósítani.

160

Ugyancsak örömöt okozott számára a Nők szerepe a politikai életben – Konferencia és testvérvárosi
találkozó rendezvényre elnyert pályázat, melyet az Európai Unió Aranycsillag jutalmazott, mely díjat
személyesen vehette át Brüsszelben.
Várja továbbá a Szabadság tér és a Kazinczy utca között, a Fő út és a Bajcsy Zs. út mentén a kerékpárút
megépítését, melynek befejezése a 2010. év második felében várható. Jelenleg a projekt támogatási
szerződésének megkötése van folyamatban.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János tartózkodás, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba 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
83/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elfogadja a 2009-ben pályázati forrásból megvalósított
beruházások elszámolásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Jelentés az Üvegzseb törvényben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, az Üvegzseb Tv-ből adódó közzétételi kötelezettségét a saját
hivatalos honlapján teljesíti a törvény hatályba lépése óta, így 2009-ben is. A törvény alapján a nettó
ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás
megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő
felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az
említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.
Az előterjesztésben szereplő táblázatban azok a közzétett szerződések olvashatóak, amelyek tekintetében
az Önkormányzat közbeszerzési eljárást is lefolytatott, hiszen ezek voltak a legnagyobb beruházások.
Ezek közül a sportcsarnok burkolatcsere még úgy szerepel, hogy nem érkezett ajánlat, de tudomása
szerint, azóta már van ajánlat.
A bizottság nevében javasolta a jelentés elfogadását.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntési javaslat elfogadásra.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
84/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Üvegzseb törvényben meghatározott
önkormányzati feladatok teljesítéséről szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
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26. Napirendi pont
A polgármester szabadságolási ütemterve 2010 évben
Várfi András polgármester bejelentette személyes érintettségét, kérte a döntéshozatalból történő
kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, 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
85/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a polgármester
szabadságolási ütemterve 2010 évben tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az ügyrendi bizottság elnökét a napirendi pont
vitájának levezetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a polgármester éves szabadságolási tervét a költségvetési
rendelet tervezet benyújtásával egyidejűleg nyújtja be a Képviselő-testületnek. A polgármester a
szabadságolási ütemtervben esedékes, ki nem vett szabadságról az esedékességet követő soron következő
testületi ülésen ad tájékoztatást, ezzel egyidejűleg megjelöli a ki nem vett szabadág ismételt
esedékességének időpontját. Egyéb esetekben a polgármester szabadság engedélyezéséről a Képviselőtestület dönt. A polgármester szabadságolásával kapcsolatos döntéseit a Képviselő-testület vita nélkül
hozza meg. A szabadság igénybevételének tényét és időtartamát a Polgármesteri Hivatal által vezetett
nyilvántartásba kell bevezetni.
Az előterjesztés táblázataiból látható, hogy alakult a szabadsága a megválasztása óta, illetve a 2010.
október 1. napjáig a szabadságolási ütemterve.
A bizottság nevében javasolta az ütemterv elfogadását.
Putnoki László képviselő véleménye szerint a költségvetés helyzetére figyelemmel elvárható mind a
polgármestertől, mind a képviselő-testülettől, hogy olyan döntést hozzon, hogy a lehető legkevesebbe
kerüljön a városnak a polgármester ki nem vett szabadságának megváltása a ciklus végén.
Szabó Balázsné bizottsági elnök reagálva hangsúlyozta, a ki nem vett szabadság megváltásának feltételeit
a törvény rendezi, attól a testület eltérni nem tud.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a bizottság által javasolt döntési javaslat
elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett- Várfi András polgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen,
Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András nem
szavazott.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
86/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Várfi András polgármester 2010.
évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint elfogadja:
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Összesen:

Tervezett napok/mettől meddig
11 - 18
8 - 12
1 - 5, 31
1-9
3 - 12
7 - 18
5 - 31
9 - 13
6 - 10

Napok száma
6
5
6
6
8
10
20
5
5
71

Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat által megvalósított "A gyermekek és fiatalok integrációs
programja" elnevezésű projekt pénzügyi megelőlegezése / soron kívüli előterjesztés/
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt ismertesse az előterjesztés lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyző előjáróban elmondta, a kisebbségi önkormányzat kérelmét az elnöknek, Dógi
Jánosnak kellene képviselni, viszont hosszantartó betegsége miatt, személyesen nem tud jelen lenni. Az
előterjesztés előkészítése telefonon történt egyeztetés, illetve a hivatal rendelkezésére álló adatok alapján
történt.
A kisebbségi önkormányzat által benyújtott TÁMOP.5.2.5 „Gyermekek és fiatalok integrációs
programjai” elnevezésű program keretében megvalósuló „Tedd meg Velünk az első lépéseket” elnevezésű
pályázat pozitív elbírálásban részesült. A megítélt támogatási összeg: 10.447.329 Ft.- A program
utófinanszírozással valósítható meg. A pályázati program megvalósítási ideje 1 év, a projekt befejezési
dátuma 2010. február 28. Ahhoz, hogy a program sikeresen befejeződjön, és a támogatás lehívása
megtörténjen, a Kisebbségi Önkormányzatnak a program utolsó időszakban jelentkezett teljesítések
számláit ki kellene fizetni, melyek összege 1.8 millió Ft. A kifizetés teljesítéséhez a kisebbségi
önkormányzat saját forrással nem rendelkezik, ezért az előkészítők javasolják a képviselő-testületnek,
hogy 1.800.000.-Ft-ot adjon át a Kisebbségi Önkormányzat részére, annak érdekében, hogy a 100 %-ban
finanszírozott pályázati kiadások után a támogatás lehívhatóvá váljon, és az érintett szakemberek, akik a
pályázat szakmai részének teljesítésében részt vettek, megkapják az elvégzett munkájuk után a pénzbeli
juttatások összegét. A lehívásra kerülő támogatásból a Kisebbségi Önkormányzat köteles maradéktalanul
visszafizetni Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére a megelőlegezett 1.800.000.- pénzeszközt.
Amennyiben a lehívásra kerülő támogatás teljes egészében nem nyújt fedezetet a megelőlegezett
pénzösszegre, abban az esetben az önkormányzat azonnali beszedési megbízás benyújtásával hajtja be a
CKÖ bankszámláiról a hiányzó összeget.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök egyetértett a pénzösszeg megelőlegezésével, viszont kérte, hogy a
kisebbségi önkormányzat készítsen szakmai beszámolót a pályázat végrehajtásáról, és azt terjessze be a
képviselő-testület márciusi ülésére.
Putnoki László képviselő aziránt érdeklődött, hogy a cigány kisebbségi önkormányzat 690 e Ft összegű
tartozása fenn áll e még a képviselő-testület felé. Amennyiben igen, úgy kérte, hogy a kötendő
megállapodásban ennek az összegnek a visszafizetése is szerepeljen, amit még a fénymásoló
értékesítéséből vállalt visszafizetni.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a fent említett tartozás a mai napig fenn áll, nem rendezte
a kisebbségi önkormányzat. Amennyiben létrejön a döntési javaslat szerinti megállapodás, abba célszerű
ennek a tartozásnak a rendezését is belefoglalni. Természetesen az más kérdés, hogy lesz e a kisebbségi
önkormányzatnak annyi forrása, hogy ezeket a pénzösszegeket vissza tudja fizetni. Bízunk abba, hogy a
pályázati elszámolás rendben megtörténik, és azon felül az állami normatív támogatásból a 690 e Ft
tartozást még ebben az évben vissza tudja fizetni.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő sérelmezte, hogy a kisebbségi önkormányzat részéről senki nincs jelen
az ülésen. Ha már az elnök beteg, úgy gondoskodnia kellett volna a képviseletéről, hogy kérdés esetén azt
tudják kinek feltenni. Képviselősége alatt Dógi Jánost még egyszer sem látta a képviselő-testület ülésén,
pedig a kisebbségi önkormányzat több ügyét is tárgyalta a testület és szavazott meg részükre
pénzösszegeket. Nyilván azon kell törekedjünk, hogy a pályázati programban részt vevő pedagógusok
megkapják a munkájukért a fizetésüket, viszont hogyan bízhatunk abba, hogy a kisebbségi önkormányzat
el fog tudni számolni az 1.8 millió Ft-al, akkor amikor 75.600 Ft-ról nem voltak képesek ennyi idő alatt
számlát megírni. Mi lesz az 1.8 millió Ft-al abban az esetben, ha a kisebbségi önkormányzat azt nem tudja
megtéríteni, ezt is „lenyeli” az önkormányzat, akkor, amikor az intézményeitől meg komoly támogatást
vont el és pénzügyi megtakarítást követel meg.
Gellai Józsefné képviselő az iránt érdeklődött, az önkormányzatnak van e rálátása arra, hogy mennyi volt
az eddig lehívott összeg, illetve az utófinanszírozás összege lesz e annyi, hogy abból az 1.8 millió Ft-ot
vissza kapjuk. Van e ennek realitása, vagy az fog bekövetkezni,hogy azonnali beszedési megbízás
benyújtásával hajtják be ezt a pénzt, csak kérdés lesz e a számlájukon annyi pénz.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a képviselő-testület mindig pozitívan állt a cigány kisebbségi
önkormányzathoz. Nagyon sok pályázatuk benyújtását támogatta. Ettől a pályázattól is eredményeket
vártak/ várunk, de most úgy néz ki, fut az önkormányzat a pénze után. Ha most nem hoznak pozitív
döntést, a programban résztvevő pedagógusok nem jutnak ahhoz a fizetéshez, amiért megdolgoztak.
Javasolta a képviselőknek támogassák a döntési javaslatot.
Czibulka György képviselő elmondta, azért fog a döntési javaslat mellett szavazni, hogy a programban
részt vevő pedagógusokat ne érje hátrány.
Illés János képviselő megkérdezte Putnoki László képviselő úrtól, hogy a 690 e Ft visszafizetésére
vonatkozó kérését módosító indítványként terjesztette e elő.
Putnoki László képviselő válasza, igen.
Várfi András polgármester lezárta a vitát, majd figyelemmel az elhangzott véleményekre, javaslatokra, az
alábbi javaslattal élt a testület felé: az előterjesztésben szereplő döntési javaslatot azzal a kiegészítéssel
javasolta elfogadni, miszerint a cigány kisebbségi önkormányzat köteles a pályázatról szakmai beszámolót
készíteni és arról a képviselő-testület márciusi ülésén tájékoztatást adni.
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Ugyanakkor 2. döntési javaslatként fogalmazta meg, miszerint a cigány kisebbségi önkormányzat részére
az „Együtt könnyebb” szociális szakemberek képzése Gyomaendrődön és vonzáskörzetében című
pályázatához 2007. és 2008. évben 8.666.848.-Ft-ot előlegezett meg, melyből a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat jelenleg is fennálló tartozásának összege 629.403.-Ft. Gyomaendrőd Város
Önkormányzata ezen összeg erejéig azonnali beszedési megbízást jogosult benyújtani a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat főszámlájára, és a hozzá kapcsolódó alszámláira.
Felkérte a képviselőket, hogy a döntési javaslatokról külön-külön szavazzanak.
A képviselő-testület az 1. döntési javaslatot 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László tartózkodás, Béres János tartózkodás, Czibulka György igen, Csányi István igen,
Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
87/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
részére a TÁMOP.5.2.5 "Gyermekek és fiatalok integrációs programjai" elnevezésű pályázat
sikeres befejezése érdekében megelőlegez 1.800.000.-Ft összeget, az alábbi feltételekkel.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat köteles Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére a
pályázat elszámolása során lehívott támogatási összegből megfizetni a megelőlegezett 1.800.000.Ft-ot. Amennyiben a lehívásra kerülő támogatás teljes egészében nem nyújt fedezetet
Gyomaendrőd Város által megelőlegezett pénzösszegre, abban az esetben Gyomaendrőd Város
Önkormányzata azonnali beszedési megbízás benyújtásával hajtja be a CKÖ bankszámláiról a
hiányzó összeget. A megelőlegezésre, és az azonnali beszedési megbízásra vonatkozóan
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy kössön
megállapodást a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.

2./
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat köteles a TÁMOP.5.2.5 "Gyermekek és
fiatalok integrációs programjai" elnevezésű pályázatról szakmai beszámolót készíteni, és arról a
Képviselő-testület 2010. március ülésén tájékoztatást adni.
Határidő: azonnal, illetve 2010. március 25.
Felelős: Dógi János CKÖ elnök
A 2. döntési javaslatot a képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
88/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
részére az „Együtt könnyebb” szociális szakemberek képzése Gyomaendrődön és
vonzáskörzetében című pályázatához 2007. és 2008. évben 8.666.848.-Ft-ot előlegezett meg,
melyből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenleg is fennálló tartozásának összege 629.403.Ft.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata ezen összeg erejéig azonnali beszedési megbízást jogosult
benyújtani a Cigány Kisebbségi Önkormányzat főszámlájára, és a hozzá kapcsolódó alszámláira.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Hangya Lajosné bizottsági elnök a vasútépítés során keletkezett úthibákra hívta fel az érintettek
figyelmét. A vasútállomás környékén rengeteg a kátyú, némelyik igen balesetveszélyes. A hivatal tegye
meg szükséges intézkedést.
A hó elolvadt, piszkos a város, lesz dolga a közterületen foglalkoztatott közcélú munkásoknak. Bízott
abba, hogy a vasút környékén az építési területet is megtisztítják.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő elmondta, jó lenne, ha a közútkezelő végig járná az útjait, amelyek
lassan járhatatlanok a kátyúk miatt. A fő úton végig, a stopnál katasztrofális az utak állapota.
Czibulka György képviselő egyetértett a fentiekkel. Ugyan így a Kossuth úton a régi kenyérgyári bolt
környékén is rettenetes az út, megáll a víz. Saját maga vezette el onnan a vizet, ez visszatérő probléma. Ez
az út is a közútkezelő fenntartásában van. Jó lenne, ha a közmunkások naponta figyelnék, és elvezetnék a
vizet, ha szükséges.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, a megyegyűlés legutóbbi ülésén téma volt a közutak
állapota. Az ülésen jelen volt a közútkezelő megyei vezetője illetve az országos vezérigazgató helyettes.
Áprilisban újból a közgyűlés napirendje lesz ez a téma, amikor hosszabban hozzá fog szólni a témához.
Vaszkó Katalin érdeklődő állampolgár szerint a városvezetésnek eső után kellene végiggyalogolni a
városon. Láthatnák, hogy néz ki ilyenkor a város, hány helyen áll meg a víz, akadályozva a közlekedést.
Szóvá tette még, hogy a lakótelepi játszóteret sokan autóparkolónak használják, jó lenne, ha a közterület –
felügyelők sűrűbben ellenőriznék a környéket.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd egyéb bejelentés hiányában az ülést
bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Hangya Lajosné
hitelesítő

Szabó Balázsné
hitelesítő
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