Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
8/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. március 25-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Babos László, Béres János, Gellai Józsefné, Hangya Lajosné, Illés János, Izsó
Csaba, 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, Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi
Gabriella, Liszkainé Nagy Mária osztályvezetők, Tóthné Rojik Edit oktatási
előadó,
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pont megtárgyalásában érintett
meghívottak, önkormányzati intézmények vezetői,
A helyi és a megyei sajtó képviselői,
Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző, Aljegyző urat, a hivatal
osztályvezetőit, a meghívott vendégeket, az intézmények vezetőit. Köszöntötte a napirendi pontok
megtárgyalásában érintett megjelenteket, és Gyomaendrőd érdeklődő állampolgárait, akik a Tv-n
keresztül kísérik figyelemmel a testület ülését, a hozott döntéseiket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testületből, jelen volt 15 fő. 2 képviselő volt
távol, Czibulka György képviselő jelezte távollétét, Jakus Imre jelezte késését. Jegyzőkönyv
hitelesítőknek kijelölte Béres János és Izsó Csaba képviselőket.
Az ülés napirendjét a meghívóban felsoroltaktól eltérően, az alábbiak szerint javasolta meghatározni.
27. napirendi pontként javasolta megtárgyalásra a Gyomaendrődi FC előleg kérelmét, 28. napirendi
pontként a Vasút- tisztasági-idegenforgalmi közmunkaprogramban való részvétel tárgyú előterjesztést,
valamint 29. napirendi pontként a „Szúnyoggyérítés Gyomaendrődön a 2010. évben” pályáztatási
eljárást követő döntés tárgyú napirendi pontot. Ezt követően 30. napirendi pontként következnek a
Bejelentések.
A zárt ülés így 31. napirendi pontként kerül megtárgyalásra.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérésére a 23. napirendi pontot Beszámoló a TÁMOP. 5.2.5
„Gyermekek és fiatalok integrációs programjai” elnevezésű pályázatról tárgyban javasolta 6.
napirendi pontként megtárgyalni.
Felkérte a képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek a napirendre tett javaslattal, úgy hozzák meg
határozatukat.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, 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
107/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet
módosítása
2. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010/2011-es tanévben fizetendő
térítési és tandíj összegének megállapítása, a térítési díj és a tandíj összege
megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása
3. A vásárokról és piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása I.
forduló
4. Az ivóvíz ellátási és szennyvíz elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) Kt. rendelet módosítása
5. Békés Megyei Vízművek Zrt. vagyonkiadás
6. Beszámoló a TÁMOP. 5.2.5 "Gyermekek és fiatalok integrációs programjai" elnevezésű
pályázatról
7. A Közbeszerzési Terv elfogadása
8. A Közbeszerzési Szabályzat módosítása
9. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a
Térségi Humánsegítő Szolgálat 2009. évi beszámolója családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatásról
10. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, a Városi Egészségügyi
Intézmény valamint a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató
Intézmény alapító okiratainak módosítása
11. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Varga Lajos Sportcsarnok
üzemeltetésével kapcsolatos kérése
12. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a kompetencia alapú oktatási projektre
vonatkozóan
13. TÁMOP-3.2.11/10 pályázat benyújtása tanórai, tanórán kívüli és szabadidős
tevékenységek támogatása érdekében
14. A Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
15. Határ Győző Városi Könyvtár épület felújítása
16. A Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme
17. Tájékoztató a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjének helyettesítéséről
18. Városi örökség megőrzése és korszerűsítése - beruházás közbeszerzési eljárása
19. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése - beruházás közbeszerzési eljárása
20. Önkormányzati belterületi utak forgalomkorlátozása
21. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése
22. Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására
23. Tájékoztatás a 2010. évben benyújtandó és az idén már benyújtott pályázatokról
24. Beszámoló a kötvényből származó forrás 2009. IV. negyedévi menedzsmentjéről
25. Tóth Antal ajánlata önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására
26. Havancsák János felajánlása
27. A Gyomaendrődi FC előleg kérelme
28. Vasút- tisztasági-idegenforgalmi közmunkaprogramban való részvétel
29. "Szúnyoggyérítés Gyomaendrődön a 2010. évben" pályáztatási eljárást követő döntés
30. Bejelentések
Határidő: azonnal
Tájékoztatásul elmondta, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pontot zárt
ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület:
Fellebbezés elbírálása átmeneti segély ügyben (zárt ülés)
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Ezt követően beszámolt a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Február 26-án a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepségén vett részt Békéscsabán.
Február 27-én Dr. Szilágyi Ferenc irodalmár, nyelvész végső búcsúja volt.
Ugyanezen a napon Horgászbál volt este, valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Alapítványi
Bálja. Megköszönték az önkormányzat támogatását, a sikeres bál bevételét a gyermekek javára
hasznosítják.
Március 3-án író-olvasó találkozón Mezey Kalalin, egy könyvkiadó vezetője bemutatta Határ Győző:
Télikék című verseskötetét, mely utolsó verseit tartalmazza. Személyesen jól ismerte az írót,
nagyszerű eladást tartott a megjelenteknek.
Március 4-én Utazás kiállítás volt, melyen minden esztendőben a Gyomaendrődi Utazási Iroda részt
vesz, eredményesen, melyet Jegyző úrral meglátogattak.
Ugyanezen a napon Történeti kutatások Gyomaendrődön, háromrészes előadássorozat endrődi
előadása volt. Dr. Erdész Ádám a Békési Levéltár igazgatója volt a főelőadó, aki mellett Dr. Szonda
István a gyomaendrődiségről beszélt.
9-én lakossági fórum, egyben közmeghallgatás volt a közterület-használat, közterület-foglalásról szóló
rendelet módosítása tárgykörben. Fontos, hogy törvényes keretek között kerüljenek a feltételek
meghatározásra. A fórumon mintegy 7-8 helyi vállalkozó vett részt.
Március 11-én az Őszidő Nyugdíjas Klub rendezvényén nőnapi ünnepség és a nemzeti ünnepségről
való megemlékezés volt az általuk előadott műsorral kísérve. A rendezvényeiken rendszeresen
megjelennek a füzesgyarmati klubból is.
Március 12-től rendezvénysorozat indult a nemzeti ünnepre való emlékezésként. Délután a képtárban
egy nagyenyedi tárlat megnyitásával kezdődött a műsor, 17 órától kihelyezett ünnepi Megyei
Önkormányzati ülés volt a Katona József Művelődési Központban, melyet koszorúzás előzött meg. A
rendezvény szervezését sokan megdicsérték. A közreműködőknek megköszönte a szervezési
munkákat. Március 13-án, szombaton délelőtt az 58. megyejárás programja volt az Endrődi
Népházban az Otthonunk Békés Megye programsorozat részeként. A program keretében a megye
néhány intézménye kulturális műsorral mutatkozott be, majd soron kívüli képviselő-testületi ülés
keretében a Pándy Kálmán Megyei Kórház és a Békés Megyei Tudásház vezetői mutatták be
intézményeiket.
Ugyanezen a napon Kézilabda kupa volt a Varga Lajos Városi Sportcsarnokban sok nézővel.
Március 18-án kis ünnepség keretében köszöntötte emléklappal és pénzjutalommal Szerető József
tanulót a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában, aki háromezer méteren fedett országos
csúcsot futott. Még egyszer gratulált neki és edzőjének Vaszkán Gábornak.
19-én a Megyegyűlés elnöke, Domokos László által átadott 30 darab színházjegyet felhasználva részt
vettek a Jókai Színházban és megtekintették az előadott színdarabot.
Március 20-án a Városi Sportcsarnokban II. Gyomaendrődi Küzdősport Gála volt a városban, melyhez
gratulált Váradi Zoltánnak.
23-án Hulladékgazdálkodási konferencia volt helyben, melyen biomasszáról, alternatív energiáról volt
szó Dr. Gyuricza Csaba egyetemi docens segítségével.
Március 24-én Lakatos Tibor testnevelő tanárral vett részt Budapesten egy Sportkonferencián.
Ugyanezen a napon a Hilton Szállóban a Tourinform Iroda vezetőjével, Varga Zsófiával egy oklevelet
vehettek át a 2010. évi gyomaendrődi turisztikai kiadvány második helyezéséért.
A Határ Győző Városi Könyvtárban háromnapos mesemondó verseny volt. A szervezőknek és a
résztvevőknek gratulált a programhoz.
Szólt még arról, hogy megjelent egy őt „népszerűsítő” röplap a városban. Úgy véli, ez szennyezi a
környezetet, kultúrát, ha valakinek van véleménye tegye meg a sajtóban, vagy akár itt az üléseken.
Nagy jelentősséget nem tulajdonít az esetnek.
Tájékoztatást adott még arról, hogy a Hulladékperrel kapcsolatban korábban képviselői
felhatalmazással egyeztetést folytatott a felperesekkel, mely nem vezetett eredményre. Ezt követően a
március 10-i bírósági tárgyaláson nem született ítélet. Következő tárgyalás április 21-én lesz, melynek
eredményéről a következő ülésen számol be.
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Szabó Balázsné képviselő asszony bejelentette, hogy az Ügyrendi Oktatási Bizottság megtárgyalta és
elfogadta a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZMSZ-ének módosítását, mely a térítési
díj, illetve a tandíj részletfizetési módjának szabályozását tartalmazza. A módosítást követően adott
tanévre december 31-ig tűzte ki a fizetési határidőt. Második módosításként a telephely módosítását
fogadták el. A módosított SZMSZ a város honlapján megtekinthető.
Izsó Csaba képviselő bejelentette, hogy a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság külső tagságában változás történt. Csahócki János bizottsági tag 2010. március 2-i keltezésű
levelében lemondott tagságáról. Az így megüresedő nem képviselő bizottsági tag helyre javasolta
Marton Dániel Gyomaendrőd, Kőrösi Cs. S. u. 25, sz. alatti lakost megválasztani. Köszöntötte az
ülésen jelenlévő Marton Dánielt, majd felkérte néhány szóban mutatkozzon be a képviselő-testület
előtt.
Marton Dániel bemutatkozásul elmondta, Székesfehérváron született. Sopronban az Erdészeti és
Faipari Egyetemen diplomázott, mint Természetvédelmi mérnök. Gyakorlatát a Körös-Maros Nemzeti
Parkban töltötte. Jelenleg a Szarvasi Arborétumban, mint Intézeti mérnök dolgozik. Gyomaendrődön
lakik jelenleg.
Várfi András polgármester megköszönte a bemutatkozást, majd felkérte a képviselőket, hogy a
bizottság elnök javaslata alapján hozzák meg döntésüket. A javasolt személy megválasztása csak
abban az esetben történhet nyílt ülés keretében, ha ehhez hozzájárulását adja.
Megkérdezte Marton Dánielt hozzájárul e, hogy a döntéshozatal nyílt ülés keretében történjen.
Marton Dániel hozzájárulását adta.
Várfi András polgármester a fentiekre figyelemmel felkérte a képviselőket szavazzanak. Felhívta a
figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János tartózkodom, 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
108/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Marton Dániel Gyomaendrőd, Kőrösi Cs. S. u. 25.
sz. alatti lakost megválasztja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
nem képviselő bizottsági tagjának.
Határidő: azonnal
Megkérdezte egyéb hozzászólás, bejelentés van-e. Hozzászólás nem volt, a Polgármester a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban kérte a képviselők véleményét,
hozzászólását.
Kérdés, észrevétel a jelentéssel kapcsolatban nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket hozzák
meg döntésüket.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, 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
109/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete a 414/2009. (X. 29.), 46/2010. (II. 11.) Képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Ezt követően a Polgármester beszámolt a február, március 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 15 igen szavazattal az érintettség miatti kizárást elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, 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
110/2010. (III. 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. február hónapban nem vett
igénybe szabadságot. Bejelentette, március 31-én 1 nap szabadságot, április 12-16-ig 5 nap
szabadságot kíván igénybe venni. Kérte a tájékoztatás elfogadását a Képviselő-testülettől.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal – Várfi András nem szavazott –
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, 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
111/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület elfogadja Várfi András polgármester 2010. február,
március havi szabadságának alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint 2010. február
hónapban nem vett igénybe szabadságot. Március 31-én 1 nap, április 12-16. között 5 nap
szabadságot kíván igénybe venni.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet
módosítása
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt ismertesse a rendelet
módosítás lényegét.
Hangya Lajosné bizottság elnök elmondta, a rendelet módosítása két okból vált szükségessé. Az
egyik, hogy gyakorlati problémaként jelentkezett a költségalapú bérlakásoknál, hogy a bérlő a
kiköltözést követően hónapok elteltével adta le az általa bérelt lakást. Ezért a bizottság javasolta, a
rendeletet kiegészíteni azzal, hogy a szabályozással, miszerint „A szerződés megszűnését követő 30
napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű állapotban a
bérbeadónak visszaadni.”
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A szabályozást a rendelet szövegén, valamint a rendelet mellékletében található bérleti szerződések
szövegében is át kell vezetni.
A másik ok, a lakásállományban bekövetkezett változások miatt szükséges módosítani helyi
rendeletünket. Az Iskola u. 6. sz. alatti ingatlant javasolják bevenni a bérlakás állományba, melyet a
bérbeadás előtt szükséges karbantartani.
A Fő út 133. szám alatti épületet szintén javasolják bevonni a bérlakás állományba. Az épületet 2008
évben vásárolta meg az önkormányzat, amely az ingatlan a 46-os főútvonal és az ipari park irányába
vezető Ipartelep utca kereszteződéséhez közel helyezkedik el. A kereszteződés átmenő forgalma
növekvő. A helyi települési fejlesztések későbbi megvalósítása tette indokolttá az ingatlan
megvásárlását.
A Losonczi utca 16. szám alatti bérlakást javasolja a bizottság értékesíteni, a bérlakás állományból
történő kivezetése után. A bérlakás leromlott műszaki állapotba került, jelenleg üresen áll. A lakás
kezelője, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. műszaki állapot felmérése szerint a lakóépület nem újítható fel
gazdaságosan.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy támogassák a rendelet fentiek szerint történő módosítását.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta
a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János
igen, 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
11/2010. (III. 29.) önkormányzati rendeletét
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és egyéb helyiségek bérletére és
elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §- ában kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a
lakásberendezéseket rendeltetésszerű állapotban a bérbeadónak visszaadni.”
2. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
3. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete 12. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a
lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni,
amelyről jegyzőkönyv készül.”
4. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet 6. melléklete 14. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„Bérlő az ingatlant a szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles kiürített, birtokba bocsátás
kori állapotnak megfelelő állapotban - a rendeltetésszerű használat miatti értékcsökkenést figyelembe
véve - azt visszaadni.”
5. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet 7. melléklete 14. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„Bérlő az ingatlant a szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles kiürített, birtokba bocsátás
kori állapotnak megfelelő állapotban - a rendeltetésszerű használat miatti értékcsökkenést figyelembe
véve - azt visszaadni.”
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Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet 2010. április 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 30/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 7. §-a és a 57/2009. (XII. 29.)
önkormányzati rendelet 2. §-a.
Gyomaendrőd, 2010. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. március 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. március 29.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 11/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
SZOCIÁLIS JELLEGŰ BÉRLAKÁSOK LAKBÉR- ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSI DIJA
S.sz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Bérlakás címe

Komfort
fokozat
Bacsalaposi u. 6.
Komfort
nélküli
Köröshídfő 1/A
Komfort
nélküli
Petőfi S. u. 6/B
Komfortos
Vízmű sor 2/E
Komfort
nélküli
Vízmű sor 2/F
Komfort
nélküli
Vízmű sor 2/G
Komfort
nélküli
Vízmű sor 2/H
Komfort
nélküli
Vízmű sor 2/I
Komfort
nélküli
Vízmű sor 2/J
Komfort
nélküli
Vízmű sor 2/K
Komfort
nélküli
Vízmű sor 2/L
Komfort
nélküli
Vízmű sor 2/N
Komfort
nélküli
Vízmű sor 2/P
Komfort
nélküli
Október 6. ltp. A/12 Komfortos
Október 6. ltp. B/2
Komfortos
Október 6. ltp. B/5
Komfortos
Október 6. ltp. B/6
Komfortos
Október 6. ltp. B/10 Komfortos

m2

Szoba szám Lakbér összege

44

1

4.580

64

2

6.660

75
31

2
1

11.710
3.230

41

1

4.270

41

1

4.270

30

1

3.120

97

2,5

35

1

3.640

29

1

3.020

31

1

3.230

30

1

3.120

27

1

2.810

55
58
58
55
58

1,5
2
2
1,5
2

8.590
9.060
9.060
8.590
9.060
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10.100

19
20
21
22
23

Október 6. ltp B/11
Október 6. ltp B/12
Október 6. ltp. B/13
Kör u. 39.
Iskola u. 6.

24

Fő u. 133.

Komfortos
Komfortos
Komfortos
Félkomfortos
Komfort
nélküli
Komfortos

58
55
58
66
59

2
1,5
2
2
2

90

2

9.060
8.590
9.060
9.280
6.140
14.050

2. Napirendi pont
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010/2010-es tanévben fizetendő térítés és
tandíj összegének megállapítása, a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól
szóló 19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse a rendelet
módosítás lényegét.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a közoktatásról szóló törvény alapján a fizetendő térítési és
tandíj mértékét tanévenként a szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának alapján
kell meghatározni, mely összeget a tanuló tanulmányi eredményétől függően csökkenteni kell. Az
intézmény a statisztikai tanulólétszám és a 2010 évi intézményi költségvetés alapján kiszámolta a
tanszakokra jutó szakmai kiadások összegét a 2010/2011-es tanítási évre vonatkozó térítési és tandíjak
mértékét, mely alapján kéri, hogy a rendelet ezek figyelembe vételével kerüljön módosításra.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet módosítását.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet,
hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János
igen, 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
12/2010. (III. 29.) önkormányzati rendeletét
a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a térítési díj és a tandíj összege
megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2.
§ (3) bekezdés szövegének a helyébe a következő rendelkezés lép:
“(3) A Kt. 115. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevételekor:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

kitűnő tanulmányi eredménynél 5 %-a,
jeles tanulmányi eredménynél 7-%-a,
jó tanulmányi eredménynél 9-%-a,
közepes tanulmányi eredménynél 11-%-a,
elégséges tanulmányi eredménynél 13-%-a,
elégtelen tanulmányi eredménynél 15-%-a.”

2. § A R. 2. § (4) bekezdés szövegének a helyébe a következő rendelkezés lép:
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“(4) A Kt. 115. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szolgáltatás 18 éven felüli, de 22 évnél
fiatalabb tanuló esetén:
g)
h)
i)
j)
k)
l)

kitűnő tanulmányi eredménynél 15 %-a,
jeles tanulmányi eredménynél 19-%-a,
jó tanulmányi eredménynél 23-%-a,
közepes tanulmányi eredménynél 27-%-a,
elégséges tanulmányi eredménynél 31-%-a,
elégtelen tanulmányi eredménynél 35-%-a.”

3. § A R. 2. melléklete helyébe a R. 1. melléklete lép.
Záró rendelkezés
4. § (1) Ez a rendelet 2010. szeptember 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 19/2009. (IV. 2.) önkormányzati
rendelet.
Gyomaendrőd, 2010. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. március 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. március 29.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 12/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
ZENEMŰVÉSZETI ÁG térítési díj Ft/év:
2oo5. szeptember 1. napja előtt beiratkozottak
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők esetében: a
teljesítménymutató alapján kiszámított egy főre eső
normatíva és a minősítési normatíva összegének 10
%- a (8.500)
18 éven aluliak
18 és 22 év
18 éven aluliak
18 és 22 év
közöttiek
közöttiek
Kitűnő
5%
10.500 15 %
31.600 Kitűnő
5%
10.500 15 % 31.500
Jeles
7%
14.800 19 %
40.100 Jeles
7%
14.700 19 % 39.900
Jó
9%
19.000 23 %
48.500 Jó
9%
18.900 23 % 48.300
Közepes
11 %
23.200 27 %
56.900 Közepes
11 %
23.100 27 % 57.000
Elégséges 13 %
27.400 31 %
65.400 Elégséges
13 %
27.300 31 % 65.100
Elégtelen
15%
31.600 35 %
73.800 Elégtelen
15%
31.500 35 % 73.500
Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
Kitűnő
30 %
63.200
Jeles
40 %
84.300
Jó
50 % 105.400
Közepes
60 % 126.500
Elégséges
80 % 168.700
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Elégtelen

100 %

210.800

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG térítési díj Ft/év
2005. szeptember 1. napja előtt beiratkozottak
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők esetében: a
teljesítménymutató alapján kiszámított egy főre eső
normatíva és a minősítési normatíva összegének 20
%- a (6.500)
18 éven aluliak
18 és 22 év
18 éven aluliak
18 és 22 év
közöttiek
közöttiek
Kitűnő
5%
2.700 15 %
8.200 Kitűnő
5%
8.000 15 %
24.000
Jeles
7%
3.800 19 %
10.300 Jeles
7%
11.200 19 %
30.400
Jó
9%
4.900 23 %
12.500 Jó
9%
14.400 23 %
36.800
Közepes
11 %
6.000 27 %
14.700 Közepes
11 %
17.600 27 %
43.200
Elégséges 13 %
7.100 31 %
16.900 Elégséges
13 %
20.800 31 %
49.600
Elégtelen 15%
8.200 35 %
19.100 Elégtelen
15%
24.000 35 %
56.000
Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
Kitűnő
30 %
16.300
Jeles
40 %
21.800
Jó
50 %
27.200
Közepes
60 %
32.700
Elégséges
80 %
43.600
Elégtelen
100 %
54.500
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG térítési díj Ft/év
2005. szeptember 1. napja előtt beiratkozottak
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők esetében: a
teljesítménymutató alapján kiszámított egy főre eső
normatíva és a minősítési normatíva összegének 20
%- a (6.500)
18 éven aluliak
18 és 22 év
18 éven aluliak
18 és 22 év
közöttiek
közöttiek
Kitűnő
5%
3.200 15 %
9.600 Kitűnő
5%
8.000 15 %
24.000
Jeles
7%
4.500 19 %
12.100 Jeles
7%
11.200 19 %
30.400
Jó
9%
5.700 23 %
14.700 Jó
9%
14.400 23 %
36.800
Közepes
11 %
7.000 27 %
17.200 Közepes
11 %
17.600 27 %
43.200
Elégséges 13 %
8.300 31 %
19.800 Elégséges
13 %
20.800 31 %
49.600
Elégtelen 15%
9.600 35 %
22.300 Elégtelen
15%
24.000 35 %
56.000
Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
Kitűnő
30 %
19.100
Jeles
40 %
25.500
Jó
50 %
31.900
Közepes
60 %
38.200
Elégséges
80 %
51.000
Elégtelen
100 %
63.700
SZÍNMŰVÉSZETI ÁG térítési díj Ft/év
2005. szeptember 01. napja előtt beiratkozottak 2005/2006-os tanévtől újonnan belépők esetében: a
teljesítménymutató alapján kiszámított egy főre eső
normatíva és a minősítési normatíva összegének 20
%- a (6.500)
18 éven aluliak
18 és 22 év
18 éven aluliak
18 és 22 év
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Kitűnő
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
Elégtelen

5%
7%
9%
11 %
13 %
15%

2.600
3.600
4.600
5.600
6.700
7.700

közöttiek
15 %
19 %
23 %
27 %
31 %
35 %

7.700
9.700
11.800
13.800
15.900
18.000

Kitűnő
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
Elégtelen

5%
7%
9%
11 %
13 %
15%

8.000
11.200
14.400
17.600
20.800
24.000

közöttiek
15 %
24.000
19 %
30.400
23 %
36.800
27 %
43.200
31 %
49.600
35 %
56.000

Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
Kitűnő
30 %
15.400
Jeles
40 %
20.500
Jó
50 %
21.600
Közepes
60 %
30.800
Elégséges
80 %
41.000
Elégtelen
100 %
51.20
3. Napirendi pont
A vásárokról és piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása I.
forduló
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó Bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a piacot üzemeltető vállalkozó /Markt-Plus Kft. / az általa
kalkulált és javasolt szolgáltatási díjtételek szerint kéri a képviselő-testülettől a rendelet módosítását.
Az emelés mértéke az egyes díjtételeknél eltérő, az előterjesztéshez mellékelt javaslatból látható, hogy
a díjtételek változtatásának átlaga 7.08 %, illetve 6.02 %.
A rendeletmódosítás két fordulóban kerül megvitatásra, az első fordulóban felmerült módosító
indítványokat, szakértői javaslatokat továbbá bizottsági és lakossági véleményeket tartalmazó
tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni.
Felkérte a képviselőket vitassák meg a tervezetet, tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket.
Béres János képviselő kérte kijavítani, miszerint a büfé kocsi 1200 Ft/ db, és nem 1200 Ft/ m2.
További észrevétel hiányában a fentiekre is figyelemmel a Polgármester kérte a képviselőket
határozzanak, miszerint a rendelet-tervezetet második fordulós vitára alkalmasnak ítélik.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, 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
112/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a vásárokról és piacokról szóló 23/1995.
(VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet II. fordulós vitára
alkalmasnak ítéli.
Határidő: azonnal
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4. Napirendi pont
Az ivóvíz ellátási és szennyvíz elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a
rendelet módosítás lényegét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a januári ülésén alkotta meg az ivóvíz
és szennyvíz díjainak megállapításáról szóló rendeletét, melyben szabályozta a hatósági, lakossági és
önkormányzati ivóvíz díját is. Ugyan ennek megállapítása a Békés Megyei Vízművek Zrt.-vel, mint
szolgáltatóval történt egyeztetéseket követően került megállapításra, azonban Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének csak a hatósági ár megállapítására van jogköre az árak
megállapításáról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján. Ennek megfelelően a lakossági és
önkormányzati ivóvíz díjának megállapítását a rendeletből törölni kell, azzal, hogy ennek
megállapítása a "hatósági díjtól eltérő vízdíj alkalmazása" tárgyában megkötendő kétoldalú
megállapodásban kerül szabályozásra.
Az így módosításra kerülő rendelet április 1. napjával lépne hatályba.
A bizottság javasolja a testületnek a rendelet fentiek szerinti történő módosítását.
Várfi András polgármester elmondta, az Ügyrendi bizottságon kívül a Városfenntartó bizottság is
megalkotásra javasolta a rendelet-tervezetet.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János
igen, 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-testülete
13 /2010. (III. 29.) önkormányzati rendeletét
az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében
foglalt jogalkotói hatáskörében és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el.
1. § A az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezés
2. § (1) Ez a rendelet 2010. április 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2010. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. március 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. március 29.
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Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 13 /2010. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
Víz- és szennyvíz szolgáltatási díjak
a) Vízszolgáltatási alapdíjak 2010. április 1-től
Vízmérő mérete
Értékesítési irány
Lakossági
13-20
Nem lakossági
25-40
Lakossági és nem lakossági
50-80
100-200

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

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

Hatósági
289,80

c) Fogyasztott mennyiségtől függő szennyvízdíjak (Ft/m3) 2010. április 1-től
Hatósági
Csatornadíjak
2010
452,60
d.) A lakossági és önkormányzati ivóvíz- és csatornadíjak a "hatósági díjtól eltérő víz-és szennyvízdíj
alkalmazása" tárgyában megkötendő kétoldalú megállapodásban lesz megállapítva.
e) A folyékony hulladék - kezelőműbe kiszállított szippantott kommunális szennyvíz fogadási-díja 2010.
február 1-től 678,90 Ft/m3
A mellékletben szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
5. Napirendi pont
Békés Megyei Vízművek Zrt. vagyonkiadása
Vass Ignác a Pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a bizottsági ülésen az előterjesztés megtárgyalása
során felvetődött, hogy a Zrt által bérelt, de az önkormányzat tulajdonát képező közművagyon, ha
visszakerül az önkormányzathoz úgy azt jelentős Áfa fizetési kötelezettség terhelné, ezért a
bizottságnak az volt a javaslata, hogy csak akkor vegye át a vízi közmű tulajdonos, ha az nem jár ÁFA
fizetési kötelezettséggel. Felvetődött továbbá, hogy a vízművel kapcsolatos előterjesztésekben mindig
csak a Vízmű költségek szerepelnek, amelyek döntő módon befolyásolják a vízdíj mértékét.
Ugyanakkor a testületnek nincs rálátása ezekre a költségekre, azok valódiságát, nem valódiságát nem
tudja megállapítani ezért a bizottság kérte, hogy a jelen testületi ülésen legyen jelen az Zrt.
Igazgatóságának önkormányzatunk által delegált tagja, Dezsőné Rau Katalin, és adjon tájékoztatást
ezen költségek alakulásáról.
Várfi András polgármester felkérte Dezsőné Rau Katalint álljon a képviselő-testület rendelkezésére.
Dezsőné Rau Katalin elől járóban hangsúlyozta, valamennyi olyan testületi vagy bármely ülésre,
melyre meghívót kap és kötelessége van el szokott menni, meg szokott jelenni. Sajnálattal vette
tudomásul, hogy az elmúlt évben az igazgatósági tagságából eredő beszámolót tárgyaló ülésre nem
kapott meghívót, pedig a mostanihoz hasonlóan szívesen állt volna akkor is rendelkezésre. A
Vízművek igazgatósági ülésen – egy-két kivétellel, egészségügyi probléma miatt – minden
alkalommal jelen volt.
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A vagyonkiadás tárgykörében az önkormányzat és a Vízművek Zrt. kapcsolatát illetően, elmondta, a
Zrt. a megye 66 önkormányzata által létrehozott gazdasági társaság, amely azért jött létre, hogy az
önkormányzatok alapvető kötelezettségét- a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását – biztosítsa.
Ugyanakkor a szennyvízelvezetést és annak környezetkímélő elhelyezését megoldja. A Zrt. ehhez a
vízi közmű és a szennyvízcsatorna vagyont bérleti szerződés keretében működteti, átvette az
önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakat és igyekszik a szolgáltatást mindenki
megelégedésére végezni. A két fél kapcsolatát illetően a Vízművek Zrt. a gyomaendrődi
önkormányzaté is, ebből következően valamennyi itt élő lakosé is. Az, hogy a zrt. a könyveiben
milyen költséget és hogyan számol el, mint igazgatósági tag nem tudja nap mint nap felügyelni és ez
nem is kötelessége.
A szóban forgó vagyonátadás, az a vagyonrész, amelyet a Zrt. finanszírozott közvetlenül akkor,
amikor az elvégzett rekonstrukciót, illetve a meglévő közmű vagyonon bővítést, felújítást végzett.
Ezek számviteli szabályai adózott eredményből képződött forrást illetve amortizációst forrást rendel.
Tekintettel arra, hogy a Zrt. egy gazdasági társaság a beruházás folytán felmerült Áfát, amit kifizet, azt
jogosult visszaigényelni. Sajnos ugyan ezt az önkormányzat, amikor egy beruházást végez, nem tudja
megtenni. Ebből következik a vagyonkiadás során az a tétel, hogy 1.330.527 eFt könyvszerinti értéken
nyilvántartott bérelt eszközön végzett felújítást, rekonstrukciót Áfa kötelezettség terhel, mert az
önkormányzat, mint végső fogyasztó és beruházások Áfa visszaigénylésére nem jogosult intézmény,
gazdasági szervezet, jogi személy. Amennyiben ezt térítés nélkül adja át a zrt. az önkormányzatnak,
úgy a kettőjük között létrejövő megállapodásban megállapított érték után ugyan úgy meg kellene
fizetni a 25 % Áfát.
Egyetértett a pénzügyi bizottság véleményével, miszerint jó lenne, ha az 332.632.000,- Ft Áfát nem
kellene megfizetni és a vagyon érték az önkormányzat vagyoni nyilvántartásába bele kerülhetne. Az
érvényes Áfa törvény azonban ezt nem teszi lehetővé.
Érdemesnek tartotta megemlíteni, hogy jó az, ha egy tárgyiasult vagyon értéke ott van, ahol fizikálisan
is van, és azon az értéken szerepeljen a tulajdonos könyveiben, amilyen valójában. Ezek az értékek
úgy alakultak ki, hogy készült egy beruházás önkormányzati finanszírozásban, melyet a Zrt-vel történt
szerződések kapcsán bizonyos felújítások, rekonstrukciók során a Zrt. finanszírozásában, mint bérelt
eszközökön végzett beruházás került elszámolásra, és ott került kimutatásra. Ez azt jelenti, hogy az
önkormányzat vagyona ezzel nem nőtt, mint tárgyiasult vagyon. A tisztánlátás, és a vagyonérték
helyes meghatározása érdekében ez mindenképpen követendő lenne.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, jelen döntésével a testület csak egy elméleti döntést
fog hozni, ugyanis meg kell várni az Apeh és Pénzügyminisztérium azon állásfoglalásait, melyek
tisztázzák az Áfa megfizetésének kérdését. Amennyiben a tulajdonos önkormányzatnak az Áfát meg
kell fizetni, abban az esetben a vagyonátadásra más megoldást kell keresni, a témát a testületnek újra
kell tárgyalni.
Uhrmann Károly a Vízművek Zrt. pénzügyi osztályának vezetője hozzászólásában pontosítani
kívánta, hogy az előterjesztésben az 1.330.527 eFt értékű közművagyonon a Zrt. által üzemeltetett
valamennyi tulajdonos önkormányzat közművein végzett rekonstrukciót jelenti. Az önkormányzatok
felé ezt ilyen összegben szeretnék kiadni, mely vagyontömegnek az önkormányzatonkénti
megállapítása folyamatban van. 2009. december 31-i nettó értéken Gyomaendrődöt illetően több mint
76 millió Ft az az érték, amelyről jelenleg szó van. A jegyző úr által említett állásfoglalások közül az
APEH állásfoglalásával már rendelkeznek, melynek lényege, hogy azon technika ellen, amivel a Zrt.
ezt a vagyonátadást le akarja bonyolítani, nem emelt kifogást. Ugyanakkor az önkormányzatot érintő
Áfa visszaigénylés problémájáról még nem érkezett állásfoglalás, észrevétel az adóhivatal részéről.
A Zrt-nek is az a szándéka, hogy az önkormányzatoknak és persze a Zrt-nek se járjon a vagyonátadás
pluszadó teherrel. Amennyiben az önkormányzatnak az adó visszatérítése akadályokba ütközik, úgy
más konstrukciókkal is meg lehet oldani a két vagyonelemnek a találkozását.
Várfi András polgármester, kérdés, észrevétel hiányában ismertette az elvi döntési javaslat lényegét,
amely szerint a képviselő-testület a vagyonkiadásról szóló megállapodást abban az esetben köti meg
ha:
1. A Pénzügyminisztérium és az APEH részéről egyértelmű állásfoglalás kerül kiadásra az üggyel
kapcsolatban és az abban foglaltak elfogadhatóak mindkét fél számára,
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2. Az önkormányzatot a vagyonkiadással kapcsolatban nem terheli ÁFA fizetési kötelezettség.
Felkérte a képviselőket a javaslat elfogadására.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, 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
113/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. Társaság
Közgyűlése 59/2009.(X.15.) sz. határozatára az alábbi nyilatkozatot teszi.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete egyetért azzal a törekvéssel, hogy a Békés Megyei
Vízművek Zrt.-nél 1997 – 2007. december 31. közötti időszakban elvégzett, beruházások és
értéknövelő felújítási munkák folytán keletkezett eszközöket – melyeket a Társaság a saját
könyveiben, mint bérelt eszközökön végzett aktivált beruházást - át kívánja adni a vízi közmű
tulajdonos önkormányzatnak.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a vagyonkiadásról szóló megállapodást abban az
esetben köti meg ha:
1. A Pénzügyminisztérium és az APEH részéről egyértelmű állásfoglalás kerül kiadásra az
üggyel kapcsolatban és az abban foglaltak elfogadhatóak mindkét fél számára,
2. Az önkormányzatot a vagyonkiadással kapcsolatban nem terheli ÁFA fizetési kötelezettség.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
6. Napirendi pont
Beszámoló a TÁMOP.5.2.5 „Gyermekek és fiatalok integrációs programjai” elnevezésű
pályázatról
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által elnyert pályázat
sikeres befejezése érdekében az önkormányzat megelőlegezett a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
számára 1.8 millió Ft-ot, egyben kötelezte a kisebbségi önkormányzatot, hogy készítsen szakmai,
pénzügyi beszámolót a pályázatról és azt terjessze a képviselő-testület elé. Az ügyrendi bizottság a
beszámolót megvitatta és javasolja annak elfogadását.
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke örült volna annak, ha a fent említett döntés
során a testület ülésén elhangzott kérdések, észrevételek most, a jelen ülésen, az ő jelenlétében
hangoztak volna el. Így lett volna korrekt. Az említett ülésen azért nem volt jelen, mert nem volt
tudomása arról, hogy ezt a témát a testület akkor tárgyalni fogja. Azon a napon reggel telefonon
beszélt Polgármester úrral erről a témáról, viszont arról nem volt szó, hogy a testület ezt akkor
tárgyalni fogja. Az akkori ülésen a Polgármester úr a vele folytatott telefonbeszélgetést az alábbiak
szerint kommentálta: „így még cigány vezetővel nem vesztem össze, nem ordítoztam, mint a testületi
ülés előtt.” Ez valóban így volt, polgármesterhez nem méltó volt az a hang, ahogyan akkor vele
beszélt, ráadásul a beszélgetés nem is a téma körül forgott, arról alig ejtettek szót. El kell mondani,
hogy a kettőjük közötti vita nem ma kezdődött, politikai jellegű, ami nyilván ezt a ciklust végig is
fogja kísérni. Ezen túlmenően méltánytalannak és szégyenteljesnek tartotta, hogy az említett ülésen
egyes képviselők információk nélkül alkotnak téves véleményeket. Konkrétan Czibulka képviselő úr
részéről hangzott el, hogy „a kecskét megették, és a szénát eladták.” Ebből a kecskéből viszont a
képviselő úr is evett, és pánikszerűen menekült el az alapítványból, arról azonban elfeledkezett, hogy
egy évig még a feleségét ott felejtette, igen tisztességes fizetésért.
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Határozottan visszautasította ezt a stílust. Bár mikor, ha a kisebbségi önkormányzat felé kérdés,
észrevétel van, úgy a megkeresésre készséggel állnak rendelkezésre. Érzékenyen érintette továbbá az a
kijelentés, ami szintén ezen az ülésen hangzott el, hogy „meg kell védeni a pedagógusokat.”
Kijelentette, miszerint ebben a városban nem Dógi János és nem a kisebbségi önkormányzat az, akitől
meg kell védeni a pedagógusokat – bár az kétségtelen, hogy amennyiben az önkormányzattól nem
kaptak volna anyagi segítséget nehézségekbe ütköztek volna a pályázati elszámolás során – de mint
ahogy már korábban is tették, egy-két hónapos csúszással, de ki tudták volna őket fizetni. Így az, hogy
az önkormányzat segítségével erre hamarabb sor kerülhetett egy gesztus volt a pedagógusok felé, de
nem tőle kell őket megvédeni. Jelenleg az un. tanoda programúkban 12 pedagógus 2 évig dolgozott,
iskola időn túli oktatásban, amiért kiegészítő illetményt kaptak a kisebbségi önkormányzattól az általa
szervezett programból.
A napirenddel érintett programot illetően elmondta, a kisebbségi önkormányzat a pályázat
benyújtásával bevállal bizonyos kockázatot is, hogy amennyiben a lebonyolítás során probléma lép fel,
úgy a szükséges pénzösszeget más forrásból kell biztosítaniuk. Ezt a pályázatot Sárköziné Vera
készítette el, aki akkor még a cigány kisebbségi önkormányzatnál dolgozott, jelenleg viszont már a
polgármesteri hivatalban dolgozik. Ezt a pályázatot, melyet Sárköziné saját magának készített,
személye támogatta, annak benyújtását nem akadályozta. Szakmailag a pályázat nem volt rossz, mivel
nyert. A kisebbségi önkormányzat számolt ezzel a pályázattal, melyről több önkormányzati ülésen is
beszéltek, ahol a hivatal részéről is voltak jelenlévők, akik sajnálatos módon a képviselő-testületet az
ott elhangzottakról nem, vagy esetenként félre tájékoztatták. El kellett volna mondaniuk, hogy a
program fedezetéül egy un. Mikró hitel Rt-től igényt kérte, arra az esetre, ha pénzügyi finanszírozási
során nehézségük adódik. Ez azonban nem következett be, csupán egyetlen probléma volt – amiről a
szóban forgó testületi ülésen nem esett szó-, még pedig az, hogy a MÁK kéthavi bért rosszul
számfejtett, ezáltal a kisebbségi önkormányzat nem tudta a támogatást lehívni. Tudni kell azonban,
hogy jelentősen kevesebb összegről van szó, mint az 1.8 millió Ft, amit a testület megszavazott a
kisebbségi önkormányzat részére. A kisebbségi önkormányzatnak egy korábbi programból adódóan is
van fennálló tartozása a képviselő-testület felé, amelyet rendezni fognak. Ugyanakkor senki nem
mondta el azt, hogy a pályázat készítésekor „önismereti tréning „megfogalmazást használtak, viszont
ilyen tréninget csak akkreditált képző intézet végezhet. Tehát annak az egyéni vállalkozónak, aki a
programban ezt a tréninget végezte, az elszámolását nem fogadták el, így ebből adódott az az 500 e Ft
körüli összeg, amit támogatásként nem tudtak aztán lehívni. Egy ekkor programban viszont ez még
belefér, bár nem örülnek neki, ha nem csúszik be a MÁK által elkövetett számfejtési hiba, úgy ezt az
összeget még kezelni tudták volna. Összességében a pénzügyi nehézség ebből adódott.
A program szakmai részét illetően, nyolc-tíz évvel ezelőtt éppen a Polgármester úr nyilatkozott úgy,
hogy azt tarja szerencsésnek, hogy a cigányok önmaguk szerveződnek. Ez így helyes, valóban hagyni
kell a cigányokat önállóan szerveződni. Megítélése szerint a cigány kisebbségi önkormányzatnak nincs
miért szégyenkeznie, ugyan így a város lakosságának és a település önkormányzatának sem.
Integrációs programokról lévén szó, integráltan a város intézményeit minden pályázatukba bevonják –
Rózsahegyi K. Ált. Iskolát, Bethlen G. Iskolát, Családsegítő Központot- közösen bonyolítanak
programokat sikerrel, példaértékűen.
Értesülése szerint a legutóbbi bizottsági ülésen felvetődött a személyét érintően- több képviselő is
szervezkedik és zaklatja a cigány közösséget, hogy le kell váltani Dógi Jánost stb. Áll elébe,
függetlenül attól, hogy bár merre is járt a világban, mindig csak a jó hírét vitte ennek a városnak.
Mindenhol úgy olvasták fel a nevét, hogy Dógi János Gyomaendrődről. Éppen ezért a
polgármesternek nem lenne szabad megengedni, hogy olyan észrevételek, megjegyzések érjék
személyét, mint a legutóbbi ülésen, és azt Tv adásba a lakosság lássa. Ez félrevezetése a lakosságnak.
Szintén az említett bizottsági ülésen hangzott el a cigány közösségi ház helyzete, állapota. Kérte a
képviselőket, hogy a közösségi ház állapotát mérjék fel ma, és hasonlítsa össze azzal az állapottal,
amikor azt a kisebbségi önkormányzat megkapta. Nézzék meg mennyi fejlesztés történt azóta, és
ténylegesen milyen állapotban van az épület. Szívesen látja a testületet akár egy kihelyezett képviselőtestületülésen ebbe az épületbe. Nézzék meg igaz e az az állítás, hogy össze fog dőlni az épület. Az
épület eleje valóban olyan állapotban van, hogy előbb-utóbb össze fog dőlni, mert olyan fekete
vályogból készült annak idején, ami semmilyen felújítást nem visel el hosszú távon. A közmunka
program keretében április-május hónapban az épület felújítása meg fog történni, aminek feltétele, hogy
az említett előző képviselő-testületi ülésen hozott döntését fenntartja e a testület, vagy megváltoztatja.
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Ez a döntés ugyanis a kisebbségi önkormányzat működését megakadályozta, lezárta, a döntés által
működésképtelenné váltak. Egyébként az épület belső állapotát, az udvart meg lehet nézni, a teljesen
rendben van. Az elmúlt 8 évben 30 millió Ft-ot költöttek az épület felújítására. Annak idején 2.4 millió
Ft-ért vásárolták meg az épületet a települési önkormányzattól.
Végezetül szólt még a cigány közmunka programról. 30 ember dolgozik. A program célja a cigányok
által lakott lakóterület rendbetétele. Gyomaendrőd vonatkozásában ez azt jelenti, hogy azokat a
területeket, melyekhez évek óta nem nyúlt a város, például az u. cigánytemető, a cigányváros szélén
lévő gátrész, azokat a program keretében rendbe teszik. Felkérte a műszaki osztály vezetőjét, hogy
nézze meg, hogy január 15- óta, mennyire megváltoztak ezek a területek. Fotókkal, videóval rögzítik
az előző és a jelenlegi állapotot. 30 főből 10 fő hölgy, akik adminisztratív munkát végeznek. A
képviselő-testület a program lebonyolításához 700-800 e Ft-ot adott, melyet ezúton köszönt meg. Ez a
kapott összeg az eszköz költségnek a 25 %-a, ami azért jó a települési önkormányzatnak, mert ezek az
eszközök ezt követően itt maradnak majd a városnak. További pozitívum, hogy 99 % esély van arra,
hogy ezt a közmunka programot 5 hónapra meg fogják hosszabbítani. A képviselő-testület döntése
lesz az, hogy ezt felvállalja e, a maga részéről ehhez minden segítséget és információt meg fog adni.
Várfi András polgármester reagálva fontosnak tartotta elmondani, hogy személye kettős szerepet tölt
be, egyrészt politikus, másrészt a város polgármestere. Ebben a minőségében mivel pénzről a város
érdekéről, továbbá a cigány kisebbségi önkormányzat érdekéről van szó, fontosnak tartotta felhívni a
kisebbségi önkormányzat elnökét, és tisztázni azt, hogyan tudják a pályázat elszámolásával
kapcsolatos problémát megoldani. Megítélése szerint a testület ezt jól meg is oldatta azzal, hogy
megszavazta a 1.8 millió Ft-ot azt megelőlegezte a kisebbségi önkormányzat részére, és nem mondta
azt, hogy nem foglalkozik a problémával.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, személye volt az, aki kérte, hogy a kisebbségi
önkormányzat szakmailag és pénzügyileg is számoljon be a pályázat lebonyolításáról. A benyújtott
beszámolóból úgy tűnik, hogy a program elérte a célját. A bizottsági ülésen felvetődött, hogy van e
programnak után követése, illetve hosszabb távon milyen haszna van. Az 1-2 éves után követést végzi
e majd a cigány kisebbségi önkormányzat. A programban résztvevő intézmények, iskolák tudják azt
megmondani, hogy azok az ismeretek, amelyeket a programban résztvevő gyerekek kaptak, hogyan
segíti majd őket. Nyilván most még rövid az idő, de hosszútávon látható lesz az eredmény.
Felvetődött továbbá a bizottsági ülésen, hogy sok esetben információ hiányában szenvednek a cigány
kisebbségi önkormányzattal kapcsolatos ügyekben. Hiába képviselteti magát a kisebbségi
önkormányzat, a jelenlévő megbízott nem tudja, mit mondjon, vagy mit szabad mondania. Gondolt itt
a szociális kerekasztalra, ahol a város közcélú foglalkoztatásáról volt szó. Ott ugyanis, a megjelent
képviselő nem tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a cigány közmunka program már január óta
működik a városban, erről csak az ülés befejezése után szólt. Ezért is jó lenne, ha ezeken az üléseken a
kisebbségi önkormányzat elnöke is megjelenne és tájékoztatást adna a kisebbségi önkormányzat
tevékenységéről, így nem érhetné vád a bizottságot, illetve a képviselő-testületet, hogy információ
hiányában van.
A cigány közösségi ház felújítását illetően elhangzott, hogy jó lenne, ha a városszépítés keretében a
közmunkaprogramban a ház elejét bevakolnák.
Putnoki László képviselő kiegészítve a fentieket elmondta, a bizottsági ülésen sok minden elhangzott,
többek között, a közösségi ház épülete, amire nem mondható az, hogy annak gondos gazdája van.
Amellett, hogy tisztában van Dógi János elnök munkájával, - aki az országos cigány önkormányzatban
is tisztséget tölt be – elfoglalt ember, éppen ezért felmerül a kérdés, hogy van e ideje a helyi roma
közösséget megfelelően irányítani, vagy megfelelő helyettese. Meglátása szerint nincsen, ezért is van a
testület sok esetben információ hiányában. Ezen változtatni kellene, és meg kellene bíznia egy olyan
személyt, aki fel tudja vállalni, hogy ez a közösség megfelelően és hatékonyan működjön. A települési
önkormányzat, a testület nem a cigányság ellen van, hanem a hasznos együttműködésre törekszik.
A kisebbségi önkormányzat adósága a települési önkormányzat felé közel 2.5 millió Ft. Jó lenne látni,
hogy ez a pénz hasznos helyre megy, és a többi civil szervezethez hasonlóan ők is el tudjanak
számolni.
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Összegezve, a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke csak úgy tudja a települési önkormányzat előtt
a cigány közösség érdekeit képviselni, ha tarja a kapcsolatot a várossal, meg van a kommunikáció.
Személy szerint Dógi urat most látta először a testületi ülésen.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő véleménye szerint még jó szándékkal sem mondható el, hogy a két
önkormányzat együttműködése folyamatos. Személye mióta képviselő – három év óta – ma látta
először Dógi urat a testület ülésén. A települési önkormányzat jó szándékkal hoz döntéséket a cigány
közösséget érintően, de a kapcsolat egyáltalán nem kétoldalú. Megjegyezte, hogy ő volt az, aki a
programban részt vevő pedagógusok bérére tekintettel javasolta, hogy hozzon döntést a testület az 1.8
millió Ft megelőlegezéséről, ami nem volt véletlen. Ezzel kapcsolatban egy régi esetet említett fel, ami
egy pedagógus társával történt, aki szintén a cigány kisebbségi önkormányzat egyik pályázati
programjában vett részt.
Igen is tudomásul kell venni, hogy minden kapcsolat kétoldalú, nem kell azt politikai síkra terelni. Ha
a települési önkormányzat a cigány közösséget érintően döntést hoz, akkor az elnök vagy helyettese
tisztelje meg a testületet a jelenlétével, hogy adott esetben kérdéseket tudjanak feltenni.
/Vass Ignác képviselő az üléstermet elhagyta, jelen van 14 fő képviselő./
Dógi János elnök reagálva a hozzászólásokra elmondta, határozottan állítja, és ha kell bizonyítani is
tudja, hogy itt csak politikáról van szó. Valóban előfordult, hogy egy korábbi programban résztvevő
pedagógus később jutott a béréhez, de éppen ennek kivédése érdekében tették azt az intézkedést, hogy
áthidaló hitel lehetőséget vesznek igénybe pályázat előfinanszírozás céljából.
A két önkormányzat kapcsolatát illetően, tudni kell azt, hogy a kisebbségi önkormányzat ülésein szinte
minden alkalommal jelen van a Jegyző úr és a pénzügyi osztály ügyintézője. Nekik lenne
kötelességük, részletes információt adni a testület felé, ha olyan jellegű problémák, vitás kérdések
merülnek fel. A képviselő-testület szinte valamennyi tagjával régi az ismeretsége, akik bár mikor
megkereshetik és kérdezhetnek tőle. Mind emellett elismerte, hogy a kisebbségi önkormányzat
részéről hiányosság, hogy nem jelennek meg a települési önkormányzat ülésein.
Az 1.8 millió Ft megelőlegezésre nem kellett volna, hogy sor kerüljön, ha a MÁK részéről nem
történik meg a számfejtési hiba. Ez a pályázati program pénzügyi szempontból kezelhető.
A cigány közösségi ház állapotát illetően akkor lenne bölcs a testület, és lezárható lenne ez a téma
azzal, ha a mai ülésen hozna egy olyan döntést, amelyben megbízná a műszaki osztályt az épület
állapotfelmérésével. Tudni kell azt, hogy néhány évvel ezelőtt a legmodernebb technikával, nemes
vakolattal burkolták le az épületet, de az a vályog, amiből az épület készült a mozgásból adódóan nem
tűri a nemes vakolatot, ledobja. 2-3 évente újra kell vakolni. Ezért is mondta a legutóbbi kisebbségi
ülésen, hogy meggondolandó lenne ennek az épületrésznek a lebontása, függetlenül attól, hogy
belülről rendben van. Az idei évi költségvetésükből 100-150 e Ft-ot fordítanának az épület külső
homlokzatának felújítására, de eben akadályozva vannak a testület legutóbbi ülésén hozott döntése
által, amely szerint az önkormányzat azonnali beszedési megbízást nyújt be kisebbségi önkormányzat
számlájára a megelőlegezett 1.8 millió Ft összeg erejéig. A legutóbbi kisebbségi önkormányzati
ülésen, melyen Polgármester Úr is jelen volt, megállapodás született arról, hogy az állami támogatás
felhasználására vissza fognak térni. Tehát amennyiben az állami támogatáshoz hozzájutnak, és az
időjárás is engedi, az épület külső homlokzatának felújítását el fogják végezni.
Befejezésként tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ez év szeptemberétől a közösségi házban
megkezdődhet az érettségit adó képzés, ezért is érdekük az, hogy az épület megfelelő állapotba legyen.
Ingyenes képzésről lesz szó, melyen minden gyomaendrődi lakos, akit ez érdekel, az érettségit meg
tudja szerezni.
Ismételten megköszönt valamennyi támogatást, amit a települési önkormányzattól kaptak. Bízott abba,
hogy a ciklus hátralévő időszakában, békében és eredményesen tudnak együttműködni.
/Dr. Palya József képviselő az üléstermet elhagyta, jelen van 13 fő képviselő./
Várfi András polgármester egyetértett azzal a képviselői megjegyzéssel, hogy a kommunikációt
folytatni kell, ami akkor tökéletes, ha mindkét fél kötelességének érzi, és meg is teszi a tájékoztatást a
másik fél felé.
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Dr. Csorba Csaba jegyző fontosnak tartotta tisztázni, hogy amennyiben a pályázat elszámolása során
nincs szabálytalansági dolog, akkor az 1.8 millió Ft nem lehetetleníti el a kisebbségi önkormányzatot.
Ehhez nyilván az kell, hogy az elszámolás korrekt és megfelelő legyen. A kisebbségi önkormányzat
ellehetetlenedése, ha bekövetkezik, nem e miatt lesz.
Fontos továbbá tisztázni, hogy ez a pénzügyi probléma mikor következett be, mi miatt jött létre. A
pénzügyi osztály 1-1.5 hónappal ezelőtt levélben jelezte, hogy baj lesz a pályázat pénzügyi
elszámolásával. Ezt követően valóban hosszabb időn keresztül nem történt ez ügyben semmi, ami
mindkét fél hibája. Az 1.8 millió Ft megelőlegezése az ő javaslata volt, ami nem arra irányult, hogy
ellehetetlenítse a kisebbségi önkormányzat működését. Természetesen, ha az elszámolás rendben van,
és van más lehetőségük is, úgy ezt az 1.8 millió Ft-ot nem kell igénybe venniük. Nem arról volt szó,
hogy az önkormányzat nem tartotta jónak ezt a pályázatot, éppen ellenkezőleg, ezért is döntöttek az
1.8 millió Ft összegű támogatásról.
A kisebbségi üléseket illetően, akár a cigány, akár a német kisebbségi üléseken – tanácskozási joggal a lehetőségeihez mérten igyekszik részt venni, viszont nem az ő dolga, hogy tájékoztatást adjon az ott
elhangzottakról, - erre nincs is felhatalmazása. Az ő dolga, hogy a törvényes működés feltételeit a
legjobb tudása szerint próbálja meg biztosítani mind két kisebbségi önkormányzat esetében.
/Vass Ignác és Dr. Palya József képviselők visszaérkeztek, a jelenlévő képviselők száma 15 fő./
Putnoki László képviselő kérdésként tette fel Dógi úr felé, hogy mennyire sikerült a kisebbségi
önkormányzat tevékenységébe bevonni a cigány vállalkozókat. A ház állapotát illetően nagyon sok
hasonlóan leromlott állapotú ház van még itt Gyomaendrődön, amiket meg lehet nézni, milyen jó
minőségben fel lettek újítva.
Dógi János elnök elsőként a Jegyző úr hozzászólására reagált, amely szerint mindenki tudja, hogy az
1.8 millió Ft-ot a kisebbségi önkormányzat külső segítség nélkül nem fogja tudni visszafizetni. Közel
500 e Ft összeget nem fognak megkapni a pályázati támogatásból, mivel az önismereti tréninget nem
lehet elszámolni a pályázatban történt hiba miatt. Tudni kell azonban, hogy az elmúlt napokban több
helyre is nyújtottak be pályázatot, amiből ezt a maradék összeget próbálják meg rendezni.
Putnoki úr kérdésére válaszolva hangsúlyozta, személye, mint a kisebbségi önkormányzat elnöke az
elmúlt nyolc év alatt nagyon sok időt és energiát fordított arra, hogy a cigány vállalkozók helyben
munkához jussanak. A közreműködésével egy 6 milliárd Ft értékű munkában fognak részt venni. E
mellett segíti őket a pályázatok benyújtásában. Nem egy olyan helyi nem cigány vállalkozó van, akivel
közösen igen jelentős összegű pályázatot nyertek el közösen cigányok foglalkoztatása céljából.
Dr. Kovács Béla képviselő hangsúlyozni kívánta, ez a testület az ülésin nem szokott politizálni, a
város érdekében szokott összefogni. Kétségtelenül pozitív, hogy a kisebbségi önkormányzat ennyi
sikeres pályázatot tudhat a magáénak, de ha ez tényleg így van, akkor annak a 30 főnek, aki a cigány
közmunkában dolgozik, nem sok munkájába és idejébe telne a közösségi ház rendbe tétele. Csak
hozzá kellene fogni.
Dógi János elnök reagálva elmondta, a munkát április hónaptól tervezik elvégezni, eddig a fagyok
miatt nem lehetett. Mint ahogy már mondta, a kisebbségi önkormányzat költségvetéséből az
anyagköltséget fogják finanszírozni, mivel a közmunka programból csak a bér finanszírozható, anyag
költség nem.
Várfi András polgármester lezárta a napirendi pontot, felkérte a képviselő-testületet, hogy fogadják el
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által készített TÁMOP.5.2.5 "Gyermekek és fiatalok integrációs
programjai" elnevezésű pályázatáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület a beszámolót egyhangú 15 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, 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
114/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat által készített TÁMOP.5.2.5 "Gyermekek és fiatalok integrációs programjai"
elnevezésű pályázatáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
/Jakus Imre képviselő megérkezett a jelenlévő képviselők száma 16 fő./
7. Napirendi pont
A közbeszerzési Terv elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt ismertesse a napirendi pontot.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó
szervezet minden év április 15. napjáig Közbeszerzési Tervet köteles készíteni. A tervnek tartalmaznia
kell az adott költségvetési év közbeszerzési értékhatárt meghaladó beruházásait, szolgáltatásait és
beszerzéseit. Ezen értékhatárok a következők:
- árubeszerzés esetében:
8 millió forint
- építési beruházás esetében:
15 millió forint
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint
A törvény a terv minimális tartalmi elemeit is meghatározza. A javaslat ennek figyelembevételével,
valamint a saját Közbeszerzési Szabályzatunk alapján készült.
Az ügyrendi bizottság a tervet megtárgyalta és javasolja a testületnek annak elfogadását.
Várfi András polgármester megkérdezte van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában 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, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
115/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi
közbeszerzési tervét az alábbiakban fogadja el:
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2010.
1)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Építési beruházás
2. Beszerzés megnevezése
Kerékpárút építése Fő út- Bajcsy Zs. utca
3. Eljárás rendje
Nemzeti egyszerű eljárás
4. Eljárás típusa
Nyílt eljárás
5. Beszerzés becsült értéke
126.000.000,- Ft
6. Fedezet
DAOP támogatás 90 %, saját erő 10%
költségvetési rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2010. január
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2010. április - október
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2)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

Építési beruházás
Varga Lajos Sportcsarnok küzdőtér burkolat
cseréje
Nemzeti egyszerű eljárás
Nyílt eljárás
20.000.000,- Ft
Saját erő 100 %, 8/2010. (II.18.) költségvetési
rendeletben
2010. február
2010. június-július

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.
3)
1.
2.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.
4)
1.
2.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.
5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

7.
8.
6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Belterületi gyűjtő utak fejlesztése
Nemzeti egyszerű eljárás
Nyílt eljárás
74.000.000,- Ft
Támogatás 90 %, saját erő 10 % önkormányzat
költségvetési rendeletében
2010. június
2010. augusztus - 2010. október

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

Építési beruházás
Önkormányzati mezőgazdasági utak fejlesztése
Nemzeti egyszerű eljárás
Nyílt eljárás
94.000.000,Támogatás 75 %, saját erő 25 % önkormányzat

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

Építési beruházás
Polgármesteri Hivatal komplex
akadálymentesítés biztosítása
Nemzeti egyszerű eljárás
Nyílt eljárás
10. 000.000,- Ft
Támogatás 90 %, saját erő 10% 8/2010. (II.18.)
költségvetési rendeletben
2010. április
2010. június-július
Építési beruházás
Városi örökségvédelem – Polgármesteri Hivatal
és Kner Imre Gimnázium könyvtár épületének
homlokzat felújítása
Nemzeti egyszerű eljárás
Nyílt eljárás
47.000.000,- Ft
Támogatás 85 %, saját erő 15 % 8/2010. (II.18.)
költségvetési rendeletben
2010. május
2010. július - december
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7.
8.
7)
1.
2.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.
8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

7.
8.
9)
1.
2.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3.
4.
5.
6.
7.
8.
10)
1.
2.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3.
4.
5.
6.
7.
8.
11)
1.
2.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3.

Eljárás rendje

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

költségvetési rendeletében
2010. június
2010. augusztus – október
Építési beruházás
Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrások hasznosításával – Kner Imre
Gimnázium kollégiuma
Nemzeti egyszerű eljárás
Nyílt eljárás
76.00.000,Támogatás 60 %, saját erő 40 % önkormányzat
költségvetési rendeletében
2010. június
2010. augusztus Építési beruházás
Belterületi vízrendezés VII. ütem
Nemzeti egyszerű eljárás
Nyílt eljárás
72.000.000,Támogatás 90 %, saját erő 10 % költségvetési
rendeletben
2010. május
2010. augusztus – 2011. április
Építési beruházás
Vízvezeték és csatornarendszeren, tisztítótelepen
végzendő rekonstrukciós munkák
Nemzeti egyszerű eljárás
Nyílt eljárás
20.000.000,2010. évi költségvetési rendeletben
2010. május
2010. július - október
Szolgáltatás
Szennyvíztisztító telep felújítása tervezési
munkái –elvi vízjogi engedélyes tervek és kiviteli
tervek
Nemzeti egyszerű eljárás
Nyílt eljárás
20.000.000,Költségvetési rendeletben
2010. április
2010. június – 2011. április
Építési beruházás
Rózsahegyi Kálmán Általános iskola –
nyílászáró, homlokzat felújítás
Nemzeti egyszerű eljárás
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4.
5.
6.

Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.
12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

Nyílt eljárás
17.000.000,- Ft
Támogatás 80 %, saját erő 20 % a költségvetési
rendeletben
2010. május
2010. július - szeptember
Építési beruházás
Belterületi utak fejlesztése –útépítés, útfelújítás
Nemzeti egyszerű eljárás
Nyílt eljárás
32.000.000,- Ft
saját erő 100 % önkormányzat költségvetési
rendeletében
2010. május
2010. július- szeptember

Készítette:

Jóváhagyta:

……………………………………..
Liszkainé Nagy Mária
osztályvezető
2010. március ….. .

……………………………………..
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2010. március …...

Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
A Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Várfi András polgármester a napirendi pontot véleményező Ügyrendi bizottság elnökét, Szabó
Balázsnét kérte fel annak ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a közbeszerzésekről szóló törvény módosítás egyes
rendelkezései 2010. január 1-én léptek hatályba, mely módosításokat át kell vezetni az önkormányzat
közbeszerzési szabályzatán. A módosítás kis mértékben érinti a szabályzatunkat, ilyenek például, hogy
a hirdetmények jogszerűségének biztosítására ellenjegyzéssel kell ellátni. Továbbá a szerződéskötési
moratórium változott, a 8 nap helyett a jogszabály meghatározta, hogy az összegzés megküldését
követő naptól számított huszadik napnál korábbi és harmincadik napnál későbbi – építési beruházásnál
60 napnál későbbi - időpontban nem kerülhet sor a szerződés megkötésére.
A szabályzat módosítását az ügyrendi bizottságon kívül tárgyalta még a városfenntartó bizottság,
mindkét bizottság elfogadásra javasolja.
A Közbeszerzési Szabályzat a város honlapján megtekinthető.
Várfi András polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, felkérte a képviselőket a döntési
javaslat elfogadására.
A képviselő-testület a döntési javaslatot vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
116/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 156/2009.
(IV. 30.) Gye. Kt. határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatának módosítását az
alábbiakban fogadja el.
1./
A Közbeszerzési Szabályzat 2.) bekezdés o pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"o) A közbeszerzési eljárás megindítása: a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény
feladásának időpontja, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében, vagy az
egyszerűsített és az egyszerűeljárás meghatározott eseteiben pedig az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg bizonyos esetekben a tárgyalás megkezdésének időpontja.
A közbeszerzési eljárásban megjelölt személy az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét
ellenjegyzéssel igazolja. Az eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha sérti a
közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást
megindító hirdetmény ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg.
2./
A Közbeszerzési Szabályzat 53.) pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
"53.) Szerződéskötésre az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint az írásbeli összegzés
megküldését követő naptól számított huszadik napnál korábbi és harmincadik – építési
beruházás esetében hatvanadik – napnál későbbi időpontban nem kerülhet sor..."
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az elfogadott
szabályzatot az intézmények vezetői részére küldje meg.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Térségi
Humánsegítő Szolgálat 2009. évi beszámolója családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásról
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét ismertesse
az előterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, egy nagyon komoly, átfogó értékelést kapott a képviselőtestület, mely tartalmazza az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli juttatásokat,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, óvodáztatási támogatást, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást, szociális nyári gyermekétkeztetést. Tartalmazza továbbá a gyámhivatal munkáját jegyzői
hatáskörben, a védelembe vétellel kapcsolatosan, a gyámhivatal által végzett hatósági intézkedéseket –
családba fogadás, átmeneti nevelés, tartós nevelés, nevelési felügyelet, utógondozás, apasági ügyek,
kapcsolattartási ügyek, gondnokság, kiskorú vagyonkezelési ügyei, tartásdíj megelőlegezése, állami
gondozottak otthonteremtési támogatásával való foglalkozás. Tartalmazza még az önkormányzat és a
rendőrség bűnmegelőzési programját, továbbá a térségi humánsegítő szolgálat beszámolóját a
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatásról.
A beszámolóból átfogóan látható, hogy a gyermekvédelem tekintetében Gyomaendrődön milyen
komoly munka folyik. Ez a munka közös összefogással és lehet ilyen jó, mint amilyen. Valamennyi a
szolgálatban közreműködő a legfontosabbat a gyermeket tartja szem előtt. Nagyon fontos ez a mai
gazdasági, társadalmi helyzetben. Sajnos a szegénység nem csak az országban, de Gyomaendrődön is
nő. Ezt támasztja alá az is, hogy a településen a 8-18 éves korosztály 60 % -a kevesebb étkezési
térítési díjat fizet, mint amennyi ténylegesen az étkezés díja. Vagy nem fizet semmit, mert jogosult a
gyermekvédelmi kedvezményre, vagy 50 %-ot fizet. További gond, probléma, hogy 2009-ban 41
gyermeknek rendelte el a védelembe vételét jegyzői hatáskörben a gyámhivatal. A családok száma,
amelyben ezek a védelembe vett kiskorúak élnek 24, ez is növekszik. A bűnmegelőzési programmal
kapcsolatban el kell mondani, hogy erősíteni kellene a szórakozó helyek ellenőrzését, mert egyre több
a kiskorú, aki veszélyeztetve van emiatt. A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzés során
az volt a megállapítás, hogy magas színvonalú, jó a feladat ellátás.
A családsegítő szolgálatot illetően, lassan már kinövik az épületet, amelyben dolgoznak. Bár az épület
szépen fel lett újítva, de túlzsúfoltak az irodák.
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Mivel térségi feladatot lát el a szolgálat ezért minél hamarabb meg kell oldani, hogy tágasabb épületbe
kerüljenek. Az ügyfelek száma főleg az adósságkezelés tekintetében nagyon magas. A városban 150
család részesült adósságkezelésben az elmúlt évben. Rengeteg volt az együttműködés a rendszeres
szociális segélyezettek ügyében -276 fő fordult meg a családsegítőnél. A pszichológiai szolgáltatást is
egyre többen veszik igénybe, ha anyagilag nem is, de lelkiekben valamelyest megoldást kapnak az
ügyfelek a problémájukra. Sajnos a családok közti kapcsolattartással is bajok vannak, amelyben sokat
segíthet a pszichológus.
A gyermekvédelmi tanácskozáson legnagyobb problémaként említették a szülök magatartását. Sok
szülő nem fordít kellő időt a gyermekére, nem tartja az óvodával, iskolával a kapcsolatot, sok a
hiányzás. Sok óvodáskorú gyermeket reggeli nélkül visz a szülő óvodába. Az általános iskolásoknál is
gyakran előfordul ápolatlanság, felszerelés hiány, igazolatlan hiányzás stb. A középiskolás tanulóknál
az alkohol az erőszak és drogfogyasztás az, ami a problémás családok gyermekeinél jellemző. A
tanácskozáson elhangzott, hogy a jelzőrendszer tagjainak együttes intézkedésére most már csak
ellenőrzőbe fogadják el a hiányzást, és naplószámmal kell az orvosnak igazolni a gyermek ott létét,
betegségét. Ezzel valamelyest vissza lehetett szorítani a hiányzást.
A bizottság nevében javasolta a képviselőknek a beszámoló elfogadását, továbbá megköszönte a
családsegítésben részt vevők munkáját, és a széleskörű tájékoztatást.
Szabó Balázsné bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, hogy akkor, amikor a megszorításokról
beszélünk, és a nehéz gazdasági helyzetről, és látjuk azt, hogy a munkanélküliség milyen nehéz
helyzet elé állítja a családokat, a település önkormányzat rendszeres gyermekvédelmi támogatás címén
10.700 e Ft-ot fizetett ki. A bevezetett óvodai támogatásra 620 e Ft-ot, 27 család részére. Ugyanakkor
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 529 gyermek esetében közel 6 millió Ft-ot fizetett ki az
önkormányzat 2009-ben. Mindezekből is látszik, hogy a város önkormányzata azon van, hogy a nehéz
helyzetben élő gyermekeket hozzá segítse ahhoz az életkörülményhez, ami egy gyermeknek a
tisztességes társadalmi életben kijár.
Várfi András polgármester elismeréssel szólt az elkészített beszámolóról. Megkérdezte van e további
hozzászólás.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen,
Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
117/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi
feladatok 2009. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést valamint a Térségi Humánsegítő
Szolgálat családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásról szóló 2009. évi beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, a Városi Egészségügyi Intézmény
valamint a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény alapító
okiratainak módosítása
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a fent felsorolt intézmények életében történtek olyan
változások, amelyek szükségessé tették az alapító okirat módosítását, kiegészítését. A gimnázium
esetében a Varga Lajos sportcsarnok üzemeltetésre történő átadása miatt, az épületben működő büfé
tett szükségessé az alapító okirat módosítását.
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Az egészségügyi intézménynél a háziorvosi ügyeleti alapellátás továbbszámlázására vonatkozó
szakfeladat szám és elnevezés változik meg 2010. április 1-től, amit az alapító okiraton át kell vezetni.
A Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézménynél pedig mivel a
Tourinform Iroda szervezésében történik a „Nemzeti ünnepek programjainak és a Kiemelt állami és
önkormányzati rendezvények” lebonyolítása, ezért az alapító okiratban szükséges a szakfeladatok
megjelölése.
Az ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alapító okiratok módosításának elfogadását.
Kérdés, észrevétel hiányában Várfi András 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, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
118/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. /I. 29./ KT. számú határozata, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. - 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ának (5) bekezdése alapján, valamint a
Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4. §-ban
foglaltak alapján a KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
alapító okiratát a következők szerint módosítja:
- Az alapító okirat 4.2.2. Egyéb vendéglátás pontjában szereplő szövegrész után beillesztésre
kerül 2010. április 1. napjától:
„Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz..
Szakfeladat szám:563000 Italszolgáltatás, egyéb vendéglátás”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1), (3) bekezdésében foglaltak
alapján,[1]a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4.§ban foglaltak alapján, az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv., valamint a
63/2003.(X.20.) ESZCSM rendelet alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítását és egységes
szerkezetbe foglalását, 1999. július 1-től az alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat 4.1.1. Szakorvosi járóbeteg – ellátás pontjában szereplő szövegrész után
beillesztésre kerül 2010. április 1. napjától:
„4.1.1.1. Általános járóbeteg ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. út 8. szám - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám – Ügyelet
Szakágazat száma: 862100 TEÁOR szám: 8621
Szakfeladat szám: 862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2009. (I.29.) számú
határozatával az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ és 90. §-ban foglaltak
szerint, valamint a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
Tv.4.§-ban foglaltak szerint, valamint a Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári
ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv.42.§, 76-78 §-ban foglaltak alapján a
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Közművelődési – Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat 3.1.4. Tourinform Irodai szolgáltató tevékenység pontját követően
beillesztésre kerül a következő szövegrész 2001.április 1. napjától:
„Szakágazat szám: 841105 TEÁOR szám: 8411
Szakfeladat szám: 841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Varga Lajos Sportcsarnok
üzemeltetésével kapcsolatos kérése
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot a pénzügyi bizottság elnökét ismertesse a kérelem
lényegét.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes 2010. március 1-től a városi sportcsarnok
üzemeltetését az önkormányzat átadta a gimnáziumnak. Az iskola vezetése a jelenleg érvényes díjakat
áttekintette és az egyszerűbb üzemeltetés és díjmegállapítás érdekében javasolta az előterjesztés
szerinti díjkategóriák meghatározását. A pénzügyi bizottság javasolta a képviselő-testületnek a
javasolt díjak elfogadását.
Vaszkó Lajosné a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda részéről el kívánta mondani, hogy a felső
tagozatnak nincsen tornaterme, ezért a felső tagozatos gyermekek nagy szükségük lenne a
sportcsarnok használatára. Ebben a tanévben a délelőtti tanítási óra keretében veszik igénybe a
csarnokot főleg a téli időszakban. Délután pedig heti kétszeri alkalommal – hétfőn 14-16 óra között
röplabda és tömegsport foglalkozások zajlanak, csütörtökön szintén 14-16 óra között van atlétika
tömegsport foglalkozás. Ezek a foglalkozások 35-40 gyermek sportolását biztosítják, és ingyenes az
iskola számára, mert a fenntartó önkormányzat fizeti. Ezen kívül diáksportköri foglalkozás céljára is
igénybe veszik a csarnokot, heti két órában kézilabda és tornaedzésekre. Ezekért a diáksportkör fizet
az üzemeltetőnek. 2010-ben sajnos a DSK normatíva megszűnt, így ez nehezebb helyzetet teremt az
iskola számára. Ugyanakkor az előterjesztésben szereplő üzemeltetői javaslat tovább nehezíti a
helyzetüket, illetve veszélyezteti a gyerekek sportolási lehetőségét. A javaslat szerint ugyanis
ingyenesen 8-15 óra között lehetne használni a csarnokot, míg a sportköri foglalkozásokra heti 2 óra
iskolánként 14-16 óra között. Ez a két óra az iskola számár nem elegendő, mert heti 2*2 órára lenne
szükséges az órarend szerint. Többet ezért nem tudnak fizetni, mivel az iskola költségvetésében erre
nincs többlet keret, viszont a feladatot el kell látniuk. Az iskolai sporttevékenységről 16/2004. sz. OM
rendelet 4. §-a kimondja, hogy az iskola fenntartója a fenntartásában működő települési
sportlétesítmény igénybevételét a mindennapos testedzés céljaira az annak teljesítéséhez szükséges
időtartamban az iskolával kötött megállapodás alapján ellenszolgáltatás nélkül köteles biztosítani az
iskola és az iskolai sportkör részére. Ez alapján az előterjesztésben javasolt díjemeléssel
ellentmondanak a jogszabályi rendelkezésnek. Az említett OM rendelet 5. §-a szerint a településen
lévő sportlétesítmény igénybevételét az iskola és az iskolai sportkör részére ellenszolgáltatás nélkül
kell biztosítani akkor is, ha a sportlétesítmény fenntartója a helyi önkormányzat vagy önkormányzati
társulás által alapított gazdasági társaság.
Aggályosnak tartják továbbá a díjak megállapítását, és azok mértékét. A DSK-nak ugyanis többet
kellene fizetni a sportlétesítményért, holott a normatíva megszűnt. Az eddigiektől eltérő, magasabb
díjszabás szerepel az előterjesztésben, amire az iskolának nincs fedezete. A jelenleg fizetett díjtétel
2.000 Ft körüli, míg az előterjesztett díj szerint ez 3.000 Ft-ra emelkedne. Ez heti két órára vetítve
közel 1.000 Ft-os emelkedés, ami egy egész tanévre jelentős plusz kiadást jelentene.
Kérte, hogy lehetőség szerint az előterjesztést módosítsák úgy, hogy az ingyenes igénybevétel 16 óráig
terjedjen, heti két napra.

223

Mivel a többi iskolának többnyire van tornaterme, ezért ők nyilván nem veszik olyan sűrűn igénybe,
így az ő órakeretük terhére kaphassa meg a Kis Bálint Ált. iskola a sportcsarnokot heti két
alkalommal. Kérte továbbá, hogy a díjtételeket ne változtassák, legalábbis ebben az évben ne, mert az
iskola a jelenlegi árakkal számolt a költségvetésbe.
A témához kapcsolódóan emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a decemberi ülésen egyhangúlag
támogatták az iskola által benyújtandó a gyermekek egészséges nevelésével kapcsolatos pályázatát.
Nyilván azért is támogatták, mert fontosnak tartják, hiszen az egészséges életmódhoz hozzátartozik a
rendszeres testedzés, a sportolás a megfelelő körülmények között, kellő rendszerességgel. Ennek a
pályázatnak a feltételeit is csak úgy tudják teljesíteni, ha a megfelelő körülmények biztosítva lesznek.
Mint ahogy már említette, a sportról szóló törvény szerint a fenntartó kötelessége ellenszolgáltatás
nélkül biztosítani az intézményei számára az általa fenntartott sportlétesítményt.
Végezetül a sportcsarnok rendeltetését, megépítésének eredeti szándékát idézte a testület
emlékezetébe. Emlékezete szerint annak idején az akkori városvezetésnek az volt a szándéka, hogy a
sportcsarnok megépítésével, azt az iskolák annyit használják, amennyire szükségük van. Az iskola
szeretné azt a szükséglete szerint használni és igénybe venni.
Kérte a képviselőket, hogy úgy döntsenek a sportcsarnok további üzemeltetéséről, hogy ne érje
hátrányosan a Kis Bálint Ált. iskolát, annak tanulóit.
Dr. Kovács Béla képviselő, mint testnevelő tanár, maximálisan egyetértett az elhangzottakkal. A
javaslat szerint 8-16 óráig kizárólag csak az iskolák használják, használhatják a csarnokot. A városban
öt iskola működik, melyek közül a Bethlen Gábor Szakképző Iskola nem városi fenntartású, ennek
ellenére ugyan úgy ingyenesen használhatják a sportcsarnokot. Tehát a cél nem az, hogy korlátozzák
az iskolákat az igénybevételben, a kérdés csak az, hogy ki fizeti a „révészt”. A képviselők bizonyára
emlékeznek, hogy 5-6 évvel ezelőtt a csarnok akkori üzemeltetője 3.6 millió Ft-ból működtette a
csarnokot, ezzel szemben a Gimnázium 2.3 millió Ft-ot kapott erre a feladatra, amikor tudjuk, hogy az
energia árak, stb. hogyan változtak azóta. Egyetértve a fenti felvetéssel, amennyiben a testület úgy
gondolja, hogy az iskolai sportköri foglalkozások tekintetében a javasolt időtartamon felül is biztosítja
az ingyenes használatot, finanszírozza annak költségeit, úgy legyen. Tudni kell azonban, hogy a
csarnok három részre osztható, tehát jó szervezéssel egyszerre három csoport is tud működni.
A gimnázium a kérelmében megfogalmazta azokat a szükséges javítási felújítási teendőket, melyeket a
közeljövőben feltételen meg kell oldani. Ezek költségvetési kihatásairól is kapott tájékoztatást a
testület. Addig, amíg ezek a felújítások el nem készülnek, addig ide vidéki csapatokat nem tudnak
szervezni, tehát nem tudnak pénzt kitermelni a sportcsarnokból.
Vaszkó Lajosné reagálva javasolta, hogy az iskolák között szervezzenek meg egy egyeztetést, hogy
melyik iskolának hány napra lenne szüksége. Lehet, hogy van olyan iskola, amelyiknek adott a
lehetőség, de nem él vele és azt átadja a másiknak.
Várfi András polgármester véleménye szerint itt nem a jogszabályokról, hanem a gyermekekről kell
beszélni. Arról, hogy minél több gyermek tudjon a sportcsarnokban sportolni. Jelenleg egy átmeneti
állapotról van szó, ezért is tartaná jónak, hogy az iskolák között megtörténne az egyeztetés és az
áprilisi ülésen születne végleges döntés a testület részéről.
Dr. Kovács Béla képviselő egyetértett azzal, hogy ki kell próbálni a csarnok működését, és akár fél
évig működjön a javasolt rendszerben, majd a tapasztalatok alapján változtassanak úgy, ahogyan az
iskolák számára megfelelő. Egyenlőre adják meg a lehetőséget minden iskola számára, és ha
valamelyik nem él vele, akkor lehet köztes megoldást keresni.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő a karbantartási, javítási munkákat illetően kíváncsi volt arra, hogy
az épület visszavétele során összehasonlították e az épület jelenlegi és a kiadáskori állapotát.
Véleménye szerint a bérbeadással csak veszített a város. Mivel az épület évek óta bérbe volt adva,
több bérlő is üzemeltette, tudható e, hogy melyik bérlő idejében romlott le ennyire az épület. A bérbe
adó részéről történt e ellenőrzés, tudta ez azt a képviselő-testület, hogy ott milyen állapotok
uralkodnak, és vissza venni a bérlőtől. Az az állapot, ami jelenleg ott van, az minősíthetetlen, számára
felháborító. A felújítás óriási teher az önkormányzatnak, ráadásul nincs egy jól használható
sportlétesítménye a városnak.
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Béres János képviselő konkrétan a fűtés felújítással kapcsolatban úgy vélte, hogy addig, amíg el nem
dől a padozat felújításának módja, nem lenne célszerű a fűtési rendszerhez hozzá nyúlni, költeni rá,
hiszen nem biztos, hogy a padlófűtés továbbra is fenntartható, vagy ha igen milyen hőfokon. A
vizesblokkok felújításával egyetért, azok legalább 10-12 éve, hogy nem voltak karbantartva, felújítva.
Nem csak a zuhanyzók ajtaja, hanem az öltözők ajtaja is cserére szorulna, ami nem kevés pénz. Nem
lehetne ezekre pályázatot benyújtani?
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, a testületnek most először az üzemeltetés
kérdésében kell állást foglalni. A második lépcső lesz majd a felújítás kérdése, amire az áprilisi ülésen
kellene visszatérni, amikor arról is tájékoztatást kapna a testület, hogy valóban mikor romlott le
ennyire ez az épület.
A díjkategóriákat illetően ugyan kritikai észrevétel hangzott el a Kis Bálint Ált. Iskola részéről, hogy
magasak a díjak, viszont, ha a tapasztalatszerzés és további egyeztetés után sikerül a DSK helyzetét
megoldani, úgy az nem fogja érinteni az iskolát. Ettől függetlenül a beterjesztett két ingyenes tételről
most döntenie kellene a képviselő-testületnek, mert a gimnáziumnak működtetni kell a sportcsarnokot.
Dr. Kovács Béla képviselő hangsúlyozta, az április hónapra történő döntés esetén meg van a veszélye
annak, hogy egy esetleges ÁNTSZ ellenőrzés során a sportcsarnokot bezártatják, amíg a működtetés
ilyen irányú feltételei nem adottak.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, azokat a feltételeket, amelyek a működéshez
szükségesek az üzemeltetőnek biztosítani kell. Az nem lehet a szavazás kérdése, hogy az ÁNTSZ
előírásainak a csarnok feleljen meg. A gimnáziumnak azt kellett volna a kérelmében leírni, hogy
melyek azok a tételek, melyek a működéshez szükségesek, és ahhoz ki kellett volna jelölni a forrást.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, a 2.3 millió Ft a legfontosabb munkák
elvégzésére elegendő. A munkák közmunka keretében kerülnek elvégzésre. A fűtéskorszerűsítés pedig
azt jelentené, hogy a vízáramoltatást úgy erősítenék, hogy a holt vezetékrendszerben minél hamarabb
megforduljon a víz, mivel a csarnokot fűtő két kazán a hivatal kazánházában van. A padozatot fűtő
fűtésrendszer felülvizsgálata megkezdődött, mely arra irányul, hogy a padozat cseréje esetlegesen
mennyire rontja a csarnok fűtésének hatékonyságát. Ezzel párhuzamosan történik annak vizsgálata is,
hogy a meleg vizes ellátásba vajon bekapcsolható e a csarnok fűtése. Ezen vizsgálatoknak addigra kell
lezárulni, míg a padlócsere megtörténik. A bojler cserékkel az ÁNTSZ –i működési feltételeknek
történő megfelelést szolgálnák. Az ajtócserék is azt szolgálnák, hogy a vizesblokk valamennyire
esztétikus legyen. Lehóczkiné Tímár Irén képviselő asszony részéről felmerült kérdésekre az áprilisi
ülésen kell a választ megadni. Látni kell azt, hogy a csarnok tényleges átadása óta – a mennyezet
cseréjén kívül – jelentősebb felújításra nem került sor, a tisztasági meszelésen és a napi karbantartási
feladatokon kívül.
Összegezve, véleménye szerint a problémát ketté kellene választani és április hónapra jelentés adni az
átadás-átvételről, hiszen ebből lehet majd látni, hogy mit kell számon kérni a gimnáziumtól – a
jelenlegi üzemeltetőtől. A napi biztonságos és esztétikusabb működéshez szükséges feltételek
felsorolása azért került a testület elé, mert a költségvetési rendelet módosítása során a fedezetet ki kell
rájuk jelölni. A fedezet a csarnok általános felújítására biztosítandó forrásból kerülhet kijelölésre.
Várfi András polgármester lezárta a témát, majd ismertette a döntési javaslat szerinti díjkategóriákat,
majd felkérte a képviselőket, hogy elsőként ezzel kapcsolatban hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen,
Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
119/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjének, a Varga Lajos
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Sportcsarnok egyszerűbb üzemeltetése érdekében megállapított díjkategóriáit az alábbi
táblázat alapján:
Tanórai foglalkozások, kötelező testnevelés órák
Ingyenes 8-14 óráig
(bele értve az FVM ASzK, Szakképző Iskola Bethlen
Gábor Szakképző Iskola és Kollégiumot is)
Iskolai sportköri foglalkozás (DSE, DSK, ISE, ISK)
Ingyenes heti 2 óra/iskola, 14-16
(bele értve az FVM ASzK, Szakképző Iskola Bethlen óra közötti igénybevétel esetén
Gábor Szakképző Iskola és Kollégiumot is)
Bejegyzett sportkörök, sportklubok
3050 Ft/óra
Általános óradíj (egyéb igénybevétel)
3810 Ft/óra
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a következőkben azt kérte a képviselő-testülettől, hogy a gimnázium, mint
a sportcsarnok jelenlegi üzemeltetője által kért 2.315.000 Ft támogatási igényről döntsenek, melyet a
sportcsarnok felújítására kérnek biztosítani. A támogatás fedezetéül a 2010. évi költségvetés 6. számú
mellékletének tartalékai között, a Sportcsarnok felújítására elkülönített 10 M Ft-ot javasolta kijelölni.
Ezen keret terhére kerülne a megjelölt 2.315.000 Ft összeg átadásra az intézménynek, mint
felhalmozási célú támogatás.
A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla tartózkodom, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya
József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
120/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjének tájékoztatását, mely a
Varga Lajos Sportcsarnok biztonságos üzemeltetése érdekében elkészített felújításokat
tartalmazó kimutatást tartalmazza, 2.315.000 Ft összegben.
A megjelölt összeg fedezetéül szolgál a 2010. évi költségvetés 6. számú mellékletének
tartalékai között, a Sportcsarnok felújítására elkülönített 10 M Ft. Ezen keret terhére kerül a
megjelölt 2.315.000 Ft összeg átadásra az intézménynek, mint felhalmozási célú támogatás.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a kompetencia alapú oktatási projektre
vonatkozóan
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes az önkormányzat pályázatot nyújtott be a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, „Kompetencia alapú oktatás bevezetése felmenő rendszerben a
gyomaendrődi oktatási intézményekben” címmel. A Bíráló Bizottság a projektet támogatásban
részesítette, a program megvalósítása jelenleg is folyamatban van. A Közreműködő Szervezet
felhívása alapján szükségessé vált a projekt Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, a
működés szabályozása érdekében. A Szervezeti és Működési Szabályzat bemutatja a feladatellátás
szervezetét, működési formáját, felelősi rendszerét, feladatát, kapcsolatait.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, mint a projekt kedvezményezettjének, illetve a projektben
érintett oktatási intézmények fenntartójának, jóvá kell hagynia a projektre vonatkozó szabályzatot.
Csorbáné Balogh Éva projektmenedzser elkészítette a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét,
mely az előterjesztés mellékletét képezi.
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Az Ügyrendi bizottság az SZMSZ-t megtárgyalta és javasolta a képviselő-testületnek annak
elfogadását.
Kérdés, észrevétel hiányában a 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, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
121/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a "Kompetencia alapú oktatás bevezetése
felmenő rendszerben a Gyomaendrődi oktatási intézményekben" című projekt Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
TÁMOP-3.2.11/10 pályázat benyújtása tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek
támogatása érdekében
Szabó Balázsné bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést. A Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség pályázatot hirdetett a tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek támogatása
érdekében. Igényelhető támogatás összege: minimum 5 millió Ft – maximum 50 millió Ft, támogatási
intenzitás: 100 % , a pályázat benyújtási határideje: 2010. április 30.
A fenti kiírásra a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kíván pályázatot benyújtani a
korrepetálások és tehetséggondozások finanszírozása érdekében. Ennek oka, hogy az intézménynek a
finanszírozási problémák miatt évről évre egyre kevesebb forrás áll rendelkezésére, hogy az ilyen
jellegű tanórán kívüli programjait megvalósítsa. Ugyanakkor a tanulói összetétel – mind a hátrányból
indulók, mind pedig a kiemelkedő teljesítményt nyújtók szempontjából – igényli a délutáni
foglalkozások keretében megvalósítandó differenciált foglalkoztatást.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a testületnek a pályázat benyújtásának támogatását.
Várfi András polgármester egyetértve a bizottság javaslatával felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
122/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint fenntartó, támogatja a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium azon szándékát, hogy a TÁMOP-3.2.11/10 – „Tanórai, tanórán
kívüli és szabadidős tevékenységek támogatása” című pályázati konstrukció keretében
pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez a délutáni differenciált
foglalkoztatások, a korrepetálások és tehetséggondozások finanszírozása érdekében.
Határidő: azonnal
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14. Napirendi pont
A Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az alapító okirat módosításra egyrészt azért
van szükség, mert a pályázati támogatás keretében megvalósult fogyatékosok nappali ellátását
biztosító Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 11-17. szám alatti új telephely még nincs bejegyezve az
intézmény alapító okiratába. Másrést a 2. számú Idősek Klubja épülete -Fő u. 66. - elhasználódott, az
ellátási formának a közegészségügyi elvárások szerint nem felel meg, bővítése hely szűke miatt nem
lehetséges, ezért ez a telephely megszüntetésre kerülne, és a továbbiakban az 5. számú Idősek
Klubjában - Blaha Lujza u. 2-6. - biztosítanák a nappali ellátást, melyről az intézmény már szóban
tájékoztatta az ellátottakat.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket fogadják el az alapító okirat fentiek szerinti
történő módosítását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
123/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Térségi Szociális
Gondozási Központ, alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi
Szociális Gondozási Központ a 389/1998. (XII. 15.) számú határozatával elfogadott alapító
okiratát az alábbiakban módosítja:
- az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:
1.) Az 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. szám alatt törlésre került a „- Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás”
2.) Az 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 2-6. szám alatt lévő „Rózsakert Esély Klub” törlésre
kikerül 2010. május 1-től.
3.) 5. számú Idősek Klubja szövegrész után beillesztésre kerül a következő
szövegrész:
„- étkeztetés, házi segítségnyújtás”
4.) Az „5502 Gyomaendrőd, Fő út 66. sz.
2. számú Idősek Klubja - étkeztetés, házi segítségnyújtás” szövegrész 2010. április 30-án
törlésre kerül
5.) Az 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19. szám
4. számú Idősek Klubja szövegrész kiegészítésre kerül az „étkeztetés” kifejezéssel
6.) Az 5555 Hunya Rákóczi u. 31.
Idősek klubja - étkeztetés, házi segítségnyújtás szövegrész után újabb telephelyként
beillesztésre kerül a következő szövegrész:
„5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 11-17.
Rózsakert Esély Klub
Támogató szolgálat részére nyitva álló helység”
7.) Az alapító okirat 1. számú melléklete törlésre kerül
„1. számú melléklet
1.
278/2 hrsz. 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Földterület: 4830 m2
Épületek hasznos alapterülete: 822 m2
Működési engedély és kapacitás:
1/182/2004.(2004. 01. 19.) idősek klubja 30 férőhely,
5/169-1/2006.(2006. 02. 28.) bentlakásos 60 férőhely, melyből 42 általános és 18 emeltszintű
férőhely.
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2.
308 hrsz. 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8.
Földterület: 2524 m2
Épületek hasznos alapterülete: 1371 m2
Működési engedély és kapacitás:
1/1862-9/2005.(2005. 09. 01.) bentlakásos 50 emelt szintű férőhely,
ezt módosította az 5/166-1/2006.(2006. 03. 02.).
3.
5039 hrsz. 5500 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6.
Földterület: 4731 m2
Épületek hasznos alapterülete: 1491 m2
Működési engedély és kapacitás:
1/217-11/2005.(2005. 03. 21.) idősek klubja 25 férőhely,
1/2293-1/2002.(2002. 10. 21.) átmeneti ellátás 10 férőhely, ezt módosította az 5/1671/2006.(2006-03.02.),
1/2294-1/2002.(2002. 10. 21.) fogyatékosok klubja 30 férőhely,
5/168-1/2006.(2006. 02. 28.) bentlakásos 50 férőhely, melyből 18 általános és 32 emeltszintű
férőhely.
4.
6477 hrsz. 5502 Gyomaendrőd, Fő út 66.
Földterület: 508 m2
Épületek hasznos alapterülete: 126 m2
Működési engedély és kapacitás:
1/182-1/2004.(2004.01.19.) idősek klubja 30 férőhely.
5.
7640 hrsz. 5502 Gyomaendrőd, Mester u. 19.
Földterület: 1593 m2
Épületek hasznos alapterülete: 192 m2
Működési engedély és kapacitás:
1/182-3/2004.(2004.01.19.) idősek klubja 30 férőhely.
6.
8406 hrsz. 5500 Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
Földterület: 1 ha 122 m2
Épületek hasznos alapterülete: 386 m2
Működési engedély és kapacitás:
5/50-10/2006.(2006. 07. 24.) bentlakásos 20 férőhely
1/182-2/2004.(2004. 01. 19.) idősek klubja 40 férőhely.
7.
256/1 hrsz. 5555 Hunya, Rákóczi u. 31.
Földterület: 1760 m2
Épület hasznos alapterülete: 83,25 m2.
idősek klubja 30 férőhely” és helyébe a következő szövegrész kerül:
„1. számú melléklet
1.
278/2 hrsz. 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Földterület: 4830 m2
Épületek hasznos alapterülete: 822 m2
Működési engedély és kapacitás:
B02/103-7/2010. (2010. 03-02.)
idősek klubja 30 férőhely,
étkeztetés
házi segítségnyújtás ellátható személyek száma 90 fő
bentlakásos – idősek otthona - 60 férőhely,
2.
308 hrsz. 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8.
Földterület: 2524 m2
Épületek hasznos alapterülete: 1371 m2
Működési engedély és kapacitás:
B02/2806-5/2009.(2009. december 4)
bentlakásos – idősek otthona - 42 emelt szintű férőhely,
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3.
5039 hrsz. 5500 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6.
Földterület: 4731 m2
Épületek hasznos alapterülete: 1491 m2
Működési engedély és kapacitás:
B02/2805-2/2009.(2009.szeptember 24.)
idősek klubja 50 férőhely
étkeztetés
bentlakásos – idősek otthona - 50 férőhely
átmeneti ellátás időskorúak részére – 10 férőhely
4. 6477 hrsz. 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 66. (2010. április 30. napjával megszűnő telephely.)
Földterület: 508 m2
Épületek hasznos alapterülete:126 m2
Működési engedély és kapacitás:
5/374-6/2007.(2007. február 28.)
idősek klubja 30 férőhely
étkeztetés
5. 7640 hrsz. 5502 Gyomaendrőd, Mester u. 19.
Földterület: 1593 m2
Épületek hasznos alapterülete: 192 m2
Működési engedély és kapacitás:
5/374-8/2007.(2007. február 28.)
idősek klubja 30 férőhely
étkeztetés
6.
8406 hrsz. 5500 Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
Földterület: 1 ha 122 m2
Épületek hasznos alapterülete: 386 m2
Működési engedély és kapacitás:
B02/2807-2/2009.(2009.szeptember 24.)
idősek klubja 40 férőhely
étkeztetés
bentlakásos– idősek otthona - 20 férőhely
7.
256/1 hrsz. 5555 Hunya, Rákóczi u. 31.
Földterület: 1760 m2
Épület hasznos alapterülete: 83,25 m2.
Működési engedély és kapacitás:
5/574-2/2008. (2008. június 24.)
idősek klubja 30 férőhely
étkeztetés
házi segítségnyújtás
8.
3542/15 hrsz. 5500 Gyomaendrőd Magtárlaposi u. 11-19.
Földterület: 991 m2
Épület hasznos alapterülete:245,64 m2
Működési engedély és kapacitás:
………………………………..számú működési engedély
Fogyatékosok nappali klubja 30 férőhely
Támogató szolgálat részére nyitva álló helyiség"
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
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Várfi

András

15. Napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár épület felújítása
Várfi András polgármester elmondta, Dinyáné Bánfi Ibolya, intézményvezető a könyvtár épület
felújításával kapcsolatban benyújtott kérelmét a Pénzügyi és Gazdasági valamint a Városfenntartó
bizottság megtárgyalta és fedezet hiányában az épület felújítását elutasításra javasolta a képviselőtestületnek. A tisztasági meszelést valamint a balesetveszély elhárítását célzó munkákat el lehet
végezni, de egyéb felújításra nincs lehetőség.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
124/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár épületének
felújítását fedezet hiányában elutasítja.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
A Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök ismertette a kérelem lényegét, amely szerint az Óvoda vezetője kéri,
hogy az Öregszőlőben lakó gyermekek óvodába való beszállítását illetve hazaszállítását, a Térségi
Szociális Gondozási Központ Tanyagondnoki Szolgálat személyszállításával támogassa a képviselőtestület. Mint emlékezetes a testület több alkalommal is tárgyalta már a gyermekszállítással
kapcsolatos kérdést, melynek során az az állásfoglalás fogalmazódott meg, miszerint a tanyagondnoki
szolgálat szolgáltatása nem teszi lehetővé az óvodáskorúak szállítását. A szülőknek önállóan, a
tanyagondnoki szolgálattól függetlenül kell megoldani a gyermekek szállítását, amennyiben nem a
lakóhelyükhöz legközelebbi óvodába járatják gyermekeiket. A bizottság a kérelem megtárgyalás során
tartotta magát ezen állásponthoz, nem javasolta a kérelem támogatását. Ugyanakkor a bizottsági ülésen
jelen volt a Tulipános Óvoda vezetője, aki kérte, hogy engedélyezze a testület az óvodába járó két
autista gyermek óvodába szállítását a tanyagondnoki szolgálat gépjárművével. A bizottság ezzel
kapcsolatban úgy foglalt állást, hogy javasolja a testületnek a méltányosság gyakorlását, és ebben az
egy esetben tegyen kivételt, figyelemmel a gyermekek egészségi állapotára, továbbá arra, hogy ezeket
a gyermekeket annak idején a lakóhelyükhöz legközelebb lévő óvodák nem fogadták be, ezért kell
őket egy távolabbi óvodába szállítani, illetve hazaszállítani. A szállítás finanszírozásának kérdését
javasolta, hogy az a két intézmény között létrejövő megállapodás alapján történjen.
/Vass Ignác képviselő elhagyta az üléstermet a jelenlévő képviselők száma 15 fő./
Várfi András polgármester egyetértett a bizottság javaslatával, majd felkérte a képviselőket annak
elfogadására.
A képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné tartózkodás, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
125/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Csemetekert
Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelmét a Képviselő-testület 372/2009. (IX.1.) számú
határozata és a Képviselő-testület 74/2010. (II.25.) számú határozata alapján.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi az autista
gyermekek szállítását a Tulipános Óvodába, a Térségi Szociális Gondozási Központ
Tanyagondnoki Szolgálata által üzemeltetett gépjárművel. A szállítási költség a két intézmény
(Tulipános Óvoda és a Térségi Szociális Gondozási Központ) közötti megállapodáson
alapszik.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Tájékoztató a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjének helyettesítéséről
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, Holubné Hunya Anikó az intézmény vezetője
betegség miatt az intézményvezetői feladatokat nem tudja ellátni, helyettesítését Hevesi-Nagy Anikó
munkaközösség vezető látja el, 2010. március 1. napjától előre láthatólag a 2009/2010.-es tanév
végéig.
A véleményező bizottságok a tájékoztatót elfogadásra javasolták a testületnek.
Felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
126/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény vezetőjének helyettesítéséről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
/Vass Ignác képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 16 fő képviselő./
18. Napirendi pont
Városi örökség megőrzése és korszerűsítése – beruházás közbeszerzési eljárása
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó bizottság elnökét a napirendi pont
ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, örvendetes, hogy az önkormányzat sikeresen pályázott a városi
örökség megőrzésére és korszerűsítésére. Az elnyert közel 60 millió Ft-ból a Polgármesteri Hivatal
épületének tető és homlokzat felújítási munkái, Kner Imre Gimnázium könyvtár épületének felújítása
és a Szabadság tér zöldfelületeinek felújítása, gyalogos közlekedésre szolgáló járdák, sétányok
felújítása, szökőkút burkolat felújítása, a téren, holtág partján köztéri bútorok beszerezése, holtágparti
sétány felújítása valósulhat meg. A meghatározó érték alapján a beruházás építési beruházásnak
minősül. A tervezett kivitelezési költség alapján a választott közbeszerzési eljárás: nyílt eljárás. Az
önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján a Képviselő-testületnek Bíráló Bizottságot és
Döntéshozó Bizottságot kell választania. A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékelését végzi és a
Bizottsági elnökökből álló Döntő Bizottság dönt a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. Az eljárás
közbeszerzési csoport feladatait a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály látja el.
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A döntési javaslatban a bíráló bizottság tagjainak személyére tettek javaslatot az előterjesztők, mely
személyeket a bizottság javasolja megválasztani.
Várfi András polgármester egyetértve a 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, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
127/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Polgármesteri Hivatal, Kner
Imre Gimnázium könyvtár épülete és a Szabadság tér felújítása tárgyban indított közbeszerzési
eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
Csányi István alpolgármester
Babos László képviselő
Czibulka György képviselő
Béres János képviselő
Szetteli György műszaki ügyintéző
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Kmetykó János főépítész
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az ajánlatok
értékelésére és a Döntő Bizottságot a döntés meghozatalára, valamint utasítja, hogy a döntést
követő testületi ülésen az eljárásról szóló tájékoztatás benyújtására.
3./
Gyomaendrőd Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
lebonyolító közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.
Határidő: 2010. május 30.
Felelős: Várfi András polgármester
19. Napirendi pont
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése – beruházás közbeszerzési eljárása
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, az önkormányzat sikeresen pályázatott a
hivatal akadálymentesítésére is. Az elnyert támogatás 11.841.300 Ft, mely összegből a hivatal adó és
pénzügyi osztálya akadálymentes megközelítése valósulhat meg. A tervezett kivitelezési költség
alapján nem közbeszerzés köteles, de egybeszámítást figyelembe véve közbeszerzési eljárást kell
lefolytatnunk, a választott közbeszerzési eljárás: nyílt eljárás. A döntési javaslatban a bíráló bizottság
tagjainak személyére tett javaslatot az előterjesztő, mely javaslatot a bizottság támogatta, és
elfogadásra javasolta a testületnek.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület a döntési javaslatot vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
128/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítése tárgyban indított közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az
alábbiakban határozza meg:
Csányi István alpolgármester
Putnoki László képviselő
Dr. Palya József képviselő
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő
Szetteli György műszaki ügyintéző
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Kmetykó János főépítész
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az ajánlatok
értékelésére és a Döntő Bizottságot a döntés meghozatalára, valamint utasítja, hogy a döntést
követő testületi ülésen az eljárásról szóló tájékoztatás benyújtására.
3./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
lebonyolító közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.
Határidő: 2010. május 30.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
Önkormányzati belterületi utak forgalomkorlátozása
Várfi András polgármester elmondta, a forgalomkorlátozással érintett utcák a Balassi Bálint utca, B.
Molnár utca, és a Zalka Máté utca. Ezen utcák szilárd burkolatúak, viszont az utcák végén nincs meg
az összeköttetés, ott nincs szilárd burkolat, így sok esetben felhordják a sarat az utcákra. A
forgalomkorlátozásra két lehetőség van, az egyik, hogy megoldják az összekötetést, ami + 5 millió Ftot jelentene, viszont nem áll rendelkezésre. A másik, hogy időlegesen korlátozzák ezen utcák
forgalmát, az utcák végét sorompóval lezárják. A véleményező bizottságok forráshiány miatt a
másodikként említett megoldást javasolják - időszakos lezárással oldják meg ezen utcák sártalanítását.
Kérdés, észrevétel hiányában javasolta a képviselőknek támogassák a bizottságok javaslatát.
A képviselő-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
129/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Zalka Máté utcában, a Tanács utcában a B. Molnár
utcában és a Balassi Bálint utcában a zsákutcákban a forgalomszabályozást módosítja zsákutca
táblák kihelyezésével, az utcák vasút felöli végeinek az időszakos lezárásával téli időszakra
(november 1 – március 31-ig). A sorompók elkészítésének költségét a 2010. évi költségvetési
rendeletben a belterületi utak működtetésére elkülönített pénzösszegből biztosítja.
Határidő: 2010. május 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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21. Napirendi pont
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy
támogatási igényt nyújtson be a fenntartásában működő Közművelődési- Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény részére hangtechnikai, műszaki eszközöket szerezzen be a
rendezvények technikai felszereltségének biztosítására. Az eszközbeszerzés összköltsége várhatóan 1
600 000 Ft, az ehhez kapcsolódó saját erő összege 400 000 Ft. A támogatási kérelem benyújtásának
feltétele, hogy a projektre elkülönített saját erő az Önkormányzat költségvetésébe betervezésre
kerüljön. A 2010. évi költségvetési rendelet ezen összeget nem tartalmazza, ezért szükséges
megjelölni annak forrását. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének
6.sz. mellékletében 5 millió Ft került elkülönítésre Általános tartalék címén. A projekt saját ereje az
Általános tartalékból kerülne kiemelésre és elkülönítésre.
Felkérte a képviselőket fogadják el a döntési javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
130/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatási igénylést nyújt be a 4/2004. (II.20.) NKÖM
rendelet alapján a fenntartásában működő Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény hangtechnikai, műszaki eszközeinek gyarapítása érdekében.
A Képviselő- testület a projekt saját erős részét, azaz 400 000 Ft-ot az Önkormányzat 2010.
évi költségvetése 5 millió Ft összegű Általános tartalékának terhére jelöli ki.
A Képviselő- testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a támogatási igény
benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. március 25.
Felelős: Várfi András polgármester
22. Napirendi pont
Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására
Várfi András polgármester elmondta, mint ismeretes Gyomaendrőd Város önkormányzata
vállalkozásfejlesztési alapot különített el, a 2010. évi költségvetésében az elkülönített összeg
16.000.000.- Ft. Az alap működésére vonatkozó szabályokat a testület helyi rendeletben szabályozta.
A rendelet szerint évente 2 alkalommal írnak ki pályázatot, első alkalommal március 31-ig, második
alkalommal augusztus 31-ig. A részletes pályázati felhívást, illetve a pályázati adatlapot az
előterjesztés mellékletei tartalmazzák.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, döntsön a pályázat meghirdetéséről.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
131/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2010. évi
Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására. A pályázati felhívást a határozat 1. számú
melléklete, míg a pályázati adatlapot a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.
Határidő: azonnal
1. számú melléklet a 131/2010. (III.25..) Gye. Kt. határozathoz
Pályázati felhívás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Vállalkozásfejlesztési Alap 2010. évi
felhasználására
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 21/2009. (IV.2.) Gye. Kt. rendeletében foglaltaknak
megfelelően pályázatot hirdet a költségvetésében elkülönített Vállalkozásfejlesztési Alap
felhasználására.
1. A pályázat célja:
A helyi vállalkozások fejlődésének támogatása, a foglalkoztatás növelése, megtartása, a gyomaendrődi
álláskeresők munkához jutásának elősegítése.
2. Az alapban elkülönített, rendelkezésre álló keret összege: 16.000.000.-Ft
3. A pályázók köre:
Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Gyomaendrőd város közigazgatási területén fiókteleppel rendelkező, a helyi adókról
szóló 1990. évi C. tv. 37. § (1) bekezdése szerinti állandó jellegű iparűzési tevékenységet folytató
vállalkozás.
4. A pályázattal elnyerhető támogatás formája, mértéke, fedezete:
A támogatás formája kamatmentes hitel, mely munkahelyteremtéshez és/vagy munkahely megtartáshoz
pályázható.
Az alapból nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag az
Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L
sorozat 379/5 2006.12.28. szabályai alapján lehet nyújtani. A támogatástartalom számításánál a
85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
a.) Munkahelyteremtés esetén a támogatott hitel új munkahelyhez kapcsolódó bér- és járulékaira
használható fel, összege létesített új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként
egyszeri 500.000,- Ft, részmunkaidős – legkevesebb 6 órás - foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás
munkaidőhöz és az 500.000,- Ft összeghez viszonyítottan arányosan kerül megállapításra.
b.) Munkahely megtartási cél esetén a kamatmentes hitel a munkahely megtartáshoz kapcsolódó
beruházáshoz, eszközbeszerzéshez használható fel. Az igényelhető összeg megtartott álláshelyenként
500.000 Ft.
c.) Az a.) és b.) pontban nem említett esetben más, hazai támogató szerv által kiírt vagy kezelt
pályázaton elnyert támogatásnál önerő biztosítására használható fel, összege a főpályázatban vállalt új
vagy megtartott álláshelyenként 500.000 Ft, maximum azonban az önerő összege.
A hitel futamideje 2.000.000 Ft hitelösszegig maximum 2 év, magasabb hitelösszegnél maximum 3 év.
A hitel törlesztése negyedévente, egyenlő részletekben történik, de ettől eltérően az éves fizetési
kötelezettség a gazdasági év bevételéhez igazodó részletfizetés alapján (pl. mezőgazdasági vállalkozó)
is teljesíthető, amennyiben erről a felek külön megállapodnak.
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Az elnyert kamatmentes hitel biztosítékául a pályázónak ingatlan fedezetet kell biztosítania, melyre
jelzálogjog bejegyzésére kerül sor Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára a visszafizetési
kötelezettség teljesítéséig. Az ingatlanfedezet értékének legalább az elnyert hitel 120 %-ára kell
fedezetet nyújtania. Az ingatlan további jelzáloggal való megterheléséhez Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának hozzájárulása szükséges.

a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)

m)

5. A pályázat tartalma:
Minden benyújtott pályázathoz csatolni kell:
Az üzleti tervet, mely tartalmazza a pályázó rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és
foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését, a projekt részletes bemutatását, részletes
költségvetését.
30 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyéni vállalkozó a vállalkozói igazolvány fénymásolatát,
nyilatkozatot arról, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki
nem egyenlített tartozása nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott
támogatás felhasználására vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette, a pályázat
benyújtásának időpontjában nem folyik ellene csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, illetve
lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása nincsen, a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári
éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság,
munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen
bírság megfizetetésére nem kötelezte
a pályázat évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, amennyiben a pályázó
rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági év esetén az adott lezárt év
foglalkoztatási adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év hiányában a kérelem benyújtásakor érvényes
foglalkoztatási adatokat,
felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi jelenlegi
bankszámlájára, illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó
nyilatkozatot,
kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot arra nézve, hogy az újonnan nyitott bankszámlára
vonatkozóan a kérelmező felhatalmazást ad azonnali beszedési megbízás benyújtására,
a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a közölt adatainak kezeléséhez,
nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről,
nyilatkozat az igénybe vett csekély összegű támogatásokról,
a fedezetül felajánlott ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát, amennyiben az ingatlanra
már korábbi jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve, a jelzálogjog
jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatát a támogatási összeg jelzálogjogának bejegyzéséhez
új munkahely létesítése esetén nyilatkozatot foglalkoztatási kötelezettség vállalásáról, valamint arról,
hogy az álláshelyet elsősorban gyomaendrődi lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező álláskeresők
közül tölti be,
két évet meghaladóan működő vállalkozó esetén a pályázat évét megelőző két lezárt gazdasági év
beszámolóját, a kérelem benyújtásának évére és a hitel futamidejére vonatkozó pénzügyi és
eredménytervet, és kimutatást arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás, szakágazati inflációval korrigált
nettó árbevétele csökkent a pályázat benyújtását megelőző három hónapot figyelembe véve, az előző
két év hasonló időszakához képest,
kezdő vállalkozás, vagy 2 évnél nem régebben működő vállalkozás esetén a hitel futamidejére
vonatkozó pénzügyi és eredménytervet.

Az l) és m) pontban rögzített mellékleteket nem kell csatolni annak a pályázónak, amely más, hazai
támogató szerv által kiírt vagy kezelt pályázaton támogatást nyert, és a Vállalkozásfejlesztési Alapból
nyújtandó kamatmentes hitelt önerő biztosítására használja fel.
6. Pályázati díj: pályázatonként 5.000,- Ft.
A díj megfizetését csekken, vagy átutalással az önkormányzat 53200125-11062402 számú számlájára kell
teljesíteni. Csekk beszerezhető Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Adóosztályán.
7. Kizáró okok:
Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a pályázat benyújtásának időpontjában:
a) csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt áll,
b) az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben
önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van,
c) helyi adótartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik,
d) a folyósítás időpontjában egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, közüzemi tartozása
van.
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e.) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása
van, valamint az adott célelőirányzatból, vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználására
vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette,
f.) a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában , illetve annak
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli, vagy munkavállalási
engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezte,
g.) a korábbi években kapott Gyomaendrőd Város Vállalkozásfejlesztési Alapjából nyújtott támogatásra
vonatkozó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását nem nyújtotta be, vagy azt a Bizottság nem
fogadta el
Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható
módon valós többlet-foglalkoztatottsági szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre a
pályázó vállalkozást, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi
vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között.
A támogatottnak vállalnia kell, hogy a meglévő foglalkoztatottak munkajogi létszámát és az új,
munkahelyteremtéssel létesült létszámot legalább a hitel futamidejéig fenntartja.
8. A pályázat benyújtása:
A pályázatot az arra rendszeresített formanyomtatványon, az előírt kötelezően csatolandó mellékletekkel
együtt Gyomaendrőd Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságához (továbbiakban Bizottság)
kell benyújtani személyesen vagy ajánlott postai küldeményként. A pályázatokat egy eredeti példányban az
adatlapon jelzett mellékletekkel, valamint 1 példányt elektronikus adathordozón (CD lemezen), zárt
borítékban kell benyújtani. A borítékra jól láthatóan rá kell vezetni „Vállalkozásfejlesztési Alap”.
A pályázat benyújtásának helye:
Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton.
A pályázat benyújtási határideje:

személyes leadás esetén 2010. április 30-án 16 óra.
postai úton a postai feladás dátuma 2010. április 30.

9. A döntéshozatal menete:
- A pályázatok elbírálásáról a Bizottság a pályázati határidőt követő soron következő második ülésén
dönt.
- A támogatásban részesülővel a Bizottság köt szerződést, a döntést követő 15. napig.
- A támogatás folyósítására a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül sor. A
folyósítás feltétele, hogy a Földhivatalnál a fedezetül felajánlott ingatlanra a jelzálogjog legalább
széljegyként bejegyzése kerüljön.
10. Tájékoztatás a csekély összegű (de minimis) támogatások szabályairól:
A Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek,
amelyeket kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK
bizottsági rendelet - HL L sorozat 379/5 2006.12.28. – (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági
rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
- Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi ágazat
vállalkozásai számára, de ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban:
a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalkozások;
b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó
vállalkozások,
c) valamint ezen termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások,
amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az
elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
d) a szénágazatban tevékenykedő vállalkozások; továbbá a támogatás nem vehető igénybe
e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez;
f) az import áruk helyet hazai áru használatától függő támogatások esetében,
g) a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásoknak teherszállító járművek megvásárlására,
valamint
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h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentésére.
- Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás
támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási
ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
- Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az
előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
- A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem
halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás
csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket.
- A támogatást nyújtónak meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.
- A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés
napjától számított tíz évig megőrizni.
- A támogatás igénylésével egyidejűleg az érintett vállalkozás, írásos vagy elektronikus formában készített
nyilatkozatot köteles csatolni, a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi
évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
Annak érdekében, hogy a hitel piaci jellege megítélhető legyen, vizsgálni szükséges, hogy a hitelfelvevő
esetében mekkora lenne a piaci kamatláb (egyéni referencia kamatláb). Az Európai Unió Bizottságának
vonatkozó közleménye alapján a piaci kamatláb két részből tevődik össze. Egy alapkamatlábból és
kamatfelárból. Az alapkamatláb az egyéves lejáratú BUBOR. A kamatfelár függ a hitelt felvevő vállalkozás
hitelminősítésétől és a nyújtott biztosítékoktól. Alapértelmezésben a következő kamatfelárak alkalmazandók
(bázispontban kifejezett kamatfelárak):
Biztosítékokkal való fedezettség
Magas Általános Alacsony
60
75
100
75
100
220
100
220
400
220
400
650

Kiváló (AAA-A)
Jó (BBB)
Kielégítő (BB)
Hitelminősítési Gyenge (B)
kategória Rossz/Pénzügyi
nehézségek
(CCC és ennél
alacsonyabb)

400

650

1000

Olyan hitelfelvevők esetében, akik nem rendelkeznek hitelfelvevői múlttal vagy mérlegszemléletű
megközelítésen alapuló hitelminősítéssel, mint például bizonyos meghatározott célra létrehozott
vállalkozások vagy új vállalkozások, az alap-kamatlábat (a rendelkezésre álló biztosítéktól függően)
legalább 400 bázisponttal kell megemelni, és a kamatfelár nem lehet alacsonyabb, mint amit az
anyacége esetében alkalmaznának.
Amennyiben a ténylegesen fizetendő kamatláb nem éri el a fentiek alapján elvárt mértéket, a hitel
állami támogatást tartalmazónak minősül.
Ez esetben támogatástartalmat kell számolni. Mivel a hitelek esetében a támogatás több időpontban
valósul meg, a támogatási elemeket egy időpontra, a döntés/szerződés időpontjára kell diszkontálni.
Ebben kap szerepet a leszámítolási kamatláb.
A diszkont kamatláb főszabályként referencia alapkamatláb (1 éves BUBOR) + 100 bázispont.
A kedvezményes kamatú hitelek esetében a támogatástartalmat a 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 2.
számú melléklete alapján kell kiszámítani.
További információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal Adóosztály vezetőjétől 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tel: 66/521-603
e-mail: ado@gyomaendrod.hu
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2. számú melléklet a 131./2010. (III.25..) Gye. Kt. határozathoz
PÁLYÁZATI ADATLAP
Vállalkozásfejlesztési Alap
2010. évi pályázatához
Határidő: 2010. április 30.
Benyújtandó: 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 elektronikus példányban CD lemezen
Az adatlapot a megadott formátumban, oldaltartással –pontok, sorok kitörlése nélkül- kell kitölteni.
Ha egy pont – értelemszerűen – nem kerül kitöltésre, kérjük a „Pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést
feltüntetni
1.
Pályázat tárgya, célterülete:
(munkahelyteremtés, munkahely megtartás vagy más támogató által kiírt pályázaton elnyert
támogatásnál
az önerő biztosítása , a pályázott kamatmentes hitel összege)
2.

Pályázó szervezetre vonatkozó adatok

2.1.

Megnevezése:
___________________________________________________________________________

2.2.

Szervezeti formája:
____________________________________________________________________

2.3.
Székhelye, fióktelepe:
_______________________________________________________________________
2.4.

Levelezési cím:
___________________________________________________________________________

2.5.

Aláírásra jogosult képviselőjének

2.5.1.

Neve: ____________________________________
_______________________________________

2.5.2.

Telefonszám:
_____________________________
_______________________________________

2.5.3.

E-mail:

2.6.

Cégbírósági bejegyzés/vállalkozói engedély kiállítás éve:
_______________________________________

2.7.

Pályázó adószáma:
___________________________________________________________________

2.8

Magánszemély pályázó esetén adóazonosító jele:
______________________________________________

2.9

Pályázó főtevékenysége: ______________________________
__________________

2.10

Bankszámlára vonatkozó adatok:

és a

kapcsolattartó személynek

_____________________________
_______________________________________

TEÁOR:

2.10.1. Pénzintézet neve:
__________________________________________________________________________
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2.10.2. címe:
_________________________________________________________________________________
2.10.3. pályázó számlaszáma:
___________________________________________________________________

3.

Pályázatra vonatkozó adatok

3.1.
A pályázat tartalmának rövid ismertetése. (Üzleti terv, mely tartalmazza a pályázó rövid bemutatását,
tulajdonosi összetételét, pénzügyi helyzetének értékelését, a projekt részletes bemutatását, részletes
költségvetését.)
3.2
A pályázat évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatai, amennyiben a pályázó
rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági év esetén az adott lezárt év foglalkoztatási
adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év hiányában a pályázat benyújtásakor érvényes foglalkoztatási adatokat.
3.3.1. Két évet meghaladóan működő vállalkozó esetén a pályázat évét megelőző két lezárt gazdasági év
beszámolóját, a pályázat benyújtásának évére és a hitel futamidejére vonatkozó pénzügyi és eredménytervet, és
kimutatást arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás, szakágazati inflációval korrigált nettó árbevétele csökkent a
pályázat benyújtását megelőző három hónapot figyelembe véve, az előző két év hasonló időszakához képest.
3.3.2. Kezdő vállalkozás, vagy 2 évnél nem régebben működő vállalkozás esetén a hitel futamidejére
vonatkozó pénzügyi és eredménytervet.
3.4. Források, igényelt hitel összege: (projekt részletes költségvetés alapján)
A megvalósításhoz meglévő saját forrás összege (Ft):
Más forrás megnevezése: ________________________
Más forrásból rendelkezésre álló összeg (Ft):
A Vállalkozásfejlesztési Alapból pályázat keretében igényelt hitel összege (Ft):
4.
4.1.

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban ismertetett dokumentumok rendelkezésemre állnak, azokat
betekintésre a támogató, vagy megbízott képviselője számára bármikor bemutatom, illetve kérésre
másolatban átadom.

4.2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített
tartozásom nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás
felhasználására vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,
- a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási
eljárás, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom nincsen, továbbá amennyiben csőd-,
végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenem, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett
köztartozásom keletkezik a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét
bejelentem,
- a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve
annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási
engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem kötelezett.

4.3.

Alulírott nyilatkozom, hogy a Vállalkozásfejlesztési Alapból igényelt támogatás teljes összegét a
pályázatban foglaltak megvalósítására fordítom.

4.4.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatással létrehozott új munkahely teremtése esetén, az új
álláshelyen alkalmazott munkavállalót teljes vagy legkevesebb 6 órás részmunkaidőben, az 1992. évi
XXII. törvény (Mt.) hatályos rendelkezései szerint foglalkoztatom. A pályázatában foglaltaknak
megfelelő meghatározott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet elsősorban gyomaendrődi
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állandó lakhellyel – ennek hiányában tartózkodási hellyel – rendelkező regisztrált munkanélküliek
köréből töltöm be. Amennyiben a Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége nem tud
megfelelő – a benyújtott pályázatban előre meghatározott – képesítéssel rendelkező regisztrált
munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a többletlétszámot a nem regisztrált, elsősorban
gyomaendrődi állandó lakóhellyel rendelkező munkanélküliek/álláskeresők köréből töltöm be.
4.5.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a meglévő foglalkoztatottak munkajogi létszámát és/vagy az új,
munkahelyteremtéssel létesült létszámot legalább a hitel futamidejéig fenntartom.

4.6.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a foglalkoztatási kötelezettség végéig Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén tartom fenn a vállalkozás székhelyét vagy fióktelepét.

4.7.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen pályázatban foglaltakkal kapcsolatos bármely változásról
írásban tájékoztatom Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát.

4.8.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy pályázatom pozitív elbírálása esetén a pályázati szerződés
megkötésének időpontjára csatolom az Állami Adóhatóság által kiadott UK12-es együttes adóigazolást,
továbbá az önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást arról, hogy az államháztartás
alrendszerei felé lejárt esedékességű tartozásom nincs.

4.9.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázat benyújtását követően újonnan nyitott bankszámlára
vonatkozóan felhatalmazást adok azonnali beszedési megbízás benyújtására, illetve a pénzintézeti
jelzőszám változását bejelentem.

Gyomaendrőd, 2010. ________________________________
____________________________
pályázó aláírása
5.

Csatolandó mellékletek a pályázati adatlaphoz:
•
•
•
•
•
•

•

30 napnál nem régebbi cégbejegyzésről szóló végzés
egyéni vállalkozó esetében érvényes vállalkozói igazolvány másolata
banki igazolás a bankszámla vezetéséről – 1 db eredetiben
30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány a cégszerű aláírás igazolására
a fedezetül felajánlott ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát
amennyiben az ingatlanra már korábbi jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van
bejegyezve, a jelzálogjog jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatát a támogatási összeg
jelzálogjogának bejegyzéséhez.
pályázati díj befizetését igazoló dokumentum

Nyilatkozatok Egyéb Szervezet részére
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
Nyilatkozó Egyéb Szervezet pályázó:
NEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI OKIRAT SZÁMA:
NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
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e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról:
Alulírott ____________________________________________________________________________, mint a
_________________________________________________________________________________ szervezet
(székhely/lakóhely: __________________________________________________________________________,
cégj.sz./törzsszám: ________________________, adószám/adóazonosító jel: ___________________________.)
képviseletére jogosult, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL
L sorozat 379/5 2006.12.28. alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által létrehozott
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Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyerhető támogatás pályázatához, mint a pályázó szervezet képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen, valamint az ezt megelőző két pénzügyi évben
csekély összegű (de minimis) támogatásban
-

nem részesültünk*

-

az alább felsoroltak szerint részesültünk*

A támogatás
éve

A forrás neve

A pályázat megnevezése

Az odaítélt
támogatás
ezer Ft-ban

Az odaítélt
támogatás
Euróban

ÖSSZESEN:
Nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban minden számomra megítélt de minimis típusú támogatás fel lett sorolva,
és az eddig elnyert és jelen pályázatban igényelt de minimis támogatások együttes összege nem haladja meg a
200.000 eurónak*, közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak* megfelelő forintösszeget, így a jelen
pályázatban kért támogatásra jogszabálynál fogva jogosult vagyok.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat e támogatást de minimis jellegűként folyósítja, így arról köteles
vagyok számot adni a jövőben, továbbá nyilatkozom, hogy a csekély összegű támogatás jogcímen nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó valamennyi iratot a támogatási döntés napjától számított 10 évig megőrzöm.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

* a megfelelő rész aláhúzandó
Nyilatkozatok Gazdasági Társaságok részére
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
Gazdasági Társaság pályázó:
CÉGNEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Dátum__________________________
___________________________________
Aláírás (cégszerű)
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Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.

Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról:
Alulírott ____________________________________________________________________________, mint a
_________________________________________________________________________________ vállalkozás
(székhely/lakóhely: __________________________________________________________________________,
cégj.sz./törzsszám: ________________________, adószám/adóazonosító jel: ___________________________.)
képviseletére jogosult, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL
L sorozat 379/5 2006.12.28. alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által létrehozott
Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyerhető támogatás pályázatához, mint a pályázó szervezet képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen, valamint az ezt megelőző két pénzügyi évben
csekély összegű (de minimis) támogatásban
-

nem részesültünk*

-

az alább felsoroltak szerint részesültünk*

A támogatás
éve

A forrás neve

A pályázat megnevezése
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Az odaítélt
támogatás
ezer Ft-ban

Az odaítélt
támogatás
Euróban

ÖSSZESEN:
Nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban minden számomra megítélt de minimis típusú támogatás fel lett sorolva,
és az eddig elnyert és jelen pályázatban igényelt de minimis támogatások együttes összege nem haladja meg a
200.000 eurónak*, közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak* megfelelő forintösszeget, így a jelen
pályázatban kért támogatásra jogszabálynál fogva jogosult vagyok.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat e támogatást de minimis jellegűként folyósítja, így arról köteles
vagyok számot adni a jövőben, továbbá nyilatkozom, hogy a csekély összegű támogatás jogcímen nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó valamennyi iratot a támogatási döntés napjától számított 10 évig megőrzöm.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

* a megfelelő rész aláhúzandó
Nyilatkozatok természetes személy részére
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
Természetes személy pályázó:
NEVE:
LAKCÍME:
SZÜLETÉSI IDEJE:
SZÜLETÉSI HELYE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Dátum__________________________
___________________________________
Aláírás (cégszerű)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)
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Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról:
Alulírott ____________________________________________________________________________, mint a
_________________________________________________________________________________ vállalkozás
(székhely/lakóhely: __________________________________________________________________________,
cégj.sz./törzsszám: ________________________, adószám/adóazonosító jel: ___________________________.)
képviseletére jogosult, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL
L sorozat 379/5 2006.12.28. alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által létrehozott
Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyerhető támogatás pályázatához, mint a pályázó szervezet képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen, valamint az ezt megelőző két pénzügyi évben
csekély összegű (de minimis) támogatásban
-

nem részesültünk*

-

az alább felsoroltak szerint részesültünk*

A támogatás
éve

A forrás neve

A pályázat megnevezése

Az odaítélt
támogatás
ezer Ft-ban

Az odaítélt
támogatás
Euróban

ÖSSZESEN:
Nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban minden számomra megítélt de minimis típusú támogatás fel lett sorolva,
és az eddig elnyert és jelen pályázatban igényelt de minimis támogatások együttes összege nem haladja meg a
200.000 eurónak*, közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak* megfelelő forintösszeget, így a jelen
pályázatban kért támogatásra jogszabálynál fogva jogosult vagyok.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat e támogatást de minimis jellegűként folyósítja, így arról köteles
vagyok számot adni a jövőben, továbbá nyilatkozom, hogy a csekély összegű támogatás jogcímen nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó valamennyi iratot a támogatási döntés napjától számított 10 évig megőrzöm.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

* a megfelelő rész aláhúzandó
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23. Napirendi pont
Tájékoztatás a 2010. évben benyújtandó és az idén már benyújtott pályázatokról
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó bizottság elnökét a napirendi pont
ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, 2010. január 1. óta az önkormányzat az alábbi pályázatokat
nyújtotta be: a 1/2010 (I.19. ) ÖM rendelet alapján a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
infrastrukturális fejlesztése érdekében A projekt tartalma: az iskola tanügyi épületében kerülne sor az
1. és 2. emeleten található vizesblokkok felújítására, illetőleg az alsósok által használt épületen a
nyílászárók cseréjére valamint a homlokzat utólagos hőszigetelésére és zárófödém hőszigetelésére.
A projekt költségvetése: Beruházás összköltsége (100%)21 408 481 Ft, Igényelhető támogatás (80%)
17 126 784 Ft, Saját erő (20%) 4 281 697 Ft.
- 5/2010. (I.28.) ÖM rendelet alapján Gyomaendrőd Város belterületi csapadékvíz-elvezetés VII.
ütemének megvalósítása érdekében. A projekt tartalma: Gyomaendrőd belterületi csapadékvíz
elvezetés VII. ütem A Besenyszegi település részen, vasúti pálya melletti záportározók rendezésének
megvalósítása, tározókapacitásának javítása, a hozzájuk csatlakozó csatornák felújítása, a Németzugi
soron drénszivárgó készítése, Görbekút-Vidólaposi csatorna (a Rácz Lajos utcán) és a Polányi utcai
CS-2-0-0 jelű csatorna egy szakaszán (Apponyi és Szabadság utca között) mederburkolat építése.
A projekt költségvetése: Beruházás összköltsége (100%) 91 621 013 Ft, Igényelhető támogatás (90%)
82 458 912 Ft, Saját erő (10%)9 162 101 Ft.
- az EACEA által meghirdetett Town twinning-Citizens' meeting program keretében testvérvárosi
találkozó megszervezésére. A projekt tartalma: Testvérvárosi találkozó szervezése; a rendezvény
témája: sporttevékenységek az önkéntesség és az aktív polgári szerepvállalás ösztönzése érdekében A
projekt költségvetése: Szervezési költségek: 2448 €, Utazási költségek a testvérvárosi delegációk
részére: 1922,13 €. A projekt saját erő biztosítását nem igényli, a támogatási intenzitás 100 %.
Bízunk abban, hogy az eddigiekhez hasonlóan ezek a pályázataink is sikeresek lesznek, és elnyerjük
az igényelt támogatást.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatót, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
132/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elfogadja a 2010. évben benyújtandó és az idén már
benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2009. IV. negyedévi menedzsmentjéről
Várfi András polgármester köszöntötte Csapó Ágnest az önkormányzat pénzügyi tanácsadóját, majd
felkérte röviden ismertesse az írásos beszámoló lényegét.
Csapó Ágnes elmondta, két éve volt annak, hogy az önkormányzat kibocsátotta az 1 milliárd Ft értékű
kötvényt. A kibocsátást megelőzően készültek modellek a várható kiadásokra, bevételekre. Nyilván
voltak bizonyos feltételezések akár a kötvény felhasználásával, akár a kamattal, vagy a kötvény
befektetésével kapcsolatban.
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Az általa elkészített számítás szerint a 2008-2009 évi tényelhasználás, illetve a 2010 évre egy 150
millió Ft-os felhasználással számolva, a referencia kamatcsökkentést, illetve a svájci frank
árfolyamcsökkenését is figyelembe véve elmondható, hogy közel 33.5 millió Ft-al kevesebb
kamatkiadás jelentkezett, illetve jelentkezik, mint amennyit annak idején kalkuláltak. A bevételi oldalt
tekintve elmondható, hogy a kibocsátástól számítva 2010 év végéig nagyságrendileg 60 millió Ft
realizálható többlet bevétele keletkezik az önkormányzatnak a kötvényből. Ezen számok egyelőre
megnyugtatóak, és alátámasztják azt, hogy kellően megfontolt és óvatos döntés volt ez a testület
részéről. Az árfolyam és a kamat kérdése tekintetében elmondható, hogy a tőketörlesztés 2011-ben
jelentkezik először, és a kamat nagymértékű csökkenése, messze kompenzálta az árfolyam
veszteségből adódó kötelezettséget. Lehetőség van arra, hogy akár két évre még 1 %-ra fixálva a
kamatot alacsonyan tartsa a kamatot az önkormányzat. Példaként említette, hogy az egyik bank
ajánlata szerint 8 évre 1.75 %-ra lehet fixálni a kamatot. 2-6 év esetében pedig az első négy félév 1-1
% lenne, és 12 félévig pedig 2.28 %. Célszerűnek tartotta, egyben javasolta, hogy a testület a
következő ülésen foglalkozzon a kamatcsere ügylettel, hiszen az új piaci árakat figyelembe véve ez
újra megfontolás tárgyát képezheti.
2009-ben a realizált összes bevétele az önkormányzatnak 125.8 millió Ft volt, ami 11.9 % -os éves
kamatszintnek felelt meg. A kötvényforrás 2009. december 31-én 1.094.721 millió Ft volt. Ha ezt
abból a szempontból vizsgáljuk, hogy mennyire van az önkormányzat a kötvény kibocsátás által
eladósodva, akkor elmondhatjuk, hogy a kötelezettség mellett az eszköz oldalon a fedezet is
rendelkezésre áll, ami azt támasztja alá, hogy folyamatosan megfontolt módon döntött a testület a
kötvényforrás felhasználását tekintve. Sőt, plusz van még egy 100-110 milliárd Ft aticionális forrása
az önkormányzatnak, ami az elmúlt két év alatt ténylegesen realizálódott, és rendelkezésre áll.
Várta a képviselő-testület témával kapcsolatos kérdéseit.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatót, majd megkérdezte a képviselőket van e
kérdésük, észrevételük.
Illés János képviselő aziránt érdeklődött, hogy a kötvény visszafizetésének kötelezettsége után van e
olyan számadat, hogy az árfolyam különbségből mennyi lesz a veszteség. A lejegyzett tőkét majd az
akkori árfolyamon kell majd visszafizetni, így többe fog kerülni, fel fogja e használni az
önkormányzat erre az említett 100-110 millió Ft pluszforrást, ami eddig keletkezett.
Csapó Ágnes elmondta, a kérdésre nehéz válaszolni, ugyanis azt, hogy mi lesz 2011. március 31-én,
amikor az első töke törlesztésre kerül sor, senki nem tudja most megmondani. Nem tudható előre,
hogy az adott tőkerészre vetítve a kibocsátáskori 158.36 árfolyamhoz képest mennyivel lesz gyengébb
a forint, vagy erősebb. A képviselő-testület következő ülésére a 2011 évre vonatkozóan készít kétháromféle számítást erre vonatkozóan. Megvizsgálja, hogy a modellhez képest az alacsony kamat
2011-ben, illetve a magasabb árfolyam eredményez e addicionális kiadást, vagy ugyan ott tartanak e a
kifizetés összegét tekintve mint ahogy egyébként is tervezték, csak a paraméterek másként csúsztak el.
További kérdés nem volt, a Polgármester javasolta a testületnek a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal a beszámolót elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
133/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Csapó Ágnes pénzügyi
tanácsadó beszámolóját a kötvényből származó forrás 2009. IV. negyedévi menedzsmentjéről
és tudomásul veszi Csapó Ágnes részére a 2009. II. félévi szaktanácsadói munkájáért
fizetendő prémium bruttó 6.757.031 Ft összegét.
Határidő: azonnal
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25. Napirendi pont
Tóth Antal ajánlata önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására
Várfi András polgármester elmondta, Tóth Antal békési lakos vételi ajánlatot jelentett be a Bónomzugban lévő önkormányzati tulajdonú, erdőművelési ágú, vízparti ingatlanra. Az ingatlanon nincs
erdő, füves, gyepes üresen álló terület.
A véleményező bizottságok az ajánlatot megtárgyalták és nem javasolták az ingatlan értékesítését, sőt
a Pénzügyi bizottság javasolta, hogy az ingatlan a művelési ágnak megfelelően legyen hasznosítva.
A maga részéről egyetértett a bizottságok véleményével.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról, amely szerint nem értékesítik a kért
ingatlant.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
134/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 02819 hrsz.-i
erdő megjelölésű ingatlant nem értékesíti.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
Havancsák János felajánlása
Várfi András polgármester elmondta, a felajánlás lényege, hogy nevezett a kizárólagos tulajdonába
lévő Gyomaendrőd, Bem utca 14. szám alatti lakóingatlant ingyenesen felajánlotta Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának. Az ingatlan jelenleg csak kívülről tekinthető meg, amely alapján átlagos
műszaki állapotra lehet következtetni. Az ingatlant az Önkormányzata által jelzálog elidegenítési és
terhelési tilalommal terhelt összesen: 255.750 Ft önkormányzati kedvezmény és járulékai erejéig,
melyek a belvíztámogatás és szennyvízcsatorna építés visszafizetendő támogatásokból tevődik össze.
Az eddig visszafizetett támogatás összesen 149.390,- Ft. Az ingatlan korábban belvízkárt
szenvedett. Önkormányzati támogatásból történt a helyreállítás. Amennyiben az önkormányzat
elfogadja az ingatlant, akkor az ingatlan értékébe be lehet számítani a még fennálló visszafizetendő
támogatás összegét.
A véleményező bizottságok javasolják a felajánlás elfogadását, mellyel a maga részéről is egyetértett.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselő-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
135/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja Havancsák János (Szeged, Marx út 13)
felajánlását, miszerint a kizárólagos tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Bem utca 14. szám
alatti lakóingatlant ingyenesen átadja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az általa az ingatlanra terhelt belvíztámogatás és
szennyvízcsatorna építés visszafizetendő támogatásokból fennálló tartozásokat beszámítja, és
ezáltal kiegyenlítettnek tekinti.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
A Gyomaendrődi FC előleg kérelme
Várfi András polgármester ismertette a kérelem lényegét, amely szerint a futball club a 2010 évi
sportalapból kért pályázati előleget. Mivel a sport alapra benyújtott pályázatokat a Humánpolitikai
bizottság bírálja el, így a bizottság hatáskörébe tartozik a kérelem megtárgyalása és azt követően a
testület tájékoztatása. A döntési javaslat szerint a bizottság rendkívüli ülés keretében tárgyalná meg a
kérelmet, melynek eredményéről az áprilisi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Felkérte a képviselőket fogadják el a döntési javaslatot.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
136/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Humánpolitikai
Bizottságot, hogy rendkívüli bizottsági ülés keretében tárgyalja meg a Gyomaendrődi Futball
Club által benyújtott kérelmet és a bizottság döntéséről tájékoztassa a Képviselő-testületet a
2010. április 29. napján megtartott ülésén.
Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
Vasút- tisztasági-idegenforgalmi közmunkaprogramban való részvétel
Várfi András polgármester fontosnak tartotta, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel és vegyenek részt a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett a MÁV közreműködésével megvalósuló
közmunkaprogramban. A közmunkaprogramhoz meghívásos pályázati felhívással lehet csatlakozni. A
gesztor település Vésztő, a résztvevő Önkormányzatoknak csatolni kell a részvételi szándékot kifejező
testületi döntést. A pályázat megvalósításához szükséges Gyomaendrőd Város Önkormányzatát
terhelő saját erő 728.000.-Ft, melynek forrásául a 2009. évben képződött szabad pénzmaradványt
jelölnék ki.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket fogadják el a döntési javaslatot.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
137/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata részt vesz a Vésztő város gesztorságával megvalósuló a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett 2010/6. számú "Vasút- tisztaságiidegenforgalmi" közmunkaprogramjában.
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A pályázat megvalósításához szükséges Gyomaendrőd Város Önkormányzatát terhelő saját
erő 728.000.-Ft.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges saját erő
forrásául a 2009. évben képződött szabad pénzmaradványt jelöli ki.
Határidő: azonnal
29. Napirendi pont
„Szúnyoggyérítés Gyomaendrődön a 2010. évben” pályáztatási eljárást követő döntés
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, erre az évre vonatkozóan a szúnyoggyérítésre
létrejött Társulás döntött arról, hogy nem együttesen folytatják le a közbeszerzési eljárást, hanem
minden település külön-külön kér ajánlatot. Ezért nem közbeszerzési eljárást folytatnak le, mivel
ilyenformán a szúnyoggyérítés-tevékenység értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, hanem
ajánlatokat kérnek meghatározott szolgáltatóktól. Ezen ajánlatok bekérésével Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát bízták meg. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatokat bekérte a következő
4 társaságtól: A Szemp-Air Kft-től, a Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt-től, az RSZ-Coop Kft-től és
a DDD Kft-től. Határidőre mindegyik cég nyújtott be ajánlatot, hozzátéve, hogy a Szemp-air Kft és az
RSZ-Coop Kft. együttesen, konzorciumként nyújtották be az árajánlatukat.
Az ajánlatok felbontásáról felvett jegyzőkönyv és bírálati lap alapján elmondható, hogy a Szemp-Air
Kft-RSZ-Coop Kft. Konzorcium által benyújtott pályázat a legteljesebb, minden formai és tartalmi
követelménynek megfelelő és árban is a legkedvezőbb. A másik két ajánlat sem az előírt formai és
tartalmi követelményeket nem tartalmazza, így nem is érvényes, sem árban nem a legkedvezőbb
ajánlat.
Megkérdezte van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
138/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával a
"Szúnyoggyérítés a 2010. évben" című pályáztatási eljárás keretében benyújtott ajánlatok
közül a Szemp-Air Kft. – RSZ-Coop Kft. Konzorcium ajánlatát nyilvánítja nyertes ajánlatnak
és kijelenti, hogy a fent leírt Konzorciummal köti meg a Vállalkozási Szerződést. A
Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Jakus Imre képviselő tájékoztatásul elmondta, a választókörzetében aláírásgyűjtés volt az elmúlt
időszakban, a nagy mennyiségben leesett csapadék által Öregszőlőben jelentkező problémák miatt. A
járdák elmozdultak, az utak használhatatlanná váltak. A lakosság körében jogos felháborodást keltett,
mivel a buszig is csak gumicsizmában tudnak eljutni. Évek óta fejlesztéseket ezen a településrészen
nem voltak. Ebben a ciklusban az ötmillió forintot sem éri el a fejlesztés. Az elmúlt két évben a fagyok
előtt használhatóvá tették az utakat. Most a rendkívül szélsőséges időjárás következtében nem lehet
közlekedni ezeken az utakon. Bízik benne, hogy valamilyen megoldást találnak a megfelelő
közlekedési körülmények kialakítására.
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Rácz Imre öregszőlői lakos a fent említett összegyűjtött aláírásokat átadta Várfi András
polgármesternek.
Várfi András polgármester elmondta, a választott képviselők által kell eljárni. A megfelelő
előterjesztést kell megtennie. A következő ülésen foglalkoznak a felvetett problémával.
Papp Lajos öregszőlői lakos elmondta, már két évvel ezelőtt is felkereste a Polgármester, hogy régóta
a járda sózását, a csatorna kaszálását ő végzi, közmunkás segítséget nem kapnak. A kerékpárral sokan
este közlekednek, melyet megfelelő világítás hiányában szintén bonyolultabb a nagyon rossz
minőségű járda miatt.
Putnoki László képviselő válaszában elmondta, már hónapokkal ezelőtt jelezte a felvetett
problémákat. Elsősorban a forrást kell megtalálni a problémák fennállásának megszüntetésére.
Papp Lajos öregszőlői lakos úgy véli nem pénz kérdése, hanem szervezés kérdése, hogy
közmunkásokkal megoldható legyenek a felvetett problémák.
Izsó Csaba képviselő tájékoztatásul elmondta, minden képviselő felkérést kapott arra, hogy a saját
körzetében lévő problémákat írja össze és adja le, ahhoz, hogy szerepeljen a megoldásra váró
útszakaszok között. Hozzátette még, hogy közvilágításra még egymillió forint áll a képviselő-testület
rendelkezésére, melyből 6-8 közvilágítási lámpatest valósítható meg. Ennek feltétele viszont, hogy a
Városüzemeltetési osztály tudjon a problémákról.
Várfi András polgármester úgy látja lesz lehetőség a járdák felújítására. Példaként elmondta, április
elsejétől folyamatosan dolgozik két közcélú munkás Nagylaposon. Ehhez hasonlóan megoldhatók a
felvetett problémák.
Jakus Imre képviselő felvetette, hogy a költségvetés elfogadása előtt beszéltek polgármester úrral a
felvetett problémáról. Sajnos az Öregszőlőben felvetődött problémákra a pályázati pénzt nem lehet
felhasználni. Minden évben a Városüzemeltetési osztályban egyeztette a problémát. Abban maradtak,
hogy ahol a vízvezeték le van fektetve, ott a járdákat tegyék megfelelő, közlekedésre alkalmas
állapotúvá. A közutakkal kapcsolatban elmondta, a két út megterveztetés megtörtént, ha pályázati
lehetőség lesz, akkor sor kerülhet a megvalósításra. Csak mezőgazdasági feltáró út megvalósítása
lehetséges ezeken az utakon.
Várfi András polgármester elmondta a javítások lehetőségét megvizsgálják és megoldást keresnek a
megvalósításra.
Egeresi András Gyomaszolg IP Kft. ügyvezetője kiegészítésként elmondta, tavaly tavasszal az utakat
elsimították. Idén az ott végzett munkák után az Álmosdomb utcát szintén helyreállították, mely sajnos
az időjárás következtében hamar rossz állapotba kerülhet.
Várfi András polgármester elmondta, a közelgő húsvéti ünnepre való tekintettel a temetők állapotát
megfelelő színvonalon próbálják karbantartani. Felhívta az ügyvezető figyelmét is, hogy e tekintetben
kellő körültekintéssel járjanak el, a közmunkások megfelelően végezzék a munkájukat.
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Vaszkó Katalin lakos a járdákkal kapcsolatban megjegyezte, a Vásártéri lakótelepen sok rendbetételre
váró út van. A Fő úton már a járdák állapotát rendbe rakták. A közelgő választással kapcsolatban
elmondta, minden helyben megtartott fórumon részt vett, tanulságként leszűrte, hogy a kisemberekkel
senki nem foglalkozik. Kérte a lakosságot, szívük, lelkük szerint hazafiként szavazzanak.
További bejelentés nem volt, a Polgármester elköszönt a megjelentektől, és a nyílt ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Béres János
hitelesítő

Izsó Csaba
hitelesítő
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