Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
10/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Illés János, Izsó Csaba, Jakus Imre, Lehóczkiné Timár Irén, 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,
Jakucs Mária és Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző, Aljegyző urat, a hivatal
osztályvezetőit, a meghívott vendégeket, az intézmények vezetőit. Köszöntötte a napirendi 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, Dr. Kovács Béla képviselő jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt
venni, míg Dr. Palya József képviselő távollétének okát nem jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelölte Szabó Balázsné és Hangya Lajosné képviselőket.
Bejelentette, hogy 16.20 órakor 40 perces szünetet fog elrendelni, amely idő alatt a képviselő-testület
tagjai és a jelenlévő érdeklődők megtekinthetik a megyei szervezésű Körös Mentőcsoport által tartott
gyakorlatot a Hősök út végén lévő szabad strandon. A mentőcsoport két napig tart gyakorlatot a
városban, melyet önkormányzatunk is támogatott. Érdemes megnézni, a mentőcsoport tagjai azok az
emberek, akik sokszor más emberek érdekében saját életüket kockáztatják.

Ezt követően javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívóban leírtak szerint. Az ülés megkezdése
előtt kiegészítő anyagot kaptak a képviselők az 1. a 7. a 14 és a 18. napirendi pontokhoz.
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, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
141/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról
2. A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
3. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
4. Épített örökség helyi értékeinek védelme
5. Vásári és piaci helyfoglalási díjak jóváhagyása
6. A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet módosítása I.
forduló
7. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadása
8. Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft. jegyzett tőkéjének felemelése
9. A Gyomaközszolg Kft. 2009. évi beszámolójának a jóváhagyása
10. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának az
elfogadása
11. Összefoglaló jelentés a 2009. évben végzett belső ellenőrzésekről
12. Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti gyógyszertár bérletének a felmondása a bérlő
részéről
13. Dr. Jánosik Bertalan háziorvosi praxisa
14. A védőnői szolgálat épületeinek karbantartása
15. A Határ Győző Városi Könyvtár csatlakozása a megyei szintű munkaerő-piac adatbázis
kiépítésének létrehozásához
16. Beszámoló a 2010. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálásáról, alapítványok részére
támogatás megállapítása
17. A „Természetjáró Tájvédők” Közhasznú Egyesület, a Kulturális Egyesület és a
Honismereti Alapítvány pályázati elszámolásai
18. Beszámoló a 2010. évi Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról,
alapítványok részére támogatás megállapítása
19. Környezetvédelmi Alap pályázat
20. Helyi környezetszépítési verseny
21. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
22. Projektmenedzsment változás - Kompetencia pályázat
23. Osztott férfi/női szaniter konténer beszerzése az endrődi vásártérre
24. Belterületi útépítések és felújítások
25. Döntés a Regionális Hulladéklerakót üzemeltető gazdasági társaság alapításáról
26. Tisztítótelep fejlesztése, rekonstrukciós munkák
27. Dr. Ágoston Sándor kérelme
28. A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság kérelme
29. Bejelentések
Határidő: azonnal
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok
megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
30. Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény, intézményvezetői
álláshelyének betöltésére benyújtott pályázat elbírálása (zárt ülés)
31. Fellebbezés elbírálása átmeneti segély ügyben (zárt ülés)
Ezt követően az alábbiak szerint emlékezett meg a Lengyel állami delegáció 2010. április 10-i
repülőgép katasztrófa áldozatairól:
„2010. április 10-én a nyugat-oroszországi Szmolenszk melletti katonai repülőtér felett katasztrófát
szenvedett Lech Kaczyński Lengyelország elnökének a repülőgépe. Oroszország Katasztrófaügyi
Minisztériuma jelentése szerint a gép leszállás közben, a repülőtértől 1,5 kilométernyi távolságon
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zuhant le. A gépen mindenki meghalt, köztük Lech Kaczynski lengyel államfő és felesége, valamint
más magas rangú lengyel politikai és katonai vezetők.
A baleset áldozatai között volt a lengyel állami, politikai és társadalmi élet számos vezetője.
A köztársasági elnök és környezete:
 Lech Kaczyński, a Lengyel Köztársaság elnöke
 Maria Kaczyńska, az elnök felesége
 Ryszard Kaczorowski, a lengyel emigráns kormány utolsó elnöke
 Władysław Stasiak, az Elnöki Kabinet vezetője
 Paweł Wypych, államtitkár az Elnöki Kabinetben
 Mariusz Handzlik, helyettes államtitkár az Elnöki Kabinetben
Parlamenti képviselők 17 fő
Kormányzati tisztségviselők 6 fő
Egyéb állami és társadalmi vezetők 5 fő
A fegyveres erők vezetői 13 fő
A kormányőrség tagjai 9 fő
A személyzet tagjai 6 fő
Sólyom László magyar köztársasági elnök a budapesti lengyel nagykövetségen személyesen fejezte ki
részvétét Kaczyński halála miatt, s Kaczyński temetésének napját nemzeti gyásznappá nyilvánította,
hangsúlyozva a lengyel-magyar barátság történelmi gyökereit.
A magyar nép április 11-én vasárnap déli 12 órakor kétperces néma főhajtással emlékezett az
áldozatokra.
Április 16-án 18 órakor az endrődi Szent Imre Katolikus Templomban gyászmisét tartott Iványi
László kanonok a lengyel nemzeti katasztrófa áldozatai emlékére, majd ezt követően az emlékezés
virágait helyezte el a Gyomaendrőd Város vezetősége a templom- kertben.
Gyomaendrőd Város, testvérvárosi kapcsolatot ápol a lengyelországi Pilzno városával.
A testvérvárosi kapcsolatának alapját a két város általános iskolái által kialakított együttműködés
képezte. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola diákjai és tanárai rendszeresen részt
vesznek a lengyel testvérváros iskolai versenyein, rendezvényein, illetve vendégül látják az ide
látogató „csere”diákokat.
Az iskolák által kialakított kapcsolat tovább szövődött, így a 2004. június 19.-én megkötésre került a
testvérvárosi megállapodás. Azóta a lengyel delegáció rendszeres résztvevője a testvérvárosi
találkozóknak és a nagyobb városi rendezvényeinknek.
A kapcsolat elmélyítése érdekében a magyar delegáció is gyakran látogatást tesz a lengyelországi
Pilznoba.
Pilzno város polgármestere Józef Chmura súlyos betegsége következtében meghalt, s temetésén április
19.-én Gyomaendrőd Város vezetősége is lerótta tiszteletét.
Józef Chmura polgármester bekövetkezett halála óta, a város irányítását az alpolgármester, Ian
Gałuska végzi.”
Felkérte a tisztelt jelenlévőket, hogy a lengyelországi tragédia áldozatainak emlékére és a testvérvárosi
polgármester halálnak tiszteletére egy perces néma felállással emlékezzenek.
/ Dr. Palya József képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 16 fő./
A következőkben felkérte Marton Dánielt, a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság újonnan megválasztott nem képviselő bizottsági tagját az eskü letételére.
Marton Dánielt a Képviselő-testület a március 25-i ülésen választott meg a bizottsági tagságáról
lemondott Csahóczki János helyére.
Felkérte a jelenlévőket az eskütételhez szíveskedjenek felállni.
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Az esküt előmondja Várfi András polgármester
„Én, Marton Dániel esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt
a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm;
bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat Gyomaendrőd fejlődésének előmozdítása és az
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
A polgármester gratulált Marton Dánielnek, eredményes munkát kívánt, majd beszámolt az elmúlt ülés
óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Március 26-án Gyomaendrőd is képviseltette magát a FEHOVA kiállításon, ahová személye is
ellátogatott.
Április 10-én az OMart Könyvesbolt által szervezett Zenés Irodalmi Esten vett részt. A részt vevők ott
emlékeztek meg a Költészet Napjára. Jól sikerült, teltházas rendezvény volt.
Április 16-án Iványi László kanonok gyászmisét tartott a Szent Imre Katolikus Templomban a
Lengyel állami delegáció április 10-i tragédiája áldozatainak emlékére.
Április 17-én volt a VII. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia a Népházban. A
konferencia témája: előadások a magyar népballadáról.
Április 19-20 -án Pilznoban volt.
Április 28-án a Katona József Művelődési Ház szervezésében Kanalas Éva népdalénekes „Ősi hangok
Ázsia Szívéből” című filmvetítéssel és népdalénekléssel egybekötött előadáson vett részt.
Az országgyűlési képviselő választással kapcsolatban elmondta, Gyomaendrődön egy fordulós volt a
választás, ami várható volt. Mind a helyi, mind pedig az országos választás arról szólt, hogy győzött
Magyarország, győzött a magyar nép. A választás eredménye azt jelezi, hogy itt nem megosztottság
lesz, hanem egy ország építő munka kezdődik, melyhez kívánt mindenkinek sok sikert, erőt,
egészséget.
Az országgyűlési képviselő Domokos László, aki 56.2 % nyert az 05. számú Egyéni
választókerületben. Gyomaendrődön 53.3 % -al nyert, így most már a településnek ő az országgyűlési
képviselője. Ez lesz a negyedik ciklus, amit be fog tölteni.
El kívánta mondani, hogy a településen rendben zajlott a választás, ez általában így szokott lenne,
nincsenek problémák. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek a választási bizottságok
munkájában, és szakértelműkkel, felelősségteljes hozzáállásukkal hozzájárultak a választás sikeres
lebonyolításához.
Tájékoztatásként elmondta, hogy az önkormányzat, mint a Liget Fürdő Kft. tulajdonosa
képviseletében 2010. május 3-án 13 órára összehívta a Kft. Felügyelő bizottságát.
Szólt még a közeli rendezvényekről:
Május 1-én immár tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre a Sajt-és Túrófesztivál.
Május 7-9-én lesz a Rózsahegyi Napok, ugyanakkor ezen a héten lesz 80 éves az Endrődi Népház.
Kérte a képviselőket, jelenlévőket, hogy lehetőség szerint vegyenek részt a programokon.
Végezetül szólt arról, hogy ítélet született a hulladéklerakó kártalanítási perben, melynek ismertetésére
felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a tegnapi nap folyamán Gyulán a Városi Bíróság hirdetett ítéletet
a hosszabb ideje zajló hulladéklerakó kártalanítási perben. A bírósági döntés lényege, hogy a
hulladéklerakó telep tulajdonosait a kilenc önkormányzatot, mint alpereseket 22.079 e Ft kártalanítási
összeg megfizetésére kötelezte a bíróság, melyhez tartozik még a per költség és bizonyos késedelmi
kamattal kapcsolatos összegek megfizetése. Közel 25-30 millió Ft körüli összegről van szó.
A döntés nem jogerős, a mai naptól számított 15 napon belül lehet az Ítélő Táblához fordulni
jogorvoslattal. Egy hosszú peres eljárás volt, melyben a peres felek száma is magas, 34 alperes volt, és
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a felperesi oldalon 9 önkormányzat képviseltette magát a perben. Megítélése szerint precedens értékű
döntésről van szó, tudomása szerint ilyen jellegű ítéltet még Magyarországon nem hozott bíróság.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd megkérdezte az alpolgármestert, a
bizottságok elnökeit, képviselőket van e napirend előtti bejelenteni valójuk.
Izsó Csaba a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke tájékoztatta a
város lakosságát, hogy az önkormányzat 2010-ben is lomtalanítási akciót szervez. A lomtalanítás
ideje: 2010. május 10-15-én Endrődön, május 17-21-ig Gyoma és május 25-28-ig Nagylapos,
Öregszőlő. A településrészeken a hulladékot csak a kijelölt körzetekben lehet elhelyezni, a
Gyomaszolg Kft. csak innen fogja elszállítani a kirakott hulladékot. A kirakott hulladék tartalmazhat:
rongy, söpredék, edény, eszköz, kisebb mennyiségű kerti hulladék, falomb, nyesedék stb. viszont nem
tartalmazhat veszélyes hulladékot és szelektíven gyűjthető hulladékot. A lomtalanításról és a kijelölt
körzetekről hangos hirdető, plakátok helyi újság útján kap tájékoztatást a lakosság, illetve a város
honlapján is olvasható lesz.
Várfi András polgármester megkérdezte van e kérdés, észrevétel a fent elmondottakkal kapcsolatban.
Szeretnék, ha a lomtalanítás szabályozott és szervezett keretek között, rövid idő alatt és
fegyelmezetten történne.
Szabó Balázsné bizottsági elnök az alábbiakról tájékoztatta a képviselő-testületet. A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 7/1991. (IX.19.) Kt. rendelet 5. számú
melléklete alapján az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, az
ülésén megtárgyalta és elfogadta a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítását a Sportcsarnok működtetésével kapcsolatban, valamint
intézményvezető és a kollégiumi vezető szervezeti felépítésben elfoglalt helye – egymáshoz való
viszonya került egységes megjelölésre. A módosított SZMSZ Gyomaendrőd Város honlapján
megtekinthető.
További tájékoztatás, hozzászólás hiányában Várfi András polgármester beszámolt az elmúlt havi
szabadságának alakulásáról. Személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre 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
142/2010. (IV. 29.) 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 az elmúlt testületi ülésen bejelentette,
hogy március 31-én, majd azt követően április 12-16 között 5 napot lesz szabadságon. A családi és a
munka körülményei viszont úgy alakultak, hogy nem ezeken a napokon vette ki szabadságát.
Szabadságon volt március 31-én, április 6-án, 12-én és 23-án, összesen 4 napot. Ugyanakkor május
10-14-e között 5 munkanapon kíván szabadságon lenni, felkérte Csányi István alpolgármester urat,
hogy ezeken a napokon helyettesítse.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal – Várfi András nem szavazott – az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
143/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület elfogadja Várfi András polgármester 2010. márciusáprilis havi szabadságának alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint 2010. március 31, és
április 6-12-23 napokon összesen 4 munkanap szabadságot töltött le.
Ezzel egyidejűleg engedélyezi, hogy 2010. május 10-14-ig összesen 5 munkanap szabadságot
töltsön le.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét adjon
rövid tájékoztatást a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, az államháztartási törvény értelmében az önkormányzatnak
beszámolót kell készíteni a tárgyévet követően a költségvetés végrehajtásáról. Az év során,
negyedévenként elkészültek azok a beszámolók, amelyekből a változásokat figyelemmel lehetett
kísérni, látni lehetett hogyan alakul a város gazdálkodása.
A 2009 évi költségvetés pénzforgalma az alábbiak szerint alakult: költségvetési bevétel 4.329.364 E
Ft, míg a költségvetési kiadás 3.131.977 E Ft volt. A pénzmaradvány 1.170.515 E Ft, az eszköz és
forrás oldal pedig 13.194.049 E Ft.
Elmondta még, hogy az elmúlt év során 18 pályázatot nyújtott be az önkormányzat, amelyből 14
részesült támogatásban, 2 forráshiány miatt utasítottak el. Az összes pályázaton elnyert támogatási
összeg: 481.463. 715 Ft volt. ez a szám is arra utal, hogy valamennyi lehetőséget megpróbált az
önkormányzat megragadni, annak érdekében, hogy pályázati támogatásból a célkitűzéseket meg tudja
valósítani.
A fentiek alapján a Pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 2009. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló rendelet megalkotását.
Várfi András polgármester megkérdezte a képviselőket van e kérdésük, hozzászólásuk.
Hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket a rendelet megalkotására. A szavazás előtt felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: Babos László igen, Béres János igen, Csányi
István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
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
14/2010. (IV.30.) önkormányzati rendeletét
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
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1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2009. évi költségvetésének
zárszámadását 4.329.364 E Ft bevétellel és 3.131.977 E Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A bevételek 4.329.364 E Ft teljesítését forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.718.048 E Ft,
címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. melléklet szerint.
4. § Az önkormányzati felújítások összege 132.078 E Ft részletezése a 3. melléklet alapján.
5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb kiadása 292.524 E Ft, címenként, alcímenként a 4.
mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes beruházásokhoz kapcsolódó
teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint jóváhagyja. Az egyéb finanszírozás
kiadásainak összege 2009. évben -10.673 E Ft, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
6. § Az önkormányzat 2009. december 31.-én meglévő fejlesztési hitel állományának alakulását a 7.
melléklet részletezi.
7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát, melyet
2009. évben 469.732 E Ft-ban állapít meg, a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület által intézményenként jóváhagyott és teljesített létszámadatokat a 9.
melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak
teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási
ütemét a 11. melléklet mutatja.
11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2009. évi költségvetési végrehajtásról szóló
Egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény kimutatását a 12.
melléklet szerint elfogadja. A mellékletet a könyvvizsgálói hitelesítéssel, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 92/a. § (1) bekezdés alapján a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönybe
közzé kell tenni.
12. § Az önkormányzat 2009. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet tartalmazza,
mely vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 13.194.049 E Ft-ban állapítja
meg.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról
készített kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15.
melléklet tartalmazza.
15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet
mutatja be.
16. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatását és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 17. melléklet tartalmazza.
17. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatását és a Német Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 18. melléklet tartalmazza.
18. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évben képződött pénzmaradványát önálló
költségvetési szervenként a 19. mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá:
a) 6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 8.917 E Ft
b) 6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 5.003 E Ft
c) 6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium 1.670 E Ft
d) 7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény 18.801 E Ft
e) 8. cím : Térségi Szociális Gondozási Központ 177 E Ft
f) 11.cím : Polgármesteri Hivatal 1.135.947 E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás
elszámolásából adódó 1.196 E Ft visszafizetési kötelezettséget, és a 3.876 E Ft kiutalatlan támogatás
össszegét is.
g) A pénzmaradvány végösszege 1.170.515 E Ft
(2) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 3.870.-E Ft
összegű szabad pénzeszközét az intézménynél hagyja, melyből 3.441.- E Ft-ot beépített a 2010. évi
eredeti költségvetésébe az önkormányzati támogatás csökkentése érdekében, 429.- E Ft-ot pedig
felhalmozási célra fordíthat az intézmény. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szabad
pénzeszközét - 63.363 E Ft - a 2010. évi tartalékba helyezi.
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Záró rendelkezések
19. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2010. április
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. április hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. április 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. Napirendi pont
A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester Vass Ignác bizottság elnököt kérte fel az előterjesztés ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a rendelet módosítására a Képviselő-testület által hozott
döntések, az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, valamint a főhatóságoktól,
pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai miatt van
szükség. A felsorolt módosítások következtében a költségvetési főösszeg 123.540 .-E Ft összeggel
nőt.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nevében javasolta a testületnek a rendelet megalkotását.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: Babos László igen, Béres János igen, Csányi
István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
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
15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendeletét
a 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet
67-68. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A KT rendelet 1. §-ában szereplő 9. cím 4. alcím neve "Közművelődési - Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény"-re változik.
2. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.470.555.-E Ft-ra módosul, részletezve az
1. számú melléklet szerint.
3. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.569.707.-E Ft-ra nő,
részletezve a 2. számú mellékletben.
4. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 175.752.-E Ftra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint.
5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.244.941.-E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
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Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2010. első
félévi beszámolóban szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2010. április
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. április hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. április 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
3. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai bizottság elnökét a rendelet
módosítás lényegének ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a rendelet a köztemetés szabályozásáról szól, a
köztemetés költségeinek visszafizetését szabályozza az alábbiak szerint, a Polgármester a köztemetés
költségének 50 %-át elengedheti, amennyiben a temetésre kötelezett személy családjában az egy főre
eső jövedelem a nyugdíjminimum összegét nem haladja meg, és nem rendelkezik a Szt. tv. 4. § (1)
bekezdése szerinti vagyonnal valamint nincs más az eltemettetésre kötelezhető személy.
A véleményező bizottságok nevében javasolta a rendelet fentiek szerinti módosítását.
Dr. Csorba Csaba jegyző kérte a képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezet 28/A. § -ának alábbi
részének elhagyásával alkossa meg a rendeletet: „valamint nincs más az eltemettetésre kötelezhető
személy.” Mivel egyéb jogszabályok ezt szabályozzák, meghatározzák, hogy az eltemettetésre
kötelezett személyek sorrendjét, ezért nincs szükség a helyi szabályozásra e tekintetben.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy a Jegyző úr által elmondottakra figyelemmel
döntsenek a rendelet megalkotásáról.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: Babos László igen, Béres János igen, Csányi
István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
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
16/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. III. törvény 25 § (3) b pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
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1. § Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet a következő szakasszal egészül ki:
Köztemetés
28/A. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Polgármestere a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározottak alapján a
köztemetés költségének 50 %- átengedheti, amennyiben a temetésre kötelezett személy családjában az
egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum összegét nem haladja meg és nem rendelkezik a Szt. tv. 4.
§ (1) bekezdése szerinti vagyonnal.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba.
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. április hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. április 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4. Napirendi pont
Épített örökség helyi értékeinek védelme
Várfi András polgármester átadta a szót Dr. Csorba Csaba jegyző úrnak.
Dr. Csorba Csaba jegyző kérte a Képviselő-testületet, hogy a napirend tárgyalását vegye le a mai
ülés napirendjéről, vagy ha tárgyalja is, érdembe ne fogadja el. Nem azt kifogásolja meg, hogy nincs
jogalapja a rendeletnek, hiszen a helyi építészeti emlékeket, értékeket védeni szükséges. Erre
egyébként a jogszabályi felhatalmazása meg van az önkormányzatnak.
Kérését az alábbiakkal indokolta. A képviselő-testület a februári ülésén fogadta el a helyi építési
szabályzatot, melyben az előkészítők javaslata alapján szabályozták, hogy mely épületeket részesítik
védelembe, és ezek tekintetében milyen szabályokat kell betartani az eljárás során. Jelen rendelettervezet az 5. §-ig eljárási kérdéseket tartalmaz, amely sok tekintetben átfedi az építési szabályzatot,
adott eseten eltérő szabályozást léptet életbe. Áttanulmányozva az AB rendelkezéseket, igaz az, hogy
egy tárgykörben azonos szinten ellentétes szabályozást nem lehet életbe léptetni. Tehát szükség
összefésülni az érvényben lévő helyi építési szabályzatot a jelen rendelet-tervezettel, és ezt követően
tárgyalni. Az 5. §-tól kezdődő eljárási rend megfelelő, melyben azt szabályoznák, hogy milyen módon
lehet támogatást adni a helyi építészeti örökségek védelméhez. Hangsúlyozni kívánta, hogy a
napirendről történő levétellel nem következik be szabályozási hiányosság, mivel az alapvető szabályok
a helyi építési szabályzatban szerepelnek, illetve annak mellékletében a rendelet-tervezetben felsorolt
ingatlanok már védetté lettek nyilvánítva. Összegezve, van idő arra, hogy más települések ezzel
kapcsolatos szabályozását áttekintsék – főleg a fővárosi, békéscsabai és a gyulai szabályozást.
Várfi András polgármester egyetértett a jegyző úr által elmondottakkal, javasolta az előterjesztés
napirendről való levételét, ugyanakkor kérte, hogy az előkészítés időszakában a képviselő-testület is
foglalkozzon a témával, hogy a szabályozás a lehető legjobb legyen.
Hozzászólás hiányában javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselő-testület az Épített
örökség helyi értékeinek védelme tárgyú előterjesztést leveszi az ülés napirendjéről.
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A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
144/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az épített örökség helyi értékeinek védelme tárgyú
előterjesztés megtárgyalását leveszi az ülés napirendjéről.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Vásári és piaci helyfoglalási díjak jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó Bizottság elnökét ismertesse a
napirendi pontot.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, képviselő-testület az elmúlt ülésén foglalkozott a
piacüzemeltető vállalkozó díjtételt módosító javaslatával és a tárgyban érintett rendeletmódosító
tervezetének első fordulós normaszövegével. Dr. Csorba Csaba jegyző ezen az ülésen szóban fejtette
ki, hogy meglátása szerint e tárgyban már nem áll fenn az önkormányzat rendeletalkotási hatásköre,
így kötelezettsége sem.
Mint ismeretes az önkormányzat a vásári és piaci tevékenységet üzemeltetési szerződéssel vállalkozási
formában működteti. A tevékenység végzésére alkalmas létesítmények bérbeadásával viszont nem vált
vásár és piac fenntartóvá, ezt a jogot a hatályos hatósági engedéllyel rendelkező üzemeltető birtokolja.
Ennek megfelelően a helyhasználati díjakat az üzemeltető kalkulálja, mellyel kapcsolatban az
önkormányzatnak, mint létesítmény tulajdonosának a bérleti szerződésből fakadóan jóváhagyási joga
van. A díjtételek jóváhagyása határozatban történik. A határozat mellett szükséges intézkedni a
tárgykörben még hatályos rendelet hatályon kívül helyezéséről is.
A véleményező bizottságok javasolják a képviselő-testületnek, hogy a helyhasználati díjakat az
előterjesztés szerint hagyják jóvá, továbbá helyezzék hatályon kívül a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.)
önkormányzati rendeletet.
Várfi András polgármester megkérdezte a képviselőket van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában elsőként Vásári és piaci helyhasználati díjak jóváhagyására kérte fel a
képviselőket.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:[Babos László igen, Béres
János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre 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
145/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Markt-Plus Kft., mint az önkormányzat
tulajdonában álló vásári és piaci létesítmények üzemeltetője és egyben engedélyes vásár és
piacfenntartó által javasolt vásári és piaci helyhasználati és mérlegelési díjakat az önkormányzattal
kötött üzemeltetési szerződés 12.) pontja alapján a következők szerint fogadja el 2010. május 1.
napjától:
Helyhasználati díjak
a., Országos állat- és kirakodó, heti vásáron és piacon élő állat és terményárusítása esetén:
1.
Ló, szarvasmarha, szamár:
330 Ft/db
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2.
Öszvér, borjú, csikó:
300 Ft/db
3.
Sertés, juh, kecske:
150 Ft/db
4.
Malac, bárány, gida:
120 Ft/db
5.
Baromfi-féle:
30 Ft/db
6.
Galamb párja:
20 Ft/pár
7.
Egyéb háziállat, kisállat:
50 Ft/db
8.
Napos, hetes baromfi, egyéb kisállat:
180 Ft/m2
b., Vásárokon, piacokon, használtcikk piacon:
1.
Őstermelői, vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők, jogi személy
180 Ft/m2
és egyéb nem jogi személy:
2.
Használtcikk árusítók:
180 Ft/m2
3.
Büfékocsi:
1200 Ft/db
4.
Egyéb kereskedelmi tevékenységet folytatók számára elkülönített
300 Ft/m2
helyen, amennyiben nem alanyai a helyi iparűzési adónak:
5.
Bérlettel nem rendelkezők napi használati díja:
200 Ft/ m2
c., Vásárokon, piacokon tartózkodó járművek, amennyiben azokról árusítás nem folyik:
1.
Tehergépjármű:
180 Ft/db
2.
Személyautó, utánfutó, egyéb lassú jármű
120 Ft/db
d., Vásárokon, piacokon tartózkodó járművek, amennyiben azokról árusítás folyik (kivéve állatvásár
esetén)
1.
Tehergépjármű 3,3 t felett:
900 Ft/db
2.
Tehergépjármű 3,3 t alatt:
800 Ft/db
3.
Személyautó, utánfutó, egyéb lassú jármű
700 Ft/db
e., Vásárokon, piacokon felvásárlói tevékenységet folytatók:
1.
Tehergépjármű:
800 Ft/db
2.
Személyautó, utánfutó, egyéb lassú jármű
700 Ft/db
f., Meghatározott időre előre váltott árusítóhely:
1.
Elárusító hely bérlete a napi hely megfizetése mellett:
320 Ft/m2/hó
g., Hangos hirdetés:
1.
Hangos hirdetés
500 Ft/db
h., Mosdó használati díj:
1.
Használati díj:
80 Ft/fő
i., Pótdíj:
2.
Pótdíj:
1000 Ft
Mérlegelési díjak
Mérlegelési díjak élő állat esetén:
1.
0-50 kg-ig:
2.
51-200 kg-ig:
3.
201-500 kg-ig:
4.
500 kg felett:
5.
Egyéb mérlegelés esetén:
Mázsanyitás / felvásárló díja / alkalmanként: 1.000,-Ft
Az általános forgalmi adó köteles szolgáltatások díjtételei tartalmazzák az ÁFA-t.

120 Ft/db
160 Ft/db
300 Ft/db
320 Ft/db
100 Ft/db

Határidő: azonnal
A következőkben a Polgármester a rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatban kérte a testület
döntését.
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A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: :[Babos László igen, Béres János igen,
Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
17/2010. (IV.30.) önkormányzati rendeletét
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló
23/1995. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott
piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet és annak módosításáról szóló 35/1995.
(XII. 22.), 5/1997. (III. 10.) önkormányzati rendelet, 19/1997. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet,
33/1997. (XII. 23.) önkormányzati rendelet, 11/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet, 13/2000. (IV.
20.) önkormányzati rendelet, 7/2005. (IV. 1.) önkormányzati rendelet, 15/2007. (III. 30.)
önkormányzati rendelet, 12/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet, 15/2009. (III. 5.) önkormányzati
rendelet, 50/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2010. április
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. április hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. április 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
6. Napirendi pont
A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet módosítása I. forduló
Várfi András polgármester Szabó Balázsnét az Ügyrendi bizottság elnökét kérte fel a napirendi pont
ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a rendelet két szempont szerint került felülvizsgálatra. Az
egyik szerint össze kellett hasonlítani más települések önkormányzatai által alkalmazott közterület
foglalási szabályozásokkal – főként a Dévaványai és a Szarvasi önkormányzat rendeleteivel. A másik,
hogy hová lehessen közterület foglalási engedélyt kiadni. Az előkészítés során javaslat született arra
vonatkozóan, hogy övezetekre bontsák meg a város területét, viszont nem lehetett egy egységes
meghatározott övezetet megnevezni, mivel Gyomaendrőd több központú város, ezért a díjtételekben is
különbséget kellene tenni.
A kiinduló problémát illetően, hogy hová adható ki közterület-foglalási engedély konkrét igényként
merült fel, hogy adott esetben védőtávolságokat léptessenek életbe, vagy ha ez nem biztosított, úgy
nem kiadni az engedélyt. Ezt főként azok a zöldség és gyümölcs értékesítésével foglalkozó kereskedők
vetették fel, akiknél az alkalmi tevékenységre kiadott engedély sértheti az ő tevékenységüket. Ugyanis
egy zöldség-gyümölcs üzlet mellé, ha egy ugyan ilyen jellegű, de alkalmi árusnak kiadják az
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engedélyt, az nem túl szerencsés. A kérdés az, hogy kell e, illetve lehet e ezt ilyen módon szabályozni.
Itt az alkalmazás gyakorlatát kell újragondolni, vizsgálni, hiszen önmagában adminisztratív korláttal
ezt nem lehet szabályozni. A korábbi szabályozás problémája, hogy az ideiglenes engedély egy évig is
eltarthatott. Amennyiben ezen változtatnak, úgy máris jobb pozícióba kerülnek az érintettek.
Természetesen figyelni kell arra, - segítve ezzel a helyi vállalkozókat-, hogy a szomszédságuk
területére nem kell kiadni azonos tevékenységre vonatkozó közterület-foglalási engedélyt.
Ugyanakkor a díjtételt úgy kell meghatározni, hogy az ne ösztönözzön arra, hogy ne olyan
kereskedelmi tevékenységre kerüljön kiadásra az engedély, ami a településen megtalálható, és jól
biztosított. A beterjesztett rendelet-tervezet rendezi ezeket a dolgokat.
A kereskedelmi törvény és a végrehajtása tárgyában kiadott kormányrendelet sok tekintetben új
alapokra helyezi a közterületekről történő árusítást. Nevezetesen üzletből lehet árusítani, a
közterületről történő árusítás pedig csak a korm. rendelet mellékletében meghatározott termékek
esetében lehetséges –ez a klasszikus kiskereskedelmi tevékenység – zöldség-gyümölcsárusítás. Ez
utóbbi esetében a fent említett anomáliák továbbra is fennállnak, amit az egyes engedélyek kiadásánál
lehet és kell úgy kezelni, hogy az ne jelentsen gondot. Erre az ügyintézés során a szükséges
változtatásokat megtették.
A törvény települési önkormányzat képviselő-testülete részére csak az üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjének szabályozására ad felhatalmazást. A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő maga
választhatja meg.
Az uniós alapelvek között szerepel a tagállamokban a szabadon történő vállalkozás folytatása. Ez azt
jelenti, hogy adott esetben Gyomaendrődön a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő, azokat
teljesítő külföldi állampolgár részére is ki kell adni a közterület-foglalási engedélyt. A szabad versenyt
nem lehet korlátozni, nem lehet előnyben részesíteni a helyi vállalkozókat, őstermelőket azzal, hogy
korlátozzuk a nem gyomaendrődi természetes személyek, vállalkozások részre a közterület-foglalási
engedélyek kiadását, hiszen ez diszkrimináció, amely tiltott.
A Képviselő – testületi döntésnek megfelelően a témában lakossági fórum került megtartásra 2009.
március 9.-én, ahol több lakossági javaslat is elhangzott. Ezek kidolgozása, pontosítása folyamatban
van. Az előkészítők a vonatkozó jogszabályok, valamint a lakossági javaslatokat is figyelembe véve
javasolják, hogy a közterület használatot polgári jogi jogviszony keretében rendezzék, továbbá a
közterület-használati díjak évente kerüljenek emelésre a PM. által a következő gazdasági évre közölt
tervezett infláció mértékével. A közterület-használati díjak módosításának esedékessége tárgy év
november hónap legyen.
A véleményező bizottságok a rendelet-tervezetet megtárgyalták és azt második fordulóban történő
megvitatásra alkalmasnak ítélték. Javasolta képviselő-testület általi elfogadását.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:[Babos László igen, Béres
János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre 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
146/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a közterületek használatának rendjéről és
köztisztaságról szóló rendelet- tervezetet második fordulós vitára alkalmasnak ítéli.
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
7. Napirendi pont
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadása
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Várfi András polgármester a képviselők figyelmébe ajánlotta a napirenddel kapcsolatban az ülés
megkezdése előtt kiosztott kiegészítést, melyre azért volt szükség, mert az eredeti előterjesztésben
nem a bizottsági döntésnek megfelelően került a döntési javaslat megfogalmazásra.
Felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a bizottsági ülésen hosszan tárgyalták a Kft. előző évi
tevékenységét, eredményét és nyereségét. A kft. gazdálkodása megfelelő, viszont egy 2008 évi
képviselő-testületi határozat szerint a társaság köteles osztalékot fizetni a 2009. évi és a 2010 évi
eredménytartalék terhére 6 millió Ft összeg erejéig a tulajdonos önkormányzat részére. Ezzel
kapcsolatban a véleményező bizottságok eltérő javaslatot fogalmaztak meg. A Városfenntartó
bizottság az A. alternatíva, míg a Pénzügyi Bizottság a B. alternatíva szerinti megoldást javasolta. A
javaslatok 1-2 pontja azonos tartalmú, eltérés a 3. pont között van. A Városfenntartó bizottság a
társaságot terhelő osztalékfizetési kötelezettség teljesítési határidejét a társaság gazdálkodási érdekeire
figyelemmel 2010. szeptember 30-ra javasolta módosítani. Ezzel szemben a Pénzügyi bizottság a
teljesítési határidőt nem javasolja módosítani, az legyen az eredeti határidő 2010. május 31. napja.
A Városfenntartó bizottság 4 :1 arányban hozta meg döntését figyelemmel arra, hogy a gazdasági
válság miatt az építőipar mély szintre került, ezért a társaságnak is szükséges lenne erre a
meghosszabbított fizetési határidőre.
Vass Ignác a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hangsúlyozta a bizottság a fent említett döntését
a társaság által benyújtott mérlegbeszámoló adataira figyelemmel hozta, amely nem azt tükrözi, hogy
a Kft. anyagi csődben lenne. Kétségtelen és elismerhető, hogy azért sokat kellett tenni, hogy a
követelés 45 % csökkent, ugyanakkor a betét 210 %-al nőtt. Gyakorlatilag a pénzt inkább a befektetés
felé vitték el, főként az építőiparban bekövetkező recesszió miatt, de ettől függetlenül az
önkormányzatnak is nagy szüksége lenne erre a pénzre, melynek megfizetésére lehetősége lenne a Kftnek.
Összegezve a bizottság a B. alternatívát javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Czibulka György képviselő, és mint a Kft. Felügyelő Bizottságának tagja, hangsúlyozta itt nem arról
van szó, hogy a társaság nem akar fizetni, hanem az építőipar helyzetére illetve a kintlévőség
nagyságára figyelemmel szüksége lenne a társaságnak a három hónapos haladékra.
Szabó Balázsné bizottsági elnök szintén a Felügyelő Bizottság tagjaként javasolta a testületnek, hogy
adják meg a fizetési haladékot a Kft-nek. Az építőiparban most kezdődnek meg a munkák, és talán
nem jelent akkora kockázatot az önkormányzatnak, ha három hónap múlva kapja vissza ezt a pénzt.
Várfi András polgármester a Felügyelő Bizottság elnökeként úgy vélte a testületnek, mint
tulajdonosnak kellene viselkedni, hozzáállani, és arra törekedni, hogy ne lehetetlenítsék el saját
cégüket. A maga részéről szintén az A. alternatíva szerinti megoldást javasolta elfogadni.
Cséffai János a Kft. könyvvizsgálójaként az elhangzott véleményekre, javaslatokra reagálva
hangsúlyozta, amennyiben a testület úgy dönt, hogy a módosítja a teljesítési határidőt, úgy a mérleg
szerinti eredményt is módosítani kell. A számviteli törvény szerint, ha osztalékfizetés történik, akkor
az eredményt nullára le kell írni. Mindig az azévi eredményt kell elsődlegesen felhasználni, tehát
nullás eredménye lesz a társaságnak. Nullás eredménnyel viszont nem tudnak pályázatokat benyújtani.
A megoldás az lehet, hogy készítenek egy évközi mérleget és osztalék előleget fizetnek 2010 évre, de
az évközi mérlegnek pozitívnak kell lenni. Viszont, ha jövőre veszteséges lesz a táraság, úgy sajnos az
osztalékot vissza kell fizetni. Tehát a testület döntése az, hogy most a 4.174 e Ft-ot fizettetik meg a
céggel és nem lesz eredménye, vagy azt mondják, hogy most ne fizessen. Összegezve, ha
osztalékfizetésre kerül sor, úgy a mérleget módosítani kell, az nullás lesz, ami miatt elesnek a
pályázati lehetőségek alól.
Illés János képviselő a maga részéről a könyvvizsgáló által felvázolt megoldást javasolta támogatni. A
Kft. fizessen osztalékelőleget 2010. szeptember 30-val, így a mérleget nem kell módosítani. Kérte,
hogy ezt egy C. alternatívaként, módosító javaslatként vegye figyelembe a testület.
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Várfi András polgármester összegezve ismertette a beterjesztett döntési javaslata 1-2 pontját, mely
mindkét alternatíva esetében megegyezik, míg a 3, pontot az alábbiak szerint javasolta elfogadni:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2009 évben képződött
nyereségét terhelő osztalékfizetési kötelezettségét (512/2008.(XII.18.) Gye. Kt. határozat)
figyelemmel a társaság gazdálkodási érdekeire a 2010. évi eredménye terhére 2010. szeptember 30.-ig
köteles teljesíteni 4 millió forint összegben.
Felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
tartózkodás, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
147/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
1.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2009. évről
szóló mérlegbeszámolóját. A Kft. 2009. évi adózott eredménye: 4.174 eFt.
2.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2009 évben képződött
nyereségét nem vonja el. A mérleg szerinti adózott eredményt a társaság eredménytartalék
képzésére használhatja fel.
3.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5)
bekezdése alapján igazolja, hogy Egeresi András ügyvezető a 2009 évi beszámolási
időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért
részére a felmentvényt megadja.
4.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2009 évben képződött
nyereségét terhelő osztalékfizetési kötelezettségét (512/2008.(XII.18.)Gye. Kt. határozat)
figyelemmel a társaság gazdálkodási érdekeire a 2010. évi eredménytartalék terhére 2010.
szeptember 30.-ig köteles teljesíteni 4 millió forint összegben.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Egeresi András ügyvezető
8. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft. jegyzett tőkéjének felemelése
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot a Pénzügyi bizottság elnökét a napirend
ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület még az elmúlt évben döntött arról, hogy a
Kft-ben mely kizárólagos tulajdonában áll, piaci alapú befektetést hajt végre. Döntésének
megalapozásához szakértői anyagokat szerzett be, melyeket a korábban a 2010. januárjában megtartott
testületi ülésén fogadott el. A befektetés egyik formája a társaság jegyzett tőkéjének emelése, mintegy
70 millió Ft-tal. A tőkeemelés forrása a kötvény. A befektetés célja az elnyert támogatáshoz szükséges
saját erőforrás biztosítása üzleti alapon a társaságnak. A pályázaton elnyert támogatás 132,5 millió
forintot. Az inkubátorház teljes bekerülési összege 265 millió forint. A kivitelező kiválasztására a
közbeszerzési eljárás folyik. A korábbi testületi döntések végrehajtásának következő lépése a
társaság jegyzett tőkéjének megemelése, az ezzel kapcsolatos okiratok elkészítése. Az okiratokat dr.
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Szendrei Éva ügyvéd elkészítette, melyeket a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolt a képviselőtestületnek.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatokat. Az 1. javaslatban
a társaság jegyzett tőkéjének felemeléséről határoz a testület, amely szerint a jegyezett tőke emelés
biztosítására 70 millió Ft-ot pénzbeli hozzájárulást bocsát a kft. rendelkezésére az alábbi ütemezés
szerint: május 15-ig 56 millió Ft, és június 10-ig 14 millió Ft.
A 2. sz. döntési javaslatban a tőke emelés következtében a Kft. alapító okiratának módosításáról kell
dönteni, míg a 3. döntési javaslat az alapító okirat hatályosított szövegének elfogadásáról szól.
Felkérte a képviselőket, hogy az egyes döntési javaslatokról külön-külön szavazzanak.
Az 1. döntési javaslatot a képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
148/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elhatározza a GYOMASZOLG IPARI PARK Építő
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének felemelését 139.630.000,-Ftra.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a jegyzett tőke emelése biztosítására 70.000.000,-Ft
összegű pénzbeli hozzájárulást bocsát a Kft. rendelkezésére az alábbi ütemezés szerint:
- 2010. május 15. napjáig 56.000.000,-Ft,
- 2010. június 10. napjáig 14.000.000,-Ft.
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A 2. döntési javaslatot a képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
149/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
A
GYOMASZOLGIPARIPARK
ÉpítőésSzolgáltatóKorlátoltFelelősségűTársaság
A L A P Í T Ó O K I R A T - MÓDOSÍTÁSA
1./
Az alapító okirat 6./ pontja törlésre kerül, helyébe a következő rendelkezés lép:
6./ A társaság törzstőkéje: 139.630.000,- Ft, azaz Százharminckilencmillióhatszázharmincezer forint.
2./ Az alapító okirat 7./ pontja törlésre kerül, helyébe a következő rendelkezés lép:
7./ Az alapító törzsbetétje:
- 93.366.060,- Ft, azaz Kilencvenhárommillió-háromszázhatvanhatezer-hatvan forint pénzbeli
betét
- 46.263.940,-Ft, azaz Negyvenhatmillió-kétszázhatvanháromezer-kilencszáznegyven forint
nem pénzbeli betétből áll, amely utóbbiból 42.261.444,-Ft ingatlan, és 4.002.496,-Ft tárgyi
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eszköz a jogutódi vagyonleltár-tervezetben a jegyzett tőke részét képező vagyontárgyak
jegyzékében meghatározottak szerint.
A rendelkezésre bocsátás módja és határideje:
Az alapító a pénzbeli betétből 23.366.060,- Ft pénzbeli betétet és a nem pénzbeli betétjét már
teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta. Az alapító 2010. május 15. napjáig
56.000.000,- Ft pénzbeli betétet, 2010. június 10. napjáig további 14.000.000,- Ft pénzbeli
betétet bocsát a társaság rendelkezésére.
Az alapító okiratnak a jelen módosítással nem érintett valamennyi rendelkezése változatlan
tartalommal érvényes.
Gyomaendrőd, 2010. április 29.
/:Várfi András polgármester:/
Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapító
Ellenjegyzem Gyomaendrődön: dr. Szendrei Éva
2010.04.29.
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A 3. döntési javaslatot a képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
150/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának hatályosított szövegét az alábbiak szerint
fogadja el:
A
GYOMASZOLG IPARI PARK
ÉpítőésSzolgáltatóKorlátoltFelelősségűTársaság
ALAPÍTÓ OKIRATA
hatályosított szöveg
1./ Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: társaság) cégneve:
GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégneve: GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
2./ A társaság székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
3./ Az alapító neve és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)
4./ A társaság főtevékenysége:
41.20 08
Lakó- és nem lakó épület építése
5./ A társaság határozatlan időre alakul, tevékenységének kezdete: 1991.december 30.
6./ A társaság törzstőkéje: 139.630.000,- Ft, azaz Százharminckilencmillióhatszázharmincezer forint.
7./ Az alapító törzsbetétje:
- 93.366.060,- Ft, azaz Kilencvenhárommillió-háromszázhatvanhatezer-hatvan forint pénzbeli
betétből,
- 46.263.940,- Ft, azaz Negyvenhatmillió-kétszázhatvanháromezer-kilencszáznegyven forint
nem pénzbeli betétből áll, amely utóbbiból 42.261.444,- Ft ingatlan, és 4.002.496,- Ft tárgyi
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eszköz a jogutódi vagyonleltár- tervezetben a jegyzett tőke részét képező vagyontárgyak
jegyzékében meghatározottak szerint.
A rendelkezésre bocsátás módja és határideje:
Az alapító a pénzbeli betétből 23.366.060,- Ft pénzbeli betétet és a nem pénzbeli betétjét már
teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta. Az alapító 2010. május 15. napjáig
56.000.000,- Ft pénzbeli betétet, 2010. június 10. napjáig további 14.000.000,-Ft pénzbeli
betétet bocsát a társaság rendelkezésére.
8./ A társaság ügyvezetőjének:
Név: Egeresi András (an.: Szűcs Eszter)
Lakcím: 5600 Békéscsaba, Alsókörös sor 5. szám alatti lakost nevezi ki 2009. május 15.
napjától 2014. május 15. napjáig.
Az alapító évente, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadások köteles megtárgyalni
az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékeléseit és határoznia a részére
megadható felmentvény tárgyában.
9./ Az ügyvezető önállóan képviseli a társaságot.
A cégjegyzés akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott
cégnév alá önállóan írja a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően.
10./ A társaság könyvvizsgálója 2007. június 1. napjától 2012. május 31. napjáig Cséffai
János (an.: Fehér Mária) 5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22.szám alatti lakos.
A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot
az alapítónak.
11./ Az alapító kijelenti, hogy az általa korábban Építő és Szolgáltató Üzemként működtetett
intézmény által végzett tevékenységért a társaság helytáll.
A volt Építő és Szolgáltató Üzem tevékenységének lezárásakor fennálló követelések és
kötelezettségek az önkormányzatot illetik.
Az önkormányzat felhatalmazza a társaságot a követelések behajtására és a kötelezettségek
teljesítésére.
A különbözetként fennmaradó összeget a társaság köteles az önkormányzat számlájára
átutalni.
12./ A társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt és erről a vezető
tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.
Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és - ha az alapító
gazdálkodó szervezet - e gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, illetve felügyelő
bizottságának tagja.
A társaság és annak tagja (alapító) közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba
foglalása szükséges.
A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. Ha a társaság az üzletrészek felosztása vagy a
törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a
tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
Egyebekben a társaságra a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
Az alapító döntésre vonatkozó előterjesztést az alapító a felügyelő bizottság elnökének,
valamint az ügyvezetőnek küldi meg. A véleményezésre jogosultak 8 napon belül kötelesek
véleményüket írásban közvetlenül az alapítónak megküldeni. Ha a felügyelő bizottság
valamely tagjának különvéleménye van, akkor a felügyelő bizottság elnöke azt is köteles
megküldeni az alapítónak a felügyelő bizottság véleményével együtt.
Az alapító csak akkor hozhat döntést, ha a véleményezésre jogosultak a döntés tervezetét
véleményezték, vagy erre nyitva álló határidő eredménytelenül eltelt.
Az ügyvezető köteles nyilvántartást vezetni az alapítói döntések tervezetéről, az azokra adott
véleményekről és az alapító döntéseiről. Az írásos véleményeket és az alapítói döntéseket a
döntéstől számított 30 napon belül letétbe kell helyezni a Cégbíróságon. Az alapító döntéseit
az érintettekkel postai úton, illetve a társaság székhelyén létesített hirdetőtáblára 15 napra
történő kifüggesztéssel is közölni kell.
A társaság és az alapító közötti szerződést az aláírástól számított 30 napon belül a
Cégbíróságon letétbe kell helyezni, kivéve a tevékenységi körbe tartozó, szokásos
nagyságrendű szerződést.
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A társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a Cégbírósághoz - letétbe
helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki számára ingyenesen vagyont
juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár
szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott
juttatásokat össze kell számítani.
13./A társaság felügyelő bizottsága:
A társaság működésének ellenőrzését háromfős felügyelő bizottság látja el. A felügyelő
bizottság tagjai a 2010.november 30-ig terjedő időtartamra:
1.Név: Várfi András
Anyja neve: Iványi Terézia
Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Damjanich u. 10/1.
2.Név: Szabó Balázsné
Anyja neve: Fülöp Etelka
Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Kiss Bálint u. 21.
3.Név: Czibulka György
Anyja neve: Sztrecskó Mária
Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 4/1/3.
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A vezető tisztségviselőktől, illetve a
gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és
iratait megvizsgálhatja. Feladatát képezik a Gt. tv. III. fejezet 3. címében foglaltak.
A 2006.évi IV. törvény 37.§.(1) bekezdésében foglalt lehetőség alkalmazásával az alapító a
Gyomaendrődi Ipari Park területén lévő, a társaság tulajdonát képező ingatlanok eladásával
kapcsolatos szerződések megkötését, a temetkezési díjak és a lakásbérleti díjak
meghatározására vonatkozó ügyvezető döntést a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyásához
köti ( ügydöntő felügyelő bizottság ). Felügyelő bizottság az e körben tett intézkedéseiről az
alapítónak köteles a képviselő testület legközelebbi ülésén beszámolni. Ha a felügyelő
bizottság a jogügylet, szerződés, döntés jóváhagyását megtagadja, az ügyvezető jogosult az
alapítóhoz fordulni. Ebben az esetben az alapító határozhat a döntés jóváhagyásától.
14./ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló
2006.évi IV. törvény a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi
viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2010. április 29.
/:Várfi András polgármester:/
Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapító
Ellenjegyzem Gyomaendrődön 2010.04.29. napján: dr. Szendrei Éva
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
9. Napirendi pont
A Gyomaközszolg Kft. 2009. évi beszámolójának a jóváhagyása
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi bizottság a társaság 2009 évi gazdálkodásáról szóló
beszámolóját elfogadásra javasolja a testületnek. A kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 172 e
Ft, míg az eszközök és források értéke egyezően 25.227 e Ft.
Izsó Csaba a Városfenntartó bizottság elnöke, és mint a társaság Felügyelő Bizottságának elnöke
kiegészítésként elmondta, a beszámoló elfogadásán túl a testületnek dönteni kell a kft.
könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbításáról is. A Kft. könyvvizsgálatát a Kenzál Kft,
Szarvas végzi, a könyvvizsgáló Kovács Etelka, akinek a jogviszonya 2010. május 31. napjával lejár. A
Gyomaközszolg Kft. ügyvezetőjével egyetértve a Felügyelő Bizottság javasolja a megbízatás
meghosszabbítását további 5 évre, 2010. június 1-től 2015. május 31. napjáig.
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Várfi András polgármester egyetértve a fentiekkel hozzászólás hiányában kérte a képviselőket, hogy
a beszámoló jóváhagyásáról és a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról külön-külön
szavazzanak.
A képviselő-testület a beszámolót egyhangú, 16 igen szavazattal jóváhagyta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
151/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaközszolg Kft. 2009. évről szóló
beszámolóját.
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaközszolg Kft. társaság
alapítói jogait gyakorló testülete az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5)
bekezdése alapján igazolja, hogy Egeresi András ügyvezető a 2009 évi beszámolási
időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért
részére a felmentvényt megadja.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a könyvvizsgáló megbízását egyhangú, 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
152/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. könyvvizsgálatával a KENZÁL Gazdasági
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t, (5540 Szarvas, Vasút út 39.) bízza meg 2010. június 1.
napjától 2015. május hó 31. napjáig.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2009 évi egyszerűsített éves beszámolójának az
elfogadása
Vass Ignác a Pénzügyi bizottság elnöke az alábbiak szerint ismertette az előterjesztést. 2009 évben a
Kft. mérleg szerinti eredménye 983 e Ft, az eszközök és források értéke egyezően 3.366 e Ft. A
Felügyelő bizottság javasolta a testületnek, hogy fogadja el a társaság 2009 évi beszámolóját és
közhasznúsági jelentését, továbbá a 983 e Ft mérleg szerinti eredmény kerüljön eredménytartalékba.
Javasolta továbbá az ügyvezető részére a felmentvény megadását. Mindezzel a pénzügyi bizottság
egyetértett és javasolta a testületnek a döntés meghozatalát.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
153/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2009. évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját, hozzájárul továbbá a mérleg szerinti
eredmény, 983 eFt eredménytartalékba való átvezetéséhez.
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2009.02.11 -2009.12.31. időszakról szóló közhasznúsági jelentés.,
3./
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testülete az alapító okirat és a 2006. évi IV.
törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Gurin László ügyvezető a 2009. év
beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva
végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Összefoglaló jelentés a 2009. évben végzett belső ellenőrzésekről
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi bizottság elnökét röviden
ismertesse az előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat 2009-ben a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulás Kistérségi Irodája útján gondoskodott az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szerveinek és polgármesteri hivatalának belső ellenőrzéséről. A 2009. évre vonatkozó
ellenőrzési tervét határozatban fogadta el a képviselő-testület 2008-ban. Az összeállított ellenőrzési
terv átfogó, téma, cél és szabályszerűségi vizsgálatokat írt elő a revizori kapacitás majd teljes
lekötésével.
Az előterjesztés összefoglalva tartalmazza a 2009. évben végzett valamennyi ellenőrzést, az
ellenőrzések legfontosabb megállapításait, valamint az összeállított intézkedési terveket, reagálásokat.
2009. évre 13 ellenőrzési feladatot fogadott el a Képviselő-testület, melyből 1 ellenőrzés – a Liget
Fürdő Kft. gazdálkodásának vizsgálata – nem valósult meg, ugyanis a Kft.-nél 2009. május hónapban
vezetőváltás történt. Az ütemezett ellenőrzések mellett a belső ellenőr 3 rendkívüli ellenőrzést hajtott
végre.
Az ellenőrzött intézmények: a két általános iskola, a Kner Imre gimnázium, a gondozási központ, a
művészetoktatási intézmény és a humánsegítő szolgálat. A széleskörű ellenőrzés némi hiányosságokat
feltárva magas színvonalú munkáról számolt be valamennyi intézmény vonatkozásában.
Az Ügyrendi bizottság a többi véleményező bizottsággal együtt javasolja a képviselő-testületnek a
belső ellenőri jelentés elfogadását.
Várfi András polgármester megkérdezte, van e kérdés észrevétel. Ennek hiányában felkérte a
képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
154/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2009. évi belső ellenőrzésekről szóló
összefoglaló jelentést.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti gyógyszertár bérletének a felmondása a bérlő részéről
Vass Ignác a Pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatásként elmondta, az önkormányzat 2002. március 1től adta bérbe a Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti gyógyszertárat a benne folytatott gyógyszertár működtetése
céljából. A gyógyszertárat működtető Endrődi Patika Bt. képviselője, Ugrin Frigyesné írásban 2011.
április 1. napjával felmondta a bérleti szerződést. Felmondását azzal indokolta, hogy az ingatlan több
ponton nem felel meg a hatályos előírásoknak és az épület akadálymentesítése célszerűen nem oldható
meg. A bérleti jogviszonyt bármelyik fél 1 éves felmondási idő biztosításával jogosult felmondani. A
bérleti szerződés felmondásával a szolgálati bérlakásra kötött bérleti szerződés is felmondásra került.
A társaság a lakosság gyógyszerellátását a Hősök tere 12. sz. alatt akarja folytatni.
Az önkormányzat számára kétféle megoldási lehetőség van. Az egyik, hogy egy év után meghirdeti ezt
az épületet továbbra is gyógyszertári tevékenység céljára. A másik lehetőség, hogy más módon
próbálja meg hasznosítani ezt az ingatlant.
A Pénzügyi bizottság mérlegelve az előnyöket és hátrányokat az A. alternatíva szerinti megoldást
támogassa, amely szerint az ingatlant továbbra is gyógyszertári tevékenység céljából hasznosítsák.
Ugyanakkor készüljön gazdaságossági számítás arról, hogy mennyibe kerülne az épület megfelelése az
egészségügyi miniszteri rendeletnek, és a bérleti díjból mennyi idő alatt térül meg. Továbbá tisztázni
szükséges a gyógyszertár további üzemeltetésének jogszabályi hátterét.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő megfontolásra javasolta a bizottság által javasolt A. alternatíva
elfogadását. Véleménye szerint előbb szükséges lenne tisztázni, hogy egyáltalán szükség van e
városban négy gyógyszertárra. Mindkét településrészen van kettő. A lakosságnak – bár öregszik- de
talán nincs szüksége négy gyógyszertárra. A másik tisztázandó kérdés, hogy az önkormányzat számára
megoldható lesz az akadálymentesítés? Véleménye szerint nem, éppen ezért egy másféle célú
hasznosítást tartott elképzelhetőnek.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a kérdés, hogy mi legyen a más célú hasznosítás. Az
akadálymentesítés 10 millió Ft-ból megoldható lenne, a fő gondot nem is ez jelentené, hanem az, hogy
mennyire lennének rentábilisak ezek a gyógyszertárak. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül,
hogy ez az ingatlan gyógyszertárként jövedelmezett az önkormányzat számára a legtöbbet.
Nyilván, hogy a bérlőnek joga volt a bérlet felmondásához, viszont az önkormányzatnak itt marad ez a
szép impozáns épület, amivel mit fognak majd kezdeni. Az A. alternatíva lehet egy jó megoldás, mert
egy gyógyszertári bérlet még is csak magasabb, mint egy szolgálati lakásbérlet.
Egyéb hozzászólás hiányában elsőként a véleményező bizottságok által is elfogadásra javasolt A.
alternatíváról kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület az A. alternatívát 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
155/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az Endrőd Patika Bt. felmondását tudomásul veszi,
mely szerint a 2002. március 1. napjától határozatlan időtartamban bérbe vett Gyomaendrőd,
Dózsa Gy. u. 1. szám alatti gyógyszertárat a benne folytatott gyógyszertár tevékenységet 2011.
április 1-jei hatállyal felmondja.
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2./
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Gyomaendrőd,
Dózsa Gy. u. 1. szám alatti gyógyszertárat a benne folytatott gyógyszertár tevékenység
céljából a továbbiakban is gyógyszertárként kívánja üzemeltetni.
3./
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a végleges döntés meghozatalához gazdaságossági
számításokat, és a gyógyszertár további üzemeltetése jogszabályi hátterének, azok
kihatásainak vizsgálatát kéri.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Dr. Jánosik Bertalan háziorvosi praxisa
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai bizottság elnökét a napirendi
pont ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Dr. Jánosik Bertalan vállalkozó
háziorvos jelezte az önkormányzat felé, hogy 52 év szolgálat után egészségi állapota miatt 2010.
június 30. napjával fel kíván hagyni az aktív orvosi tevékenység folytatásával. Ez azt jelenti, hogy az
önkormányzatnak, gondoskodni kell a 2. sz. háziorvosi körzetbe új orvos személyéről, mivel ez
kötelezően ellátandó alapfeladat. Gondot jelent továbbá, hogy a körzetben való praktizáláshoz az
ÁNTSZ engedélye szükséges. A körzetre az ÁNTSZ Dr. Jánosik Bertalan számára engedélyezett
működtetési jogot. A működtetési jog azt jelenti, hogy az orvos önálló orvosi tevékenység nyújtására
jogosult az adott körzetben. A működtetési jog személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely
elidegeníthető és folytatható, tehát Dr. Jánosik Bertalant megilleti az elidegenítés - azaz a praxis eladás
– joga. Azonban jelenleg egy kisebb településen igen nehéz értékesíteni egy háziorvosi praxist. Ezt
támasztja alá az is, hogy a doktor úr 2009. novembere óta próbálkozik az elidegenítéssel, de eddig
csupán néhányan érdeklődtek. Amennyiben nem sikerül a működtetési jog elidegenítése, a háziorvosi
ellátást helyettesítéssel kell biztosítani az önkormányzatnak. A helyettes orvos keresését Dr. Torma
Éva az Egészségügyi Intézmény vezetője jelenlegi is intézi. A helyettes orvos részére az
önkormányzatnak működési engedélyt kell kérni az ÁNTSZ-től, ahhoz, hogy a körzet továbbra is
fennmaradhasson és megkapja az OEP finanszírozását.
Mindezekre figyelemmel a Humánpolitikai bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a testület
folyamatos tájékoztatása mellett bízza meg Dr. Torma Éva igazgató főorvost azzal, hogy a 2. sz.
háziorvosi körzetben gondoskodjon megfelelő helyettesítésről 2010. július 1-től, amennyiben 2010.
május 10-ig Dr. Jánosik Bertalan működtetési jogát nem sikerül elidegeníteni.
Dr. Palya József képviselő, és mint háziorvos tájékoztatásként elmondta, a jelenlegi állás szerint
július, augusztus hónapban a helyettesítést úgy fogják megoldani, hogy személye és Dr. Bánki Gyula
háziorvos a saját rendelési idejüket napi két órával meghosszabbítják – napi 6 órát rendelnek – és így
biztosítják Dr. Jánosik Bertalan körzetébe tartozó betegek ellátását. Dr. Bánki Gyula 8-14 óráig fog
rendelni, míg személye 8-12-ig és délután 14-16 óráig. Az asszisztenciát illetően Dr. Jánosik Bertalan
mellett dolgozó nővérek közül egy fő fog tovább dolgozni, akinek a munkáltatója az Egészségügyi
Intézmény lesz. Összegezve: erre a két hónapra a helyettesítést ilyen módon felvállalják Dr. Bánki
Gyulával, de szeptembertől a tartós helyettesítést meg kell oldania az önkormányzatnak.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket döntsenek a Humánpolitikai bizottság javaslatáról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
156/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi
Egészségügyi Intézményt (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma
Éva igazgató főorvos), hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől Gyomaendrőd
2. számú háziorvosi körzetre 2010. július 1-jétől működtetési engedély kiadását kérje az
Intézmény
számára
és
a
körzet
folyamatos
működtetését
biztosítsa.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városi
Egészségügyi Intézmény (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma
Éva igazgató főorvos) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a Gyomaendrőd 2. számú
háziorvosi körzetben a feladatok ellátására 2010. július 1-jétől finanszírozási szerződést
kössön.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
A védőnői szolgálat épületeinek karbantartása
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, Az ÁNTSZ a védőnői szolgálat kórház higiénés ellenőrzése
tárgyában ellenőrzést tartott a Fürst Sándor u. 3. szám alatti, illetve a Fő út 2. szám alatti védőnői
szolgálatnak helyt adó épületekben. Az ellenőrzés során különböző hiányosságok kerültek
megállapításra, elsősorban higiénés, amelyek, ha nem kerülnek kijavításra, az a védőnői szolgálat
működési engedélyének visszavonását eredményezheti. A védőnői szolgálat az egészségügyi
alapellátás része, ezért annak biztosítása az önkormányzat kötelező feladata. A karbantartási
munkálatok elvégzésére Dr. Torma Éva igazgató főorvos árajánlatot kért különböző vállalkozóktól.
Az ajánlati összeg a két épületre 1.109.000 Ft, mely összeget biztosítani kellene az önkormányzatnak
ahhoz, hogy a védőnői szolgálat zavartalanul működni tudjon.
A Pénzügyi bizottság javasolja ennek az összegnek a rendelkezésre bocsátását, melynek fedezetéül a
2009-ben képződött pénzmaradványt jelöljék ki.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, a képviselők figyelmébe ajánlotta azt a
kiegészítést, amely az említett árajánlatot tartalmazza.
Felkérte a képviselőket támogassák az épületek karbantartási munkáinak elvégzését és biztosítsák az
ehhez szükséges 1.109.000 Ft-ot a 2009-ben képződött szabad pénzmaradvány terhére.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
157/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Fürst Sándor u. 3. szám, illetve a Fő út
2. szám alatti ingatlanok karbantartási munkálatainak elvégzéséhez 1.109.000., azaz
egymillió-egyszázkilencezer forint összegű forrást biztosít a 2009-ben képződött szabad
pénzmaradványa terhére.
Határidő: azonnal
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15. Napirendi pont
A Határ Győző Városi Könyvtár csatlakozása a megyei szintű munkaerő-piac adatbázis
kiépítésének létrehozásához
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi bizottság elnökét röviden
ismertesse az előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a Békés Megye Képviselő-testülete Békés Megye
Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programja keretében saját, megyei szintű munkaerő-piaci
adatbázis kiépítésének létrehozásáról döntött. Az adatbázis hatékony működtetésének feltétele, hogy
minden településen működjön egy hálózati pont, ahol a település álláskereső polgárai és az állást
kínáló munkaadói regisztrálhatják magukat, így bekerülhetnek a megyei szintű adatbázisba. Az
adatbázis elektronikus hálózatként működik. A kapcsolatot a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
valamint a települési könyvtárak között az erre a célra kifejlesztendő internetes felület biztosítja. Ezen
felületen minden településen elérhetőek lesznek a megyében munkát keresők és munkát kínáló adatai,
amivel megvalósulna a gyors és hatékony munkaerő-közvetítés. A Keret megállapodásban rögzítésre
kerültek az adatbázis kiépítésének és működtetésének szabályozásai, mely egyeztetés alapján aláírásra
került a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, mint Koordinációs központ, valamint a Határ Győző
Városi Könyvtár, mint Hálózati pont között.
Az Ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja
el és támogassa a felek által aláírt keret megállapodást.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetőt, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
158/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és támogatja
az aláírásra került Keret megállapodást, a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár képviseli: Dr. Hajnal Lajos, igazgató -, mint Koordinációs központ, valamint a Határ
Győző Városi Könyvtár - képviseli: Dinyáné Bánfi Ibolya, intézményvezető -, mint
Hálózati pont között a Békés megyei munkaerő-piaci adatbázis kiépítése tárgyában.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Beszámoló a 2010. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálásáról, alapítványok részére
támogatás megállapítása
Várfi András polgármester vitára bocsátotta a napirendi pontot. Elsőként a képviselőket kérdezte,
kívánnak e hozzászólni.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő kételyeit fejezte ki amiatt, hogy a Kéri Roland által képviselt
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesületnek elég lesz e a Humánpolitikai bizottság által megítélt
460 e Ft támogatás. Ha azt nézzük, hogy csak terembérletre 800 e Ft-ot használnak fel, akkor
kilátástalan, hogy egész éven át képesek lesznek működni. Az egyesület a 7-11 éves korú gyermeket
nevel a felnőtt sportra. Hogyan lehetne rajtuk még segíteni? Ismeretei szerint ez az egyesület a
Gyomaendrődi FC-nek volt a tagozata, a kiválás oka az volt, hogy az FC nem finanszírozta kellően az
utánpótlás nevelést. Abba bíztak, hogy önálló működéssel magasabb lesz a finanszírozásuk, ezzel
szemben évi 460 e Ft-ból kell a gyermeksportot működtetni. A maga részéről ezt aggályosnak tartotta.
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A sportpályák állapotát illetően meg kívánta jegyezni, hogy az atlétika pályák állapota kritikus, úgy
tűnik, mintha nem is a sportpályákhoz tartoznának. El vannak gazosodva, a salak teljesen lekopott.
Azokat rendszeresen locsolni, hengerelni kellene. 2001-ben készültek el és azóta nem voltak
karbantartva. Ettől függetlenül az iskolák igen komoly atlétikai eredményeket mutatnak fel, éppen
ezért is kellene valami megoldást találni, a pályák karbantartására áldozni kell. Tudomása szerint erre
a feladatra a Gyomaendrődi FC kap pénzt.
Várfi András polgármester javasolta, hogy amennyiben egy-egy megítélt támogatás mértékével
kapcsolatban észrevétel hangzik el, az eltérő támogatás mértékére is legyen javaslat. A fenti
hozzászólásból azt szűrte le, hogy a futball területén kellene nagyobb egységet teremteni. A
gyermeklabdarúgó egyesület az utánpótlás nevelésre jött létre, éppen ezért a felnőtt csapatnak is hozzá
kellene járulni, egységben kellene lenni, hiszen a gyermeklabdarúgókból lesznek a felnőtt labdarugók.
Véleménye szerint a Gyomaendrődi FC-nek kötelessége támogatni a két egyesületet. Hiába mondják,
hogy kevés pénzt kap a futball, ha összeadjuk a külön-külön adott támogatásokat, nem kevesebb az
összeg, mint korábban volt.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy 2010. április 7-én a
Humánpolitikai bizottság – a testület felkérése alapján - rendkívüli ülésén megtárgyalta a
Gyomaendrődi FC előleg kérelmét. Bár a belső ellenőrzés megállapította, hogy nem lehetett volna
előleget adni az FC-nek, mert a sportalapról szóló rendelet nem ad erre lehetőséget, nem tér ki erre a
lehetőségre. A jövőben szükséges a rendelet felülvizsgálata, hogy az adott kérdésben pontosításra
kerüljön az előlegadás kérdése. De mivel az ellenőrzés később volt, mint az alapok tavalyi évi
elbírálásának az értékelése, ezért, hogy a klub működni tudjon kiutalásra került részükre 500 e Ft
előleg 2010. február 22-én. Az FC ismételt kérelmet nyújtott be a pályázati elbírálást megelőzően,
mivel a működése vált kérdésessé a pénzügyi helyzete miatt. Mivel a jelenlegi rendelet nem ad
lehetőséget előleg kifizetésre, ebbe a hibába ne csússzunk ismételten, ezért előleget úgy tudunk
biztosítani számukra, hogy az alapok felosztásánál a kötött pályázati alapból a részükre megszavazott
500 e Ft pályafenntartási költséget lehet számukra kiutalni, ami a 2010 évre szól. A pozitív pályázati
elbírálást követően van lehetőség az előleg levonását követően a megítélt támogatás kiutalására a
támogatói szerződés alapján. Az FC ennek megfelelően kell a megítélt összegből egész évben
gazdálkodnia.
Hangsúlyozni kívánta, hogy egyáltalán nem volt egyszerű felosztani a sportalapot, mert a pályázók
száma évről-évre nő, az összeg viszont sokkal nem emelkedik. Az idei évben is volt 17 pályázat a
sportalapra, a bizottság próbálta a lehető legjobban elosztania rendelkezésre álló keretet. Nyilván,
hogy nem tudtak mindenki megelégedésére szolgálni, elég sok kritikát kapott a bizottság az elosztást
illetően. Lehet a pénzt másként is elosztani, de az biztos, hogy valaki mindig sérülni fog. Az is biztos,
hogy az összeg kötött azon felül nem lehet osztani. A bizottság azért osztotta, így mert úgy látta, hogy
az elmúlt évben a legeredményesebb sportágak a Körös Kajak a Rumba Táncsport és a Női Kézilabda
voltak. Ezért kaptak annyi támogatást, mint tavaly vagy egy kicsit többet.
Lehet vitatni a megítélt összegeket, de aki ezt teszi, az mondja meg azt is, hogy hogyan csoportosítsák
át az összegeket.
Illés János képviselő az ülés megkezdése előtt kiosztásra került, a témához kapcsolódó írásos anyagra
hívta fel a képviselők figyelmét. Ezzel kapcsolatban információt kért. Ebből ugyanis az olvasható,
hogy a Bogrács Napja, Paprikás krumpli főzőverseny nem ott kerül megrendezésre, mint amit a
Tulipános Óvoda Kft. képviseletében Giricz Ilona a civil alapra benyújtott pályázatában szerepeltetett.
Ugyanakkor a beadványon szervezőként Giricz Ilona mellett Újlaki Szabolcs neve is szerepel, aki,
mint tudjuk, nem az óvodához tartozik.
Mivel az Ügyrendi bizottság a rendezvényre a támogatást a Tulipános Óvoda Kft-nek ítélte oda, ezért
jó lenne tudni, hogy ténylegesen ki is lesz a szervező.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, az írásos beadványban leírtakat a bizottságok nem
tárgyalták, az itt az ülés megkezdése előtt került kiosztásra, a képviselő-testület nem rendelkezik
információval. Ennek alapján kérte annak készítőit, kiosztóit, hogy adják meg a tájékoztatást a testület
részére.
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Giricz Ilona a Kft. képviseletében elmondta, a Bogrács Napjára valóban a Tulipános Óvoda nyújtott
be a pályázatot a civil alapra. A rendezvényt évek óta Jakus Imre az Öregszőlői településrész
képviselője szervezte. Az utóbbi években a Tulipános Óvodáért Alapítvány az Óvodával együtt
besegített a szervezésbe. Az elmúlt évben Jakus képviselő úr úgy nyilatkozott, hogy az idei évben már
nem kívánja megrendezni, és ebből jött az ötlet, hogy az óvoda átvehetné tőle ezt a rendezvényt.
Tavaly nagyon sok probléma volt a Szent Imre Idősek Otthona udvarán megrendezett főzőversennyel.
Számtalan feljelentés, büntetés az, amit akkor Jakus képviselő úr kapott. Ahhoz, hogy az idén is ezen a
helyszínen rendezzék meg különböző engedélyeket – ÁNTSZ – kell, hogy beszerezzenek. Ebből jött
aztán az ötlet – ami már a tavalyi évben is felmerült-, hogy új helyszínen kellene megrendezni, ott ahol
az engedélyek költségét megspórolhatnák. Melegkonyhás vendéglátó egységnél az ÁNTSZ
engedélyezni, így ott már költséget tudnának spórolni. A higiénés körülmények biztosítva lennének
nem úgy, mint az idősek otthona udvarán. Az elmúlt évben a szervezés zömét Jakus képviselő úr vitte
el, az óvoda a gyermeknapi részébe segített be. Mivel városi rendezvényről van szó, úgy gondolták,
hogy az alapokból lehet erre támogatáshoz hozzájutni.
Várfi András polgármester úgy vélte, szép és értékelhető gondolatról van szó, akkor, ha ez megfelelő
időben is előkészítés után került volna a bizottság, illetve a testület elé, nem akkor, amikor a
támogatások már majdnem meg vannak ítélve. Ráadásul Giricz Ilona és lánya három alapra is
benyújtotta pályázatát a főzőversenyre, és mindenhonnan kaptak is bizonyos összegű támogatást. A
kérdés most az, hogy igényt tartanak erre a támogatásra és úgy szervezik meg a Bogács napját, vagy
nem tartanak rá igényt és úgy szervezik meg.
Szabó Balázsné bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, hogy a pályázat elbírálása során a bizottság
nem firtatta a rendezvény tényleges helyét, hiszen arra nem is gondoltak, hogy esetleg a korábbi
évektől eltérő más helyen kerül megrendezésre. A bizottság azt gondolta, hogy az eddigi helyszínen
lesz megrendezve. Mint ahogy Polgármester úr is elmondta, ugyan erre a rendezvényre, a civil alapon
kívül az ifjúsági és a sportalapra is nyújtottak be pályázatot. A bizottság a döntés során tekintettel volt
arra, hogy egy nem mindennapi rendezvényről van szó, ezért is igyekeztek a többiektől kicsit
magasabb összegű támogatást megállapítani. Az ülés megkezdése előtt kiosztott írásos anyagot,
amellett, hogy foglalkoznak vele, az Ügyrendi bizottság részéről, mint hatáskörrel rendelkező, jelen
ülésen nem tudják figyelembe venni. Az abban foglaltak érdemi megtárgyalására a vonatkozó helyi
rendeleti szabályozás szerint kerülhet sor.
Babos László képviselő támogatási igényt nem vélt felfedezni a kiosztott anyagban. Összeszámolta,
hogy a Bogrács Napjára 430 eFt támogatást szavaztak meg a hatáskörrel rendelkező bizottságok.
Mivel a rendezvényig még van egy hónap, így az Ügyrendi bizottságnak még van lehetősége arra,
hogy esetleg foglalkozzon ezzel az anyaggal is.
A gyermeklabdarúgó egyesületet illetően egyetértett Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszonnyal
abban, hogy ez egy olyan egyesület, amely a legkisebb kortól foglalkozik a gyermekekkel, amikor a
labdát már tudják rúgni. A szülők ezt az egyesületet havonta 1500 Ft-al támogatják. Nem tudja, hogy
más egyesületeknél ez hogy működik, van e ilyen támogatás. Hiába volt kérés az, hogy ha vitatott a
megítélt támogatás, úgy legyen javaslat az összegek átcsoportosításra. Erre személy szerint nem tud
javaslatot tenni, azért sem, mert mások vannak, akik keveslik azt az összeget, amit kaptak.
A sportkoncepcióban megfogalmazásra került, hogy a működési költségvetés 1.6 %-át fordítjuk
sportcélok támogatására. A költségvetési koncepció vitája során ő volt az aki szóvá tette, hogy az erre
a célra szerepeltett 17 millió Ft bizony nem jelenti a 1.6 %-ot. Erre azt a választ kapta, hogy ezen felül
van még összeg, amit a sportra fordít a város. Polgármester úr legutóbb 32 millió Ft-ot említett.
Számítása szerint a működési költségvetés 1.6 %- a az 40 millió Ft-ot jelent. Ha a költségvetés
tárgyalása során hajlandóak lettek volna megemelni a sportalapot 8 millió Ft-ra, akkor talán most
kisebb lett volna a gond.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, az említett 32 millió Ft egy részletes kimutatás az
elmúlt évről, különböző sportcímekre megtervezett összeg. Hangsúlyozni kívánta, hogy ezeket az
alapokat, azok létrehozását valamelyik előző képviselő-testült tervezte meg és nem a teljes működési
kiadás, hanem annak valamilyen szorzója. Természetesen jó lenne, ha 40-50 millió Ft-ot tudnának a
sportra fordítani, nagyobb összeggel támogathatnák az olimpiai sportágakat, illetve az újonnan indult
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sportegyesületeket, akik színesítik a város sportéletét. Sajnos azonban, az első évben forráshiány miatt
nem lehet, és nem tudjuk őket több millió Ft-tal támogatni.
Illés János képviselő a tisztánlátás érdekében megkérdezte Jakus Imre képviselő urat, hogy mondott le
a Bogrács Napi rendezvényről. Egyáltalán nem akarja megszervezni, esetleg átadta azt az
önkormányzatnak, hogy szervezze meg? Mi a véleménye a kialakult helyzetről?
Jakus Imre képviselő válaszolva elmondta, az elmúlt években hét Bogrács Napját szervezett meg,
amely megítélése szerint kiállta a próbát, életképes rendezvény. Az elmúlt év április 30-án eldöntötte,
hogy az idei évben már nem vállalja a rendezvény szervezését, annál is inkább, mert egyrészt a
közben alkotott jogszabályok, másrészt a „házigazda” hozzáállása miatt teljesen ellehetetlenítette az
egész szervezést, megrendezést. Mostanáig bízott abban, hogy a felek tárgyalnak egymással,
közelednek majd az álláspontok, de e jelen állapot szerint sajnos úgy tűnik, hogy inkább távolodtak.
Véleménye szerint most azt kell eldönteni, hogy maradjon e ez a rendezvény életképes. El kell
dönteni, hogy egy un. fesztivált rendeznek az Idősek Otthona udvarán, ahol a lakosok, és főként a
gyermekek ingyen élvezhetnek egy országosan is színvonalas játszóházat. Az elmúlt évben ő 200 e
Ft-ot kapott a rendezvényre, melyhez a Tulipános Óvoda nyert még 250 eFt-ot a gyermeknapra, ezért
tudták, úgy ahogy megrendezni. Az más kérdés, hogy ezt követően különböző büntetéseket kellett
kifizetni, de erről nem kívánt beszélni.
Összegezve: a testületnek arról kell dönteni, hogy továbbra is meghagyják ezt a családi pitink jelleget,
viszont a házigazdának illene közeledni, hogy ez a rendezvény megvalósulhasson, de ahogy az idén is
nyilatkozott, ott így nem lehet rendezvényt szervezni, mert akkor a feljelentések száma hatványozódni
fog. Az ülése elején kiosztott program-tervezet egy olyan színvonalas rendezvényt takar, amelyről
elmondható, hogy egy idegenforgalmi rendezvény. El kell dönteni, hogy azt akarják e, hogy legyen a
városnak egy ilyen rendezvénye, ami az eddigi fesztiválnak az áldozatára megy – mert megítélése
szerint a helyi lakosok kevésbé fogják azt látogatni, - viszont az ország több részéről lehet, hogy
komolyabb, nívósabb versenyzők fognak jönni.
Továbbra sem kíván befolyni a rendezvény szervezésébe.
Újlaki Szabolcs a Rubin Szabadidő Központ tulajdonosa, és működtetőjeként kívánt hozzászólni. Az
elmúlt évben Jakus képviselő úr már kereste őt azzal, hogy mit szólna hozzá, ha ez a rendezvény a
tulajdonában lévő 1 hektáros parkban kerülne megrendezésre. Akkor ő ódzkodott ettől, féltve a parkot,
az ott lévő bázist. Így tavaly a rendezvény ismét az idősek otthona udvarán került megrendezésre,
Öregszőlőben. Az idén Giricz Ilona kereste fel, ugyan ezzel, aki időközben egyedül maradt a
rendezvény megszervezésére, mivel Jakus képviselő úr leadta ezt a szervezést. Giricz Ilona azt
kérdezte tőle, hogy segítene e neki a rendezvény megszervezésében, és biztosítaná e helyet. Hosszas
gondolkodás után igent mondott, és elindította a szervezést, mozgósítva a baráti kapcsolatait. Mint az
általa kiosztott programtervezetből is látszik komoly díj felajánlásokat kapott a Gasztronómiai
Szövetség elnökségi tagjai stb. részéről. Szeretné ezt a rendezvényt olyan színvonalra emelni, amely
méltó lenne egy városi rendezvény színvonalához. Ezért is vannak zsűriztetve a főzések. Az elmúlt
évben 65 bográcsban főtt a különböző bográcsos étel, az idei évben ettől többre számítanak.
Támogatottságot kaptak a szomszédok országokból – Szlovákiából, Erdélyből, - hogy jönnek főzőik,
így nemzetközivé tudnák bővíteni ezt a rendezvényt. Azok a támogatói cégek, akik a rendezvény
mellé álltak, azok az ő vendéglátó ipari és kereskedelmi cégeinek a beszállító. Ők nem pénzben,
hanem ajándékokkal, áruval, a VIP vendégek vendéglátásához az ételek, italok biztosításával
támogatnák ezt a rendezvényt. Továbbá a főzők díjait biztosítanák. A zsűri tagjai is mind-mind
ajándékokkal jönnének erre a rendezvényre. Más pénzforrás a rendezvény lebonyolítására nem áll
rendelkezésre. Nem értette a képviselő-testület azon álláspontját, hogy megváltozott a rendezvény
helyszíne és hogy a Tulipános Óvoda pályázatott erre. Megítélése szerint ez semmit nem befolyásol, a
rendezvény szervezője Giricz Ilona lenne, ő a helyet biztosítaná, és a szponzori körét állítaná hozzá.
Nem akarja a rendezvényt „lenyúlni”, sajátjának tekinteni, csak segíteni szeretett volna. Viszont, ha a
testület úgy ítéli meg, hogy ő ebből vonuljon ki, akkor legyen a Bogrács Napja a városé. A megítélt
430 e Ft nem lesz elegendő a kiadások fedezésére, még most keresnének hozzá pénzbeli támogatókat,
ami nem könnyű. Véleménye szerint pénzek sokkal rosszabb helyre is elmentek itt a városban, és ha
megnézik, hogy milyen városi rendezvények vannak még a palettán, ami megmozdítja a város
lakosságát, a turizmust a városban, akkor nem sokat tudnának felsorolni. Tudomása szerint a motoros
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találkozó és a bogártalálkozó nem itt kerül megrendezésre, a Sajt és Túró fesztivál egy naposra
zsugorodott, ráadásul egy napra téve ballagásokkal, anyák napjával. Mitől várnak akkor
turizmusfejlesztést, pedig a Polgármester úrnak a választási kampányában ez volt a szlogenje –
munkahely és turizmus fejlesztése. Turizmusfejlesztést viszont csak városi rendezvények
lebonyolításával, szervezésével lehet megvalósítani, e nélkül senki nem jön Gyomaendrődre. Azért
mert vannak holtágaink, szállodáink, még nem fognak ide jönni. Városi szintű rendezvényeket kell
csinálni. Nem értette Jakus képviselő azon kijelentését, hogy nem biztos, hogy a másik helyszínen a
város lakossága látogatni fogja a rendezvényt. Nyilván az 500 Ft-os támogatói jegyre gondolt, ez az
összeg azonban 100 %-ban levásárolható lesz. Ezzel csak azt akarnák ösztönözni, hogy annak az 500
Ft-nak az árrésével támogassa a lakosság a rendezvényt, hiszen ő értük csinálják.
Kérte, hogy ne napolják el a pénz sorsáról a döntést, mert 30 nap van a rendezvény lebonyolításáig, és
addig el kell dönteni, hogy meg tudják, vagy meg akarják e csinálni. Nem szeretné, ha hét év
munkájával megrendezésre került rendezvény ugyan úgy eltűnne, mint sok- sok más rendezvényünk.
Amennyiben mód van rá a bizottságok által megszavazott támogatást adják oda a Tulipános
Óvodának, hiszen ő kérte, neki kell vele elszámolni, és oda kerül a pénz, ahová akkor szánták, amikor
erről döntés született. A halottakkal ellentétben hangsúlyozni kívánta, hogy ez a rendezvény
politikamentes rendezvény lesz, azon senki nem fog kampányolni, ezt személye fogja garantálni, mert
ő politikamentes.
Putnoki László képviselő elmondta, a Humánpolitikai bizottság ülésén felvetődött, hogy ezt a
rendezvényt esetleg vonják be a városi rendezvények közé. Ez azonban azt jelentené, hogy attól
kezdve minden évben a városnak azt meg kellene rendezni, ezért úgy döntöttek, hogy maradjon inkább
civil kezdeményezés, annak terhét ne vállalja fel a város. A program tervezet alapján úgy tűnik, hogy
színvonalas rendezvény lehet, melynek sikerét nem a helyszín határozza meg. A maga részéről az
eredeti elképzelés szerinti megvalósítást fogja támogatni.
Itt kívánt még visszautalni a képviselő-testület januárban hozott döntésére, melyben a kerékpárverseny
megrendezéséhez 2 millió Ft pénzösszeget szavaztak meg. Ezt a döntést 13 igen szavazattal és 3
tartózkodás mellett hozta meg a képviselő-testület. A tartózkodó képviselők Czibulka György, Béres
János és személye volt, melynek oka, hogy ezt a 2 millió Ft-ot inkább a sportalapban látták volna
szívesebben. Nyilván így most több pénzt tudtak volna szétosztani, ugyanakkor az ingyenes városi
újság költsége is 2.5 millió Ft-ra emelkedett az évek alatt.
Illés János képviselő Újlaki úr hozzászólására hangsúlyozta, nem a rendezvény ellen volt kifogása,
csupán a pályázat benyújtásával kapcsolatos szabályokat kellett volna betartaniuk. Ha az óvoda eleve
úgy nyújtotta volna be a pályázatot, hogy kibérli a Rubin Panzió területét és ezzel az információval
megy végig a bizottságok előtt, akkor nem lett volna ilyen probléma. A kiosztott program tervezetből
viszont az olvasható ki, hogy ez a Rubin Panzió rendezvénye. Így viszont nem felel meg a pályázati
feltételnek.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő Jakus képviselő úrtól kérdezte, hogy az eddig bogrács napi
rendezvényen volt e nevezési díj, továbbá, hogy az 500 Ft-os jegyet a látogatóknak meg kellett e
vásárolni. Félelme volt, hogy, ha nem a hagyományos módon rendezik meg a rendezvényt, úgy az a
kör fog kimaradni, aki hét éven keresztül látogatta. Gyakorlatilag elvennék attól a rétegtől a részvétel
lehetőségét a fizetni valók miatt, akiknek hét éven keresztül Jakus képviselő úr megrendezte.
Ugyanakkor etikátlan lenne, hogy a támogatás nem arra kerülne felhasználásra, amire adták. Ha a
Rubin Panzió benyújtotta volna a pályázatot egy családi nap megrendezésre, biztos, hogy megszavazta
volna.
Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a motoros találkozó elmaradásához a képviselő-testületnek
semmi köze nincs. Az ügyrendi bizottság azt megelőzően, hogy döntött volna részükre a támogatás
megállapításáról, értesült arról, hogy a szervezők visszavonják a pályázati szándékukat.
Jakus Imre képviselő válaszolva elmondta, az elmúlt évben 70 főző volt a rendezvényen, melyből kb.
60 volt a személyes ismerőse. Erre alapozta azt a kijelentését, - nem az 500 Ft-os jegyre -, hogy a
Rubin Panzióba nem biztos, hogy ezek a főzők meg fognak jelenni. Bár azt kívánja, hogy jelenjen
meg, mert akkor nem veszített Öregszőlő lakossága.
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Az első hat rendezvényen semmilyen belépő, nevezési díj nem volt. Az elmúlt évben az alacsony
támogatás miatt vezették be, hogy az egypados sátrak bérletéért 1000 Ft-ot kértek, és további 500 Ft-ot
padonként. Ezért az összegért viszont mindenki kapott tombolát, így, ha szerencse esetén
visszanyerhette a „nevezési díjat.”
Várfi András polgármester az eddig elhangzott véleményekre is figyelemmel, a maga részéről sem
látta biztosítottnak, hogy a VIII. Bogrács Napi rendezvény a megszokott formában, jó környezetben,
jó hangulatban kerüljön megrendezésre, ezért módosító javaslattal élt, amely szerint a bizottságok által
a rendezvényre megszavazott támogatási összeget vegye vissza a képviselő-testület és rendezvény
lebonyolításával bízza meg a Katona József Művelődési Központot.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító indítványról.
A képviselő-testület 7 igen, 1 nem és 8 tartózkodás mellett a javaslatot elvetette. [Babos László
tartózkodás, Béres János tartózkodás, Csányi István nem, Czibulka György tartózkodás, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné tartózkodás, Illés János tartózkodás, Izsó Csaba igen, Jakus Imre tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya
József igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác tartózkodás, Várfi András igen.]

Várfi András polgármester a szavazás eredményére figyelemmel megkérdezte Giricz Ilona pályázót,
hogy fel tudja e vállalni, hogy a pályázatában leírt hagyományos formában megszervezi a
rendezvényt.
Giricz Ilona válaszolva elmondta, az Idősek Otthona udvarán a 430 e Ft-ból nem lehet megrendezni a
bogrács napját, csak a gyermeknap az, ami 250 eFt-ba kerül. a Rubin Panzió területén történő
megrendezéshez felajánlotta a segítségét, de az Idősek Otthona területén nem. Az ÁNTSZ olyan
követelményeket támaszt, és az otthon vezetője az elmúlt évben eléggé ellenségesen viselkedett. A
fele pénz elmenne csak az engedélyekre, a másik fele a gyermeknapra és akkor még nincs pad, nincs
sátor stb.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő Giricz Ilonát kérdezte, hogy a mostani rendezvényről egyeztetett e
az Idősek Otthona vezetőjével. Tudomása szerint az elmúlt évben született egy megállapodás, ami arra
irányult, hogy visszabontják a kerítést.
Giricz Ilona válaszolva hangsúlyozta, nem a kerítéssel van a gond, hanem azzal, hogy az idősek
otthona mosdóját nem használhatják a rendezvény látogatói. Az ÁNTSZ ezt nem engedélyezi, oda
mobil WC-t kell bérelni, a tavalyi évi látogatók számához mérten legalább 6 db-ot. Ebből eredően
nincs miről egyeztetni az otthon vezetőjével.
Illés János képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy egy pályázat beadásakor költségvetést kell
készíteni, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy akkor is vállalja a rendezvény megrendezését, ha kap,
illetve ha nem kap támogatást. Utólag nehéz ebből kijönni, fel kell vállalni bizonyos kötelezettségeket.
Ha arra pályázik, hogy 430 e Ft-ból sem tudja megrendezni, akkor nem lett volna szabad beadni a
pályázatot. Mindenkinek tudnia kell, hogy ha bevállal valamit és nem jön be, akkor azt valakinek
fizetnie kell.
Hangsúlyozta, a maga részéről azt szeretné, ha ez a rendezvény megvalósulna, de olyan körülmények
között, amit a testület elfogad.
Ha most nem sikerül döntésre jutni, úgy javasolta, hogy a döntési jogkörrel rendelkező bizottság záros
időn belül üljön össze, azt követően pedig döntsön a képviselő-testület. Nem szerette volna, ha egy
turisztikai rendezvény elmenne a városból, de vannak szabályok, amiket igen is be kell tartani.
Gellai Józsefné képviselő megkérdezte Giricz Ilona pályázót, hogy a pályázat benyújtásakor tudta-e,
hogy a rendezvény nem a régi helyén az Idősek Otthona udvarán kerül megrendezésre.
Giricz Ilona válaszolva elmondta, akkor még nem tudta, azt követően egyeztetett az ÁNTSZ-szel és
tudta meg, hogy az engedélyeztetés mennyibe kerül, és milyen feltételeket kell biztosítani.
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Szabó Balázsné bizottsági elnök a bizottság nevében hangsúlyozta, az Ügyrendi bizottság most itt
nem tudja felvállalni, hogy a feltételeknek nem megfelelő pályázatot pozitívan bírálják el. Felhívta a
figyelmet a belső ellenőrzés megállapításaira, amelyek a megítélt támogatások elszámolásával
kapcsolatban születtek. A bizottság nem vállalja fel azt, hogy a támogatás elszámolásakor nem a valós
tényeknek megfelelően kerül sor. Hangsúlyozta, hogy a bizottság a döntése során kizárólag az eddig
elmúlt hét alkalomhoz kapcsolódó hagyományosan megrendezendő Bogrács napjára gondolt, erre
szavazta meg a támogatást. Fel sem merült a bizottsági ülésen, hogy esetleg más helyen kerül
megrendezésre. Ez viszont nem jelenti azt, hogy akkor esetleg másként döntött volna a bizottság, de a
most birtokukba jutott információ tudatában nem biztos, hogy magára vállalja a bizottság, hogy most
erről az új helyzetről döntsön. A Civil alapra benyújtott pályázat szerint a VIII. Bogrács Napja
Paprikás krumpli főzőverseny egy hagyományos, hátrányosabb helyzetű családok számára
megrendezendő családi nap, míg a jelen ülésen kiosztott a Rubin Panzió közreműködésével
megrendezendő rendezvény egy színvonalas városi program lenne, melynek van helye a városba,
ilyenekre van szükség, de gondoljanak azokra a szegény emberekre, akiknek egy-egy ilyen
főzőverseny nagy ünnepnapot jelent. A bizottság a megszavazott támogatással, mely összeg 50 e Ftról indult, végül 180 e Ft-ot szavaztak meg – arról tesz tanúbizonyságot, hogy igen is azt akarták, hogy
ez a főzőverseny megrendezésre kerüljön.
A motoros találkozót illetően el kívánta mondani, hogy a bizottság 100 e Ft-ot szavazott meg volna, de
a bizottsági ülésen értesültek a találkozó szervezőjének írásos nyilatkozatáról, hogy egyéb okok miatt
azt nem tudják megrendezni, így adtak aztán ebből a 100 e Ft-ból még Giricz Ilona pályázónak a
főzőverseny megrendezésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző felhívta a figyelmet a pályázati eljárás rendjére, melyet be kell tartani.
Amennyiben a pályázatban egyértelműen meg volt jelölve, a rendezvény helye, és ennek tudatában
szavazta meg a bizottság a támogatási összeget, akkor rendben van. De ha pontatlan volt a helyszín, az
nem volt meghatározva akkor felül kell vizsgálni a döntést, célszerű levenni a napirendről és egy
rendkívüli bizottsági ülésen dönteni ebben a kérdésben. Eddig a Bogrács Napja hagyományosan az
Öregszőlői Idősek Otthona udvarához kötődik.
Véleménye szerint a benyújtott pályázatot ismét meg kell vizsgálni és ennek ismeretében visszatérni
erre a kérdésre. Sokan joggal gondolták, vagy gondolhatták, hogy az az eredeti helyszínen kerül
megrendezésre.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozta, a Humánpolitikai bizottság az ifjúsági alapból 250 e
Ft-tal támogatta a Bogrács Napja rendezvényt. A bizottság is azt szeretné, hogy Öregszőlőbe meg
legyen a Bogrács Napja a régi helyszínen. Viszont, az is igaz, hogy amennyiben az ÁNTSZ ilyen
feltételeket szab, 430 e Ft-ból azt nem lehet megrendezni, éppen ezért feltette a kérdést, hogy a
rendezvény alapból mennyi pénzt tudnának ehhez hozzátenni. A cél mindenképpen az kell legyen,
hogy a rendezvény a hagyományos módon megrendezésre kerüljön. Véleménye szerint a Rubin
Panzió által tervezett rendezvényt pedig az idegenforgalmi alapból lehetne támogatni. Így lehetne két
rendezvénye Öregszőlőnek.
Meg kívánta jegyezni, hogy amennyiben elveszik a rendezvényt a Tulipános Óvodától és odaadják a
művelődési háznak, úgy az óvoda sérülni fog, mivel ő minden pályázatát a bogrács napjára nyújtotta
be, és arra is kapta meg a támogatást, saját rendezvényére – a többi óvodával ellentétben – egyetlen
forintot sem kapott. Ebben az esetben saját rendezvényre megérdemelne 50 e Ft-ot.
Várfi András polgármester megítélése szerint sokféle megoldás lehetséges. Felelősen tette azt a
módosító javaslatát, hogy a Bogrács napja a hagyományos módon az eredeti helyszínen a művelődési
ház szervezésében kerüljön megrendezésre, melyhez a hiányzó összeget nem a város rendezvény
alapjából, de elő tudja teremteni szponzori támogatásokból. Sajnos ezt a javaslatot a testület nem
szavazta meg.
Berekesztette a napirend vitáját, 45 perc szünetet rendelt el.
Várfi András polgármester kérte a hozzászólásokat az előterjesztésről való döntéshez.
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Illés János képviselő visszautalt a szünet előtti hozzászólásokra, ahol is elhangzott, hogy 430.000
forintból nem tudják a rendezvényt megrendezni. Abban az esetben mi lesz a rendezvény sorsa, a
pályázók visszavonják a pályázatukat, vagy egy teljesen új eljárást bíznak a Képviselő-testületre.
Giricz Ilona pályázó, reagálva ismételten hangsúlyozta, ennyi pénzből nem tudja a Gondozási
Központban a rendezvény szervezését felvállalni. A Rubin Panzióban ellenben igen, mivel ott
vendéglátós is áll a háttérben, míg az Idősek Otthona udvarán történő megrendezés esetén nem talált
olyan vendéglátóst, aki ezt a rendezvényt felvállalja.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, - mivel a képviselő-testület a szüntet megelőzően nem
fogadta el az általa tett módosító javaslatot, – a bizottságok saját hatáskörben összesen 280 e Ft-ot
támogatást szavaztak meg a Civil illetve Ifjúsági Alapból a Bogrács Napja megrendezésére a
Tulipános Óvoda részére, illetve Giricz Annamária részére. Ugyanakkor a döntési javaslat szerint a
Tulipános Óvodáért Alapítvány részére 150 e Ft támogatást megítélését javasolták a képviselőtestületnek ugyancsak a Bogrács Napja megrendezésére. Összegezve, ez 430 e Ft támogatást jelentene,
amennyiben a képviselő-testület ezt elfogadja. Megkérdezte Giricz Ilona pályázót, meg tudja e
valósítani ebből az összegből ezt a rendezvényt az Idősek Otthona udvarán, aláírja e a támogatási
szerződést. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy a szerződés nem teszi lehetővé, hogy eltérjen
az abban foglaltaktól, a rendezvény más helyszínen kerüljön megrendezésre. Bár a helyszín nem volt
megjelölve a pályázatnál, azonban a ráutalás alapján egyértelmű, hogy a Gondozási Központ
Öregszőlői Idősek Otthonának udvaráról van szó.
Szabó Balázsné képviselő asszony felkérte Tóthné Rojík Edit oktatási előadót, az előterjesztés
készítőjét, hogy ismertesse az alapokra benyújtandó pályázatok feltételrendszerét, kiemelve a pályázó
által vállalt kötelezettségeket és feladatokat.
Tóthné Rojik Edit oktatási előadó tájékoztatásul elmondta, a pályázati anyag benyújtása több lapon
történt meg. Az egyik a pályázati adatlap melyhez tartozott egy pályázói nyilatkozat. A pályázó ezeket
egyszerre kapta meg és, aláírásával elfogadta az abban foglaltakat. A napirendi pont vitája során
felmerült téma kapcsán lényeges a pályázói nyilatkozat 3., 4. és 5. pontja, amely szerint
„3.) Alulírott nyilatkozom, hogy az Ifjúsági-, Civil- és Sportalapból igényelt támogatás teljes összegét
a pályázatban foglaltak megvalósítására fordítom.
4.) Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban leírtakat abban az esetben is megvalósítom, ha a
pályázatomban igényelt összeget csak részben kapom meg.
5.) Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen pályázatban foglaltakkal kapcsolatos bármely
változásokról írásban tájékoztatom Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Titkárságát.”
Giricz Ilona pályázó hozzátette, a Bogrács Napja rendezvény megrendezésének felhívását az
Önkormányzattól kapta meg február elején, az ÚMVP falunapi pályázatával kapcsolatban, hogy azt
rendezzék meg. A pályázat csak a fellépők díjazására szolgált volna. Jakus Imrével és Dr. Szonda
Istvánnal együtt számolták, mennyi az a költség, amiért még a rendezvényt meg lehet rendezni. Akkor
500 ezer forintos költséggel számoltak a Gyereknap rendezése nélkül. Tóth Katalinnal tartották a
Hivatalban a kapcsolatot, aki Polgármester úrnak ezt előadta. Felvetette Polgármester úr, hogy az
alapokra nyújtsanak be pályázatot és akkor ennek a költségnek egy részét megkaphatják
támogatásként. Múlt héten jutott tudomására, hogy ha megpályázza a rendezvény szervezésére és az
összeggel elszámol, a szervezést pedig Dr. Szonda István végzi. A tájékoztatás az interneten is így
olvasható.
Szabó Balázsné bizottsági elnök módosító indítvánnyal élt, amely szerint a Bogrács Napi rendezvény
a korábbi évekhez hasonlóan az öregszőlő Idősek Otthona udvarán kerüljön megrendezésre, melynek
szervezésébe kapcsolódjon be Dr. Szonda István, a Katona József Művelődési Ház vezetője. A
költségek csökkentése érdekében kérjék fel a Gyomaszolg IP Kft., hogy gondoskodjon mobil WC
biztosításáról a rendezvény idejére.
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Várfi András polgármester elmondat, a módosító indítvány szerint a rendezvény az eredeti helyszínen
a hagyományos módon kerülne megrendezésre, melynek szervezéséhez segítséget kapna a pályázó.
Megkérdezte, hogy a képviselőasszony javaslatához kapcsolódóan van-e más indítvány.
Hozzászólás, egyéb indítvány nem hangzott el, a polgármester a képviselő asszony módosító
indítványára figyelemmel az alábbi határozati javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2010. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálásával
kapcsolatos bizottsági döntésekről szóló beszámolók elfogadásakor figyelembe veszi, hogy a Bogrács
Napi rendezvény a korábbi évekhez hasonlóan az öregszőlő Idősek Otthona udvarán kerüljön
megrendezésre, melynek szervezésébe kapcsolódjon be Dr. Szonda István, a Katona József
Művelődési Ház vezetője, továbbá a költségek csökkentése érdekében kérjék fel a Gyomaszolg IP
Kft., hogy gondoskodjon mobil WC biztosításáról a rendezvény idejére.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen, 1 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László tartózkodom, Béres János tartózkodom, Czibulka György igen, Csányi István
igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre tartózkodom, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József tartózkodom, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
tartózkodom, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
159/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2010. évi alapokra beérkezett pályázatok
elbírálásával kapcsolatos bizottsági döntésekről szóló beszámolók elfogadásakor figyelembe
veszi, hogy a „Bogrács Napja” VIII. Paprikás krumpli Főzőverseny rendezvény a korábbi
évekhez hasonlóan az öregszőlő Idősek Otthona udvarán kerüljön megrendezésre, melynek
szervezésébe kapcsolódjon be Dr. Szonda István, a Közművelődési- Közgyűjteményi és
Turisztikai szolgáltató Intézmény vezetője, továbbá a költségek csökkentése érdekében kérjék
fel a Gyomaszolg IP Kft., hogy gondoskodjon mobil WC biztosításáról a rendezvény idejére.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a döntésre figyelemmel hangsúlyozta, a Bogrács Napja ebben a formában
megrendezésre kerül, személye pedig kezeskedik arról, hogy a rendezvényt senki nem fogja
akadályozni, és bízott annak sikerében. A vállalkozóknak pedig javasolta, hogy a következő
esztendőben megfelelően előkészítve az általuk megálmodott gasztronómiai rendezvényre nyújtsák be
a pályázatot, melyhez sok sikert kíván.
Giricz Ilona pályázó hozzászólásában továbbra is fenntartotta azt a véleményét, miszerint ennyi
összegből ezt a Bogrács Napját nem lehet megrendezni a testület által elfogadott formában. Nem talált
egyetlen olyan vendéglátóst, aki kezességet vállalt volna ezért a rendezvényért.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, a hozott határozatban arról van szó, hogy ilyen
feltételekkel biztos megrendezésre kerül a rendezvény. Megkérdezte a pályázót, ilyen feltételekkel
vállalja e a megrendezést, vagy pedig azt mondja, hogy nem hajlandó aláírni a támogatói szerződést.
Giricz Ilona pályázó válaszolva kinyilatkozta, miszerint visszavonja a Bogrács Napja megrendezésére
benyújtott pályázatát, kivonul a rendezvény szervezéséből.
Várfi András polgármester megkérdezte, mivel Giricz Ilona lánya Giricz Annamária is nyújtott be
pályázatot az Ifjúsági Alapra a Bogrács Napja megrendezésére, a lánya nevében is nyilatkozik a
visszalépésről.
Giricz Ilona pályázó válasza: igen
Várfi András polgármester figyelemmel a válaszra, mivel a pályázó elállt a szerződés megkötésétől,
úgy a bizottságok által már megállapított illetve a Tulipános Óvodáért alapítvány részére javasolt
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támogatási összeg a Bogrács Napja megrendezésére, felszabadul, viszont az összeg sorsáról most nem
döntenek. Értelmezése szerint így a vita elején az általa tett – de a testület által elvetett – módosító
javaslat szerinti megoldás léphet életbe, miszerint a 430 e Ft megmarad a Bogrács Napjára, melynek
2010. évben történő megrendezésével megbíznák Dr. Szonda Istvánt, a Katona József Művelődési Ház
vezetőjét.
Amennyiben ezzel a képviselő-testület így egyetért, úgy erről ismételten szavazni szükséges.
Babos László képviselő megkérdezte, hogy akkor ez a 430 e Ft összeg tartalékban marad.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, ez az összeg visszakerülne a város költségvetésébe,
amit a rendezvény céljára lehetne felhasználni. Természetesen e mellett még gondoskodni kell
megfelelő kiegészítő szponzori pénzekről a rendezvény sikere érdekében. ugyanakkor a LEEDER
program keretében szintén erre a rendezvényre benyújtott pályázaton is számítunk támogatásra.
Babos László képviselő további kérdése, hogy az alapba visszakerült pénzt pályázat nélkül bárki
megkaphatja-e.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, két módon lehetséges az összeg felhasználása. A
költségvetési rendelet módosítása során az alapot a tartalékba kerülő összeggel csökkenteni kell, és
ezzel az összeggel az intézmény költségvetését meg lehet emelni.
Putnoki László képviselő véleménye szerint az lett volna a helyes megoldás, ha a rendezvényt az
eredeti elképzelés szerint hagyják megrendezni Giricz Ilona pályázó által, aki számlákkal igazolta
volna a támogatási összeg felhasználását, Újlaki úr pedig biztosította volna a helyet és a vendéglátói
szakértelmet.
Várfi András polgármester összegezte az elhangzott hozzászólásokat, amely szerint képviselői
módosító javaslat nem hangzott el, viszont Giricz Ilona a saját és a lánya Giricz Annamária nevében
kinyilatkozta, miszerint visszavonja a Bogrács Napja megrendezésére irányuló pályázatát, a
bizottságok által megítélt támogatási összegről lemond a támogatói szerződést nem kívánja aláírni.
Ugyanakkor elhangzott még, hogy Dr. Szonda István a Közművelődési – Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény vezetőjét bízzák meg a Bogrács Napja rendezvény
megszervezésével szponzori támogatásokkal kiegészítve.
A fentiek alapján a képviselő-testületnek egyrészt dönteni kell arról, hogy nevezett pályázók részére a
döntési jogkörrel rendelkező bizottságok által megállapított támogatói határozatot módosítják, és a
támogatást igénylőknek nem állapítanak meg támogatást. A Civil illetve Ifjúsági Alap felosztható
pénzkeretét a megállapított összesen 280 e Ft támogatási összeggel csökkentik, és az így fel nem
használt összeget a Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
költségvetésébe a következő rendelet módosítás alkalmával beépítik. Másrészt dönteni kell arról, hogy
a Humánpolitikai Bizottság javaslatát a Tulipános Óvodáért Alapítvány támogatására nem fogadják el,
a javasolt 150 e Ft-al csökkentik az Ifjúsági alap felosztható pénzkeretét, és az így fel nem használt
összeget a Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény költségvetésébe a
következő rendelet módosítás alkalmával beépítik. Ezzel egyidejűleg felhívják az intézményvezető
figyelmét, hogy az összesen 430 e Ft költségvetési előirányzatot csak a hagyományos Bogrács Napja
VIII. Paprikás krumpli főzőverseny megrendezésére használhatja fel.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen, 1 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László tartózkodom, Béres János tartózkodom, Czibulka György igen, Csányi István
tartózkodom, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre tartózkodom,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
tartózkodom, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
160/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
1./
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Tulipános Óvoda Kht. és Giricz Annamária
képviselője, Giricz Ilona pályázó szóbeli nyilatkozatára figyelemmel, - amely szerint
visszavonja a hagyományos Bogrács Napja VIII. Paprikás krumpli főzőverseny
megrendezésének támogatására a Civil illetve Ifjúsági alapra benyújtott pályázatát – a döntési
jogkörrel rendelkező Humánpolitikai, illetve az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság által hozott támogatást megállapító határozatokat az alábbiak
szerint módosítja:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Tulipános Óvoda Kht. illetve Giricz Annamária
pályázók részére nem állapít meg támogatást. A 2010 évi Civil alapból fel nem használt 180 e
Ft-tal, továbbá a 2010. évi Ifjúsági Alapból fel nem használt 100 e Ft-tal az alapok felosztható
pénzkeretét csökkenti, és a 280 e Ft-ot a Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény költségvetésébe a következő rendelet módosítás alkalmával beépíti.
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem támogatja a Humánpolitikai Bizottság Tulipános
Óvodáért Alapítvány 2010. évi Ifjúsági Alapból történő támogatására vonatkozó javaslatát. A
képviselő-testület a 2010. évi Ifjúsági Alap felosztható pénzkeretét a bizottság által javasolt
150 e Ft-tal csökkenti és ezt az összeget a Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény költségvetésébe a következő rendelet módosítás alkalmával beépítik.
3./
A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy az összesen 430 e Ft
költségvetési előirányzatot csak a hagyományos Bogrács Napja VIII. Paprikás krumpli
főzőverseny megrendezésére használhatja fel.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester

Várfi András polgármester ezt követően felkérte a képviselőket, hogy a következőkben az
előterjesztésben szereplő döntési javaslatokról hozzák meg döntésüket. Elsőként az Ügyrendi
Bizottság elnöke által a 2010. évi Civil alap felhasználásáról, illetve a bizottság által az alapítványok
részére javasolt támogatási összegekről kérte a testület döntését.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatokat hozta: [Babos László
tartózkodom, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
161/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szabó Balázsné az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének
beszámolóját a 2010. évi Civil alap felhasználásáról.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a 2010. évi 5.280 ezer Ft Civilszervezetek
támogatási alapból a 1. számú melléklet szerinti táblázatban az alapítványokat az elnyert
támogatás-oszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság jegyzőkönyvvezetőjét, hogy a
támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat eredményéről a nyertes
alapítványokat május 14.-ig értesítse.
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Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a
megadott határidőig.
Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert, hogy a 4. számú melléklet szerinti támogatási
szerződést kösse meg.
Határidő: 2010. május 14.
Felelős: Tóthné Rojík Edit oktatási előadó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
162/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
CSODA-VÁR Gyermekcentrum Közhasznú ALAPÍTVÁNY
5500 Gyomaendrőd, Dr. Csókási Béla tér 20.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben 150.000 Ft azaz
Százötvenezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai beszámoló), és a
támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2011. január 31.
Felelős: a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
163/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Templárius ALAPÍTVÁNY
5500 Gyomaendrőd, Martos Flóra út 5.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben 40.000 Ft azaz
Negyvenezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai beszámoló), és a
támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2011. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
164/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Gyomaendrődi Motoros ALAPÍTVÁNY
5500 Gyomaendrőd, Kisfaludi uca 8.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben Javasolt összeg:
Visszavonta pályázatát
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2010. 04.19.-én
(Gyeonkphiv: 26880) Ft azaz - Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai beszámoló), és a
támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2011. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
165/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért ALAPÍTVÁNY
5500 Gyomaendrőd, Áchim utca 1.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben 80.000 Ft azaz
Nyolcvanezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai beszámoló), és a
támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2011. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
166/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Gyomaendrődi MENTŐALAPÍTVÁNY
5500 Gyomaendrőd, Hősök 59.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben 70.000 Ft azaz
Hetvenezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai beszámoló), és a
támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2011. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
167/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus ALAPÍTVÁNY
5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 27.
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pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben 200.000 Ft azaz
Kétszázezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai beszámoló), és a
támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2011. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
168/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
5500 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben 100.000 Ft azaz Százezer
Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai beszámoló), és a
támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2011. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
169/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda a Gyermekekért ALAPÍTVÁNY
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben 100.000 Ft azaz Százezer
Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai beszámoló), és a
támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2011. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
170/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Gyomaendrődi Siketekért és Nagyothallókért ALAPÍTVÁNY
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5500 Gyomaendrőd, Sugár út 103.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben 30.000 Ft azaz
Harmincezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai beszámoló), és a
támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2011. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
171/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú ALAPÍTVÁNY
5500 Gyomaendrőd, Endrődi út 11.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben 50.000 Ft azaz Ötvenezer
Ft támogatást nyújtja eszközvásárlásra.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai beszámoló), és a
támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2011. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
172/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Körösmenti Táncegyüttes ALAPÍTVÁNY
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben 700.000 Ft azaz
Hétszázezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai beszámoló), és a
támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2011. január 31.
Felelős: a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
173/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
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Öregszőlői Gyermekekért ALAPÍTVÁNY
5500 Gyomaendrőd, Blaha út 21.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben 40.000 Ft azaz
Negyvenezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai beszámoló), és a
támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2011. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
174/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 11.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben 670.000 Ft azaz
Hatszázhetvenezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai beszámoló), és a
támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2011. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
175/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Honismereti ALAPÍTVÁNY
5500 Gyomaendrőd, Endrődi út 21.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben 40.000 Ft azaz
Negyvenezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai beszámoló), és a
támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2011. január 31.
a pályázó

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
176/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete - a Humánpolitikai Bizottság javaslata
alapján - értesíti
Selyem Úti Óvodáért Alapítvány
5502 Gyomaendrőd, Selyem út 101.
pályázót,
hogy az "Ifjúsági alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben 50.000 Ft azaz
Ötvenezer Ft támogatást nyújtja:
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie,
ahol a szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás
felhasználásáról írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai
beszámoló), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra –
magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő: a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2011. január 31.
Felelős: a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
177/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
„Gól- Suli” ALAPÍTVÁNY
5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 20.B./6.
pályázót,
hogy az "Sport alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben 400.000 Ft azaz
Négyszázezer Ft támogatást nyújtja:
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai beszámoló), és a
támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása, szakmai beszámoló nyújtása:
2011. január 31.
a pályázó

Ezt követően a Polgármester a Humánpolitikai Bizottság elnöke, Hangya Lajosné a 2010. évi Ifjúságiés Sport alap felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadásáról kérte a testülte döntését. Továbbá
kérte, hogy döntsenek a bizottság javaslata alapján a Selyem úti Óvodáért Alapítvány részére
megítélendő támogatás mértékéről.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatokat hozta: [Babos László
tartózkodom, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
178/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hangya Lajosné a
Humánpolitikai Bizottság elnökének beszámolóját a 2010. évi Ifjúsági-, és Sport- alap
felhasználásáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
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179/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a 2010.
évi 900 ezer Ft összegű Ifjúsági alapból a 2. számú mellékletben szereplő táblázatban az
alapítványt az elnyert támogatás-oszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja a
Humánpolitikai Bizottság jegyzőkönyvvezetőjét, hogy a támogatást megállapító határozat
minta alapján a pályázat eredményéről a nyertes alapítványokat május 14.-ig értesítse.
Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a
megadott határidőig.
Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert hogy a 4. számú melléklet szerinti támogatási
szerződést kösse meg.
Határidő:
Felelős:

2010. május 14.
Tóthné Rojík Edit oktatási előadó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
180/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete - a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Selyem Úti Óvodáért Alapítvány
Gyomaendrőd, Selyem út 101. sz.
pályázót,
hogy az "Ifjúsági alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben 50.000 Ft azaz
Ötvenezer Ft támogatást nyújtja:
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai beszámoló), és a
támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra - magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő: a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2011. január 31.
Felelős: a pályázó
Végezetül Várfi András polgármester kérte a képviselőket, hogy a Humánpolitikai Bizottság javaslata
alapján döntsenek a Gól Suli Alapítvány Sportalapra benyújtott pályázatának támogatásáról.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatokat hozta: [Babos László
tartózkodom, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
181/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a 2010.
évi 13.600. ezer Ft Sport alapból a 3. számú mellékletben szereplő táblázatban az
alapítványokat az elnyert támogatás-oszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja a
Humánpolitikai Bizottság jegyzőkönyvvezetőjét, hogy a támogatást megállapító határozat
minta alapján a pályázat eredményéről a nyertes alapítványokat május 14-ig értesítse
Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a
megadott határidőig.
Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert hogy a 4. számú melléklet szerinti támogatási
szerződést kösse meg.
Határidő: 2010. május 14.

300

Felelős:

Tóthné Rojík Edit oktatási előadó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
182/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
„Gól- Suli” Alapítvány
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 20/B/6.
pályázót, hogy az "Sport alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2010. évben 400.000 Ft,
azaz Négyszázezer forint támogatást nyújtja:
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai beszámoló), és a
támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra - magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő: a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2011. január 31.
Felelős: a pályázó
17. Napirendi pont
A „Természetjáró Tájvédők” Közhasznú Egyesület, a Kulturális Egyesület és a Honismereti
Alapítvány pályázati elszámolásai
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, a „Természetjáró Tájvédők” Közhasznú
Egyesület, a Kulturális Egyesület és a Honismereti Alapítvány 2009. évi pályázati elszámolását
tartalmazza az előterjesztés. Az Ügyrendi Bizottság a 2009. évi Civil alapból elnyert támogatások
pénzügyi és szakmai elszámolását áttekintett és javasolja az elfogadását a Képviselő-testület számára.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás nem volt, felkérte
a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre 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
183/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Humánpolitikai
Bizottság jelentését a „Természetjáró Tájvédők” Közhasznú Egyesület 2009. évi Ifjúsági
alapjából elnyert támogatásának pénzügyi és szakmai elszámolásáról.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentését a Kulturális Egyesület 2009.
évi Civil alapjából elnyert támogatásának, pénzügyi és szakmai elszámolásáról.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Honismereti
Alapítvány 2009. évi Civil alapjából elnyert támogatásának, pénzügyi és szakmai
elszámolását.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Beszámoló a 2010. évi Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról, alapítványok
részére támogatás megállapítása
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Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére
Szabó Balázsné bizottsági elnök asszony tájékoztatásul elmondta az Idegenforgalmi Alapra benyújtott
pályázatok elbírálása megtörtént, az előterjesztésben látottak alapján az Ügyrendi Bizottság Németh
Dezső pályázónak ítélt oda 500.000 forintot. A GYÜSZ-TE részére 300.000 forintot. A Gyomaendrődi
Zenebarátok Kamarakórus Alapítványnak javasolt 130.000 forintot, a Suttyomba Alapítványnak
500.000 forintot, valamint a Templárius Alapítványnak javasolt 200.000 forintot a Bizottság a
Képviselő-testület felé. Időközben a Kamarakórus Alapítvány jelezte, hogy a rendezvényre szánt
összegre nem tart igényt, mivel rajta kívül álló okok miatt a rendezvény nem kerül megrendezésre.
Erre kérte a Képviselő-testület javaslatát.
Várfi András polgármester a felszabaduló 130.000 forintra javasolta, hogy az Idegenforgalmi Alap
tartalékába helyezzék vissza, még szükség lehet rá az év folyamán.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel, egyéb javaslat. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
az Idegenforgalmi Alap elbírálásáról szóló határozatokról szavazzanak.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozták: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre 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
184/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szabó Balázsné, az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének beszámolóját a
2010. évi Idegenforgalmi Alap felhasználásáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
185/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus Alapítvány a pályázatról lemondott, a támogatási összeget – 130.000 Ft-ot – az
Idegenforgalmi Alap tartalékába helyezzék vissza.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
186/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javaslata alapján, a Suttyomba Alapítvány,
Szarvas, Jókai u. 32. alatti pályázót a 2010. évi Idegenforgalmi Alap terhére 500.000 Ft azaz
Ötszáz-ezer Forint összegű pályázati támogatásban részesíti.
Határidő: 2010. 05. 15.
Felelős: Várfi András
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
187/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javaslata alapján, a Templárius Alapítvány,
Gyomaendrőd, Martos F. u. 5. alatti pályázót a 2010. évi Idegenforgalmi Alap terhére
200.000 Ft azaz Kettőszáz-ezer Forint összegű pályázati támogatásban részesíti.
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Határidő: 2010. 05. 15.
Felelős: Várfi András
19. Napirendi pont
Környezetvédelmi Alap pályázat
Várfi András polgármester felkérte az Városfenntartó Bizottság elnökét az előterjesztésben
foglaltakról való tájékoztatásra.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a Bizottságon belül is voltak véleménykülönbségek a
Környezetvédelmi Alap pályázat elbírálásával kapcsolatban. Próbáltak igazságos rendszert kidolgozni,
azonban százalékos arányban megosztani a támogatást nem volt célszerű a nagymértékű aránytalanság
miatt. A végleges bizottsági javaslatot 5:1 arányban fogadta el a Bizottság. Kérte a Képviselőtestülettől a javaslat elfogadását.
Jakus Imre képviselő elkeserítőnek tartja a három nagy egyesülethez – Templom-, Bónom-, Soczózugi Egyesület – visszaosztásra kerülő összeget. A városban a legtöbb ingatlannal rendelkező
holtágakról van szó, ahol a legtöbb üdültetési tevékenységet folytatják, azaz a legtöbb IFA ezekről a
helyekről kerül befizetésre. Nem érti, miért van megharmadolva a hozzájuk visszajuttatott pályázati
összeg. Mindez még sújtva van a szemétszállítási díjjal, mely a lakosok éves 10-12 ezer forintos
díjával összehasonlítva, négyszeresét fizetik az egyesület tagjai. Úgy véli az egyesületek
ellehetetlenednek, nem fognak a szemétszállítással, vízkezeléssel foglalkozni, mert nem lesz miből.
Izsó Csaba bizottsági elnök nem látta ilyen borúsnak a jövőt, mivel az egyesületek jelentős bevételre
tesznek szert a horgászati bérletek, horgászjegyek árusításából. Valamint új helyzet állt elő azzal, hogy
két olyan egyesület is pályázott, mely még eddig nem. Ezzel lehetőség nyílt, hogy az újakat és
feltörekvőket is támogassák, arra kapjanak ösztönzést, hogy beruházzanak.
Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, nem az idegenforgalmi adóból képzett alapról
van szó, hanem az építési adóból képzett alapról. Természetesen lehet másként is dönteni, mint a
javaslat. Méltánylandónak tartja, hogy többen közmű beruházást is felvállalnak, hiszen az is lényeges.
Czibulka György képviselő hozzászólásában elmondta, voltak olyan évek, amikor a különböző
egyesületeknek nem kellett befizetnie, hanem saját belátásuk szerint felhasználhatták ezeket az
összegeket jó célokra. Ennek a ciklusnak az elejétől kezdve döntött a város arról, hogy bekéri adó
formájában, és az visszaosztásra kerül. Úgy látja, hogy ezek az összegek aránytalanul kerülnek
visszaosztásra. Hozzátette még, hogy a horgászjegyek értékesítéséből befolyt összegeket az
egyesületek haltelepítésre fordítják.
Vass Ignác képviselő hangsúlyozta, tudomása szerint az alap visszaosztása nem kötelező, hanem
gesztus az önkormányzat részéről. Akkor viszont úgy is kell felfogni. Az elmúlt évek során sem
egyformán kapták vissza pályázatban támogatásokat.
Izsó Csaba bizottsági elnök úgy vélte, hogy a 2010. évi költségvetésben 3.000.000 forint van
beállítva, így ezen belül kell maradni a szétosztás során, így okos döntést nehéz hozni.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e további kérdés,
észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. További hozzászólás nem volt. Mivel módosító javaslat
nem hangzott el, felkérte a képviselőket szavazzanak az eredeti határozati javaslatról.
A képviselő-testület 13 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János nem, Czibulka György tartózkodom, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre nem, 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
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188/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Izsó Csaba, a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökének beszámolóját a 2010 évi
Környezetvédelmi Alap felhasználásáról.
Határidő: 2010. 05. 31.
Felelős: Várfi András
20. Napirendi pont
Helyi környezetszépítési verseny
Várfi András polgármester megkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét az előterjesztésről adjon
tájékoztatást.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, 2006. óta hagyományosan minden évben a helyi
környezetszépítési versenyt kiírják, ahol idén a családi házak és társasházak nevezhetnek a hét
kategóriából kiválasztva. A verseny célja elsősorban a figyelemfelkeltés környezetünk szebbé tételére,
a szép kialakítású, ápolt helyi díszkertek, zöldfelületek felkutatása. Kifejezte örömét, hogy egyre több
gyomaendrődi állampolgár gondoskodik a háza és környékének szebbé tételéről.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
további hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre 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
189/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010-ben ismét meghirdeti A tisztább és ápoltabb
Gyomaendrődért c. környezetszépítési versenyt az elmúlt évi versenykategóriák
megtartásával. A részletes versenyfelhívást a zsűrizéssel megbízott bizottság hagyja jóvá.
A versenyben részt vevők díjazására a 2010. évi önkormányzati költségvetésben bruttó
400.000.- Ft áll rendelkezésre, melynek elosztásáról a verseny zsűrije dönt, és a 2010.
szeptemberi ülésen beszámol a részletes lebonyolításról. A nevezett ingatlanok elbírálását
önkormányzati képviselőkből álló zsűri végzi.
Határidő versenyfelhívásra: 2010. 05. 10.
Felelős: Várfi András
Határidő díjazásról való döntésre: 2010. 08. 09.
Felelős: Várfi András
21. Napirendi pont
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
Várfi András polgármester a napirendi pontról való tájékoztatásként elmondta, a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése tárgyban a tegnapi napon, a Társulási ülés már
döntött az előterjesztésről, azt elfogadta. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola által
benyújtott pályázat az igényelttől kevesebb támogatást nyert el, így ennek megfelelően a költségvetést
módosítani szükséges. A saját erőként így 20% helyett 47%-ot kell biztosítani. Az első döntési javaslat
ezt tartalmazza, valamint azt, hogy ennek forrása a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
2010. évi felújítási kiadásai és az Önkormányzat 2010. évi tartalékai között megjelenő Általános
tartalék terhére biztosított. A második döntési javaslat tartalmazza a közbeszerzési eljárás bíráló
bizottság javasolt tagjai, valamint a közbeszerzési eljárás megindítását.
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Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az előterjesztés tárgyát illetően. Hozzászólás nem volt, így
felkérte a képviselőket az ismertetett két határozati javaslatról egyben döntsenek.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre 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
190/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a "A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
infrastrukturális fejlesztése" című, csökkentett támogatásban részesített pályázat költségvetését
az alábbiak szerint módosítja:
Eredeti költségvetés:
Összköltség (100 %):
21 408 481 Ft
Igényelhető támogatás (80 %): 17 126 784 Ft
Saját erő (20 %):
4 281 697 Ft
Módosított költségvetés:
Összköltség (100 %):
21 408 481 Ft
Igényelhető támogatás (53 %): 11 350 000 Ft
Saját erő (47%):
10 058 697 Ft
Az Önkormányzat a megnövekedett saját erőt a 2010 évi költségvetésből biztosítja a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 2010. évi felújítási kiadásai és az
önkormányzat 2010. évi tartalékai között megjelenő Általános tartalék terhére, az alábbiak
szerint:
Saját erő:
10 058 697 Ft
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
2010. évi felújítási kiadásai terhére:
6 600 000 Ft
Általános tartalék terhére:
3 458 697 Ft
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a változtatás a 2010. évi költségvetési
rendeletben a következő rendeletmódosítás alkalmával kerüljön átvezetésre.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
191/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
felújítási munkáira közbeszerzési eljárást indít.
A közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő
Jakus Imre képviselő
Czibulka György képviselő
Putnoki László képviselő
Szetteli György műszaki ügyintéző
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
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Farkas Zoltánné igazgató
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.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
lebonyolító közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Projektmenedzsment változás – Kompetencia pályázat
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, a TÁMOP-3.1.4-08/2 kódjelű pályázat esetén a
projekmenedzsmentben az egyik projektasszisztens személye változik, mivel Weigertné Szilágyi Erika
május 1-től táppénzen lesz. Javasolják helyére Papné Dinnyés Erika személyét.
Megkérdezte, az előterjesztést érintő kérdés, észrevétel van-e. Hozzászólás nem volt, felkérte a
képviselőket a határozati javaslatról való döntésre.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre 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
192/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Kompetencia alapú oktatás,
egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben" című, TÁMOP-3.1.4-08/2 kódjelű pályázati
projekt végrehajtását szervező projektmenedzsment tagjaként a projektasszisztensi feladatok
ellátásával a következő személyt bízza meg:
Projektasszisztens: Papné Dinnyés Erika (szül: Kecskemét, 1983. 01. 06., an: Ágoston Ilona) heti 4 órában, havi bruttó 27 890 Ft bérrel.
A megbízási jogviszony időtartama: 2010.05.01. - 2010.08.31.
Ezzel egyidejűleg Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Weigertné Szilágyi Erikával kötött
megbízási szerződést közös megegyezés alapján megszünteti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződéssel kapcsolatos
egyéb munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. 05. 01.
Felelős: Várfi András
23. Napirendi pont
Osztott férfi/női szaniter konténer beszerzése az endrődi vásártérre
Várfi András polgármester az endrődi vásártérre beszerzésre kerülő osztott férfi/női szaniter konténer
beszerzése előterjesztés tárgyában elmondta, érthetetlen, hogy miért születnek olyan jogszabályok,
ami előírja több millió forint értékben való szaniter beszerzést, vagy építést. Logikus megoldás lenne
az ott található vendéglátóhelyekkel való megegyezéssel az ottani mosdók használata, mely forma
Nyugat-Európában működik. Erre a magyar jogszabályok nem adnak lehetőséget, így most dönteni
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kell a konténerek beszerzéséről, mivel ilyen feltételekkel működtethető csak a vásár évi 6-8
alkalommal. Felkérte az előterjesztés felvezetésére a Városfenntartó Bizottság elnökét.
Izsó Csaba bizottsági elnök a polgármester úr által elmondottakat kiegészítve elmondta, árajánlatokat
értek be vállalkozásoktól a konténerek vételére, bérbevételére. A vásárlás, mint általában mindig többe
kerül, valamint annak a közművesített – víz, szennyvíz, és áram – csatlakozásokat is biztosítani kell,
melyre közel 500.000 forintos ajánlat érkezett. Így nagyjából 3 millió forintos bekerülés összeg
keletkezik, melyet beruházni szükséges a jogszabálynak megfelelő működtetéshez.
Illés János képviselő hozzászólásában elmondta, amennyiben a kihelyezett szaniterek mobilként
használhatók, akkor a kihasználtsága növelhető, ha más helyeken is a csatlakozási lehetőségeket
kialakítják. Az országban a felsorolt vállalkozásokon kívül szerepel még olyan vállalkozás, aki
használt formában hasonló szanitereket forgalmaz. Kérte azoknak az ajánlatának beszerzését is.
Jakus Imre képviselő hozzátette, időjárás függvényében évente akár 11 alkalommal is megrendezésre
kerül a vásár az endrődi vásártéren. A kihelyezésnél, a csatlakozási helyek kialakításánál érdemes
előre gondoskodni arról, hogy a Gyomaszolg Kft-nél kerüljön elhelyezésre őrzésre akkor, amikor
nincs használatban. Felvetette még, hogy a rendezvénytéren is érdemes lenne a rácsatlakozási
lehetőségeket kialakítani, rendezvényeken való használatra. Elképzelhetőnek tartotta azt is, hogy a
szaniterek bérbeadásáról beszéljenek.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. A képviselők által felvetett lehetőségek
mind adottak, azaz az előterjesztésben is szerepel, hogy lehet használt is a szaniter konténer,
maximum ár került megszabva. A beszerzéssel kapcsolatos feladatok folyamatban vannak.
Megkérdezte van-e kérdés, javaslat az előterjesztéshez kapcsolódóan. További hozzászólás nem volt,
így felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre 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
193/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az endrődi vásártér működtetéséhez szükséges
osztott férfi/női vizesblokk kialakítást szaniter konténerrel oldja meg.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az endrődi
vásártér működtetéséhez szükséges osztott férfi/női vizesblokk kialakításához szükséges
szaniter konténert vásároljon maximum: 7.400 EURO +ÁFA összegben az alábbi feltételek
mellett:
1. A vásárlás előtt kérjen be, ha lehetséges az előterjesztésben szereplő cégeken kívül
másoktól is árajánlatot.
2. A szaniter konténer lehet használt is, amennyiben az megfelel az előírásoknak és
műszakilag elfogadható állapotú, tartós használatra alkalmas.
3. A konténer megvásárlása és elhelyezése előtt az endrődi vásártéren ki kell alakítani a
szükséges közmű rácsatlakozások helyét és a betonaljzatot. A konténer elhelyezését
500 ezer Ft-ból kell kivitelezni.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az osztott férfi/női vizesblokk szaniter konténer
beszerzésére és a szükséges előkészítő munkák elvégzésére a pénzügyi forrást a 2009. évi
szabad pénzmaradvány terhére biztosítja.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a szaniter konténer
beszerzésről illetve a telepítés kiadásairól számoljon be képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2010. 09. 30.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Belterületi útépítések és felújítások
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetésére felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a belterületi útépítések és felújítások tárgyú
előterjesztésről, hogy egy rendkívüli bizottsági ülés keretében a Városüzemeltetési Bizottság és az
adott terület önkormányzati képviselőivel megtekintették a város belterületi útépítési, útfelújítási
lehetőségeket. 2010. évben a költségvetésben 18 millió forint van elkülönítve útfelújításra, valamint
további 20 millió forint új út építésére, ezen összegekből indultak ki. Az igények
megfogalmazódásakor látszott, hogy azok sokkal nagyobbak, mint a rendelkezésre álló összeg.
Útépítésre 34 millió forintos, 58 millió forintos igény pedig az útépítésre. Az ülésen született döntést a
képviselő-testület elé terjesztik elfogadásra.
Rácz Imre képviselő hozzászólásában elmondta, a körzetében akkora igényt nyújtott be, miszerint
egyedül az útfelújítás összegét felemésztette volna. A Rácz Lajos út felső rétege, az Október 6.
lakótelep útjavításának összege akkora, hogy önmagában a kettő meghaladta volna az egész éves,
egész városra jutó költségeket. Hozzátette, bízik abban, jövőre több összeg kerül elkülönítésre erre a
célra.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Megkérdezte van-e a napirendi ponthoz
kapcsolódóan kérdés, észrevétel. További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati
javaslat elfogadásáról való szavazásra.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre 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
194/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési rendeletében biztosított
pénzösszeg erejéig az alábbi útfelújításokat és útépítéseket valósítja meg.
A felújításra szoruló utcák az alábbiak a tervezett bekerülési költséggel összesen (bruttó):
15.097.425,-Ft
Bánomkerti (ahol az útalap elkészült) aszfalt
3.393.000,Október 6 ltp. „B” ág (2 lakóépület közötti szakasz) aszfalt
2.439.083,Vásártéri ltp. „A” ág (Pásztor J. utcától a Vásártéri ltp. 27-es épület végéig, 5.087.041,194,8m) aszfalt
Dobó István Béke – Kálvin u. között csak útalap
1.471.320,Wesselényi „Sárrázó” szakasza aszfalt
500.000,Vízmű sor Körös sor – Radnóti szakasza aszfalt
2.206.981,Összesen

15.097.425,-

308

Burkolt új út építése az alábbi utcákban a tervezett bekerülési költséggel összesen (bruttó):
23.140.911,- Ft
Bánomkerti (Rózsa F. – Losonczy utcák között) 3.800.000,csak útalap
Bessenyei csak útalap
3.000.000,Dobó (Hősök úttól a Liszt F. utcáig) csak útalap
3.100.000,Orgona (Fazekasi úttól az Orgona u. 5. számig, 5.274.252,200m) 4m széles aszfalt
Halász csak útalap
3.800.000,Vasvári aszfalt
4.166.659,Összesen

23.140.911,-

Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Döntés a Regionális Hulladéklerakót üzemeltető gazdasági társaság alapításáról
Várfi András polgármester elmondta, végre elérték, amire 2006. év óta várnak, azaz, hogy a
Hulladéklerakó üzemeltetését saját kézbe vegye a város. Az ASA céggel kapcsolatos per során
kiderült, hogy a Remondis Kft-vel kötött szerződés feltételei sem felelnek meg, így június 5-én
átvehetjük a céget. Ezen célból szükséges egy gazdasági társaság megalakítása. A Kft-t a kilenc
település fogja megalakítani. A Pénzügyi és a Városfenntartó Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A
törzstőke lakossági arányban lett meghatározva. A Darázs és Társa Ügyvédi Iroda látja el a cég
megalakulásával kapcsolatos feladatokat, a könyvvizsgálói feladatokkal Cséffai János urat bízzák
meg. Ügyvezetői feladatok ellátására megfelelő személyt kell választani, melyről a javaslatot az
alakuló társulás elé terjesztik. Hétfőn a gazdasági társaság megalakul.
Czibulka György képviselő a 4-5. ponttal kapcsolatban tette fel kérdését, miszerint a javadalmazások
milyen időszakra szólnak.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, alkalomról van szó, mivel a gazdasági társaság
megalakítása egy alkalom, ennek javadalmazásáról szól. A megalakulás után működés esetén lehet
alkalmazni jogászt, de azt az ügyvezetés dönti el, szintén a könyvvizsgáló esetén is. A javaslatokat a
Felügyelő Bizottság elé kell terjeszteni és a döntés után lehet szó az alkalmazásukról. A javaslat az
ügyvezető személyére egy hozzáértő személy, kellő szakmai háttérrel, 8-9 éves szakmai gyakorlattal.
Több hasonló üzemet üzemeltetett több évig. 8-10 fő gyomaendrődi lakos alkalmazásában
gondolkoznak a telep működése kapcsán, melyről szintén a majd megalakult ügyvezetés dönt.
Megkérdezte a képviselőket az előterjesztés tárgyát érintő kérdés van-e. További hozzászólás nem
volt, így felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való döntésre.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre 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
195/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete határozatával jóváhagyja a Regionális
Hulladéklerakó Telep üzemeltetésére létrehozandó gazdasági társaság alapítását a következő
formában:
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1. A gazdasági Társaságot nem a Társulási Tanács, hanem a tagok külön hozzák létre.
2. A társaság formája: Kft.
3. A társaság törzstőkéje: 5.000.000.Ft, azaz ötmillió forint, amely a tagok közt a gesztori
megállapodásban rögzített lakosságarányosan kerül megosztásra azzal, hogy a Felek a
Hulladéklerakó Telepet a társaságba nem apportálják.
4. Az ezzel kapcsolatos ügyvédi feladatokat a Darázs és Társa Ügyvédi Iroda látja el
250.000.Ft +ÁFA ellenében.
5. A könyvvizsgálói feladatokat Cséffai János látja el 150.000.Ft ÁFA ellenében.
6. Az ügyvezetői feladatok ellátására rövid határidőn belül megfelelő személyt kell választani.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
Tisztítótelep fejlesztése, rekonstrukciós munkák
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét az előterjesztésről való
tájékoztatásra.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Békés Megyei Vízművek Zrt.-től érkezett a
Bizottsági ülésre két szakember, akik előterjesztették a Zrt. rekonstrukciós munka igényét. A
Bizottságnak által és a Vízmű Zrt. által rekonstrukciós munkának megnevezett munkák megítélésében
van nagy véleménykülönbség. Másrészt szó van az előterjesztésben a tisztítótelep fejlesztéséről, mely
elavult technológiai szempontból. A kapacitásbővítésére nem, hanem a minőségi javítására van
szükség. A bírság díját a Békés Megyei Vízmű Zrt. beépíti a díjakba. Ennek elkerülése érdekében az
önkormányzat pályázatot nyújt be, melynek két változata van. Az előterjesztésben „B” alternatívaként
szereplő változatot fogadta el mindkét véleményező bizottság. Azzal, hogy ajánlatokat kérjenek be az
elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítésére.
Vass Ignác képviselő hozzászólásában elmondta, a Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottak aggályok,
a projekt a minimum 250 millió forintos beruházást támogatja. Ugyanakkor 85%-os arányban nincs
benne az ÁFA, nem elszámolható olyan költség, mely megtérül az önkormányzat számára. A pályázat
megnyerése esetén kb. 2011. évben jelentkezne először az összeg kifizetésének ténye, mely egyben a
kötvény törlesztő részletének fizetési kezdete is. Ezért is jobb gondolat az árajánlatok bekérése,
melyben a költségbecslés tartalma alapján lehet előre tervezni. Így a Pénzügyi Bizottság is a „B”
alternatíva elfogadását javasolja.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Megkérdezte van-e további hozzászólás.
Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, felkérte a képviselőket az előterjesztés „B” alternatívájáról
való szavazásra.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre 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
196/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a szennyvíztisztító telep fejlesztésére a KEOP-120/B
pályázat előkészítésére az alábbiak szerint ütemezi a feladatokat:
 Az elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítésére min. 3 tervező cégtől kér be
ajánlatot. Az ajánlatok elbírálására az alábbi bizottságot hozza létre:
Csányi István alpolgármester
Jakus Imre képviselő
Dr. Palya József képviselő
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Babos László képviselő
Szetteli György műszaki ügyintéző
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Szilágyiné Bácsi Gabriella
osztályvezető
Békés Megyei Vízművek Zrt
Üzemeltetési Osztály képviselője



Az elvi vízjogi engedély és a tervezett technológia, és a becsült beruházási költségek
ismeretében a Képviselő-testület később dönt a KEOP pályázat benyújtásáról.
A pályázat sikeres elbírálása esetén közbeszerzési eljárást indítunk a létesítési engedélyes
és kiviteli tervek elkészítésére, valamint az építési beruházásra.

Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
Dr. Ágoston Sándor kérelme
Várfi András polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, Dr. Ágoston Sándor úr két
kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, melyet az Ügyrendi Bizottság meg is tárgyalt.
Kérelmében javasolt elhunyt személyeket a „Gyomaendrőd Díszpolgára” és „Gyomaendrődért
Emlékplakett” kitüntetésekre, melyet a 2010. júniusi ülésen fognak figyelembe venni az előterjesztés
kapcsán. Másik kérése, hogy a „Szarajevótól a trianoni békediktátumig!” című könyvének
megjelenését támogassa a testület. Erre két lehetőség közül választhatnak a képviselők. Vásároljon a
Polgármesteri Hivatal reklámtevékenység céljára 30 darabot, vagy a Képviselő-testület tagjai
egyénileg támogathatják a könyv megjelenését. Véleménye szerint elsősorban helyi írótól,
szerkesztőtől vásároljon a Hivatal könyveket, amennyiben erre lehetőség van. Elmondta még, hogy
szempont lehet vásárláskor, hogy bárkinek ajándékozható könyveket vegyenek hivatali felhasználás
céljára.
Megkérdezte van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel. Hozzászólás nem volt, így
felkérte a képviselőket az „A” alternatíváról való szavazásra.
A képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal, valamint 5 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta: [Babos László nem, Béres János igen, Czibulka György tartózkodom, Csányi István tartózkodom, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné tartózkodom, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya
József igen, Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác tartózkodom, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
197/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a „Gyomaendrőd Díszpolgára”
és „Gyomaendrődért Emlékplakett” kitüntetésekre tett javaslattételt figyelembe fogja venni a
2010. júniusi Képviselő-testületi ülésen a megfelelő napirendi pontnál.
Továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Dr.
Ágoston Sándor „Szarajevótól a trianoni békediktátumig! Alcímként: Román katonai
megszállás Gyomán, Endrődön és Dévaványán 1919-1920” című könyvének megjelenését.
A Képviselő-testület tagjai amennyiben egyénileg támogatni kívánják a könyv megjelenését,
úgy a titkárságon adják le támogatási szándékukat 2010. április 30. napjáig.
Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
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A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság kérelme
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes
Tűzoltóság kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben több évre szóló technikai
fejlesztésének biztosítása érdekében pályázat benyújtására nyílt lehetőségük, és ehhez a 10 % saját erő
mértékére támogatást kérnek, mely 823.650 forintot. Hozzátette, hogy mindig pozitív támogatást
kapott az önkéntes tűzoltó testület.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéshez kapcsolódóan. Hozzászólás nem volt, így
felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre 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
198/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkéntes Tűzoltóság kérelmét, és rendelkezésre bocsájtja a nagyértékű tűzoltási és műszaki
mentési szakfelszerelések beszerzését szolgáló pályázat benyújtásához szükséges önrész
823.650 Ft összegét. A felhalmozási célú támogatás forrásaként a 2010. évi költségvetési
rendelet általános tartalékát jelöli ki.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy nyertes pályázat esetén a
2010. évi költségvetési rendeletbe kerüljön beépítésre a pályázat benyújtásához szükséges
önrész összege.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy nyertes pályázat
esetén a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltósággal a támogatási
szerződést kösse meg.
Amennyiben a tényleges felhasználásra a rangsorolásból adódóan nem 2010. évben kerül sor,
úgy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogató
hatóság által a megvalósítás éveként meghatározott év költségvetésébe beépíti az önrész
összegét.
Határidő: 2010. 07. 30.
Felelős: Várfi András
Határidő: 2010. 10. 31.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Bejelentés
Várfi András polgármester bejelentette még, hogy az endrődi híd elnevezésére felhívás lett
közzétéve, melyre sok javaslat érkezett. A javaslatokat abc sorrendben felsorolta: Bogárzó híd,
Csernus Mihály híd, Dombszögi híd, Endrődi híd, Endrődi közúti híd, Endrődi Kubikusok hídja,
Endrődi Talicskások hídja, Etelka híd, Ezüst híd, Ezüst ponty híd, Földmunkás híd, Gyomarődi híd,
Határ Győző híd, Honti Antal híd, Kelet Népe híd, Kner Imre híd, Kner Izidor híd, Kocsorhegyi híd,
Kőrösi Csoma Sándor híd, Napkeleti híd, Nyugati híd, Pelikán elvtárs híd, Pelikán Gátőr híd,
Rózsahegyi Kálmán híd, Sügér híd, Szent Imre híd, Szent Imre Herceg híd, Szent László híd,
Szitakötő híd, Templom-zugi híd, Tímár Máté híd, Unió híd, Európai Unió híd, Vásárhelyi Pál híd,
Viharsarok híd, Zöld Fűzfás híd. A felsorolt javaslatok érkeztek postán, e-mailen és szóbeli közlésben.
Úgy véli, hogy a település hídjának elnevezése fontos, az is, hogy egyszerű és közérthető legyen.
Mivel a híd Endrődön van, így ebből adódik a legegyszerűbb elnevezési lehetőség is.
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Vass Ignác képviselő hozzászólásában elmondta, mivel az endrődi településrészhez kötődik a híd, így
javasolja, hogy az elnevezésben szerepeljen az Endrőd szó.
Czibulka György képviselő elmondta, sok emberrel beszélt, akik szintén az Endrődi híd elnevezést
javasolták.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony javasolta a Szent Imre híd elnevezést.
Rácz Imre képviselő úgy véli, hogy az Endrődi híd elnevezés azért is ésszerű lenne például, mert a
rádióban való bemondás esetén mindenki rögtön azonosítani tudná.
Szabó Balázsné képviselő asszony véleménye, hogy az Endrődi híd elnevezés maradjon, az a
legpraktikusabb.
Dr. Szonda István népművelő elmondta, a hidat 1920-ban szentelték fel, érdemes lenne utánajárni,
hogy korábban nem kapott-e már nevet a híd.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Saját véleménye is a Endrődi Híd
elnevezés. Mivel a többség erre adott javaslatot, további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
az Endrődi híd elnevezés megszavazásáról.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodom, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
199/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46-os főút 41+235 km
szelvényben fekvő gyomaendrődi Hármas-Körös híd névadására az Endrődi híd elnevezést
javasolja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Nimfea Egyesület, „Egészséges
táplálkozás és helyi termékek megteremtése a közétkeztetésben az Alsó-Berettyó melléken”
elnevezésű pályázatát benyújtotta. Kistérségi szinten beadott pályázatról van szó. A pályázatot
benyújtó Egyesület kéri a Képviselő-testület tagjainak Nyilatkozatát támogatásuk esetén, melyet
mindenki belátása szerint írjon alá. A programról szóló tájékoztatót ismertette, melyet a képviselők
írásban is megkaptak.
A lomtalanítással kapcsolatban megkérte a Városüzemeltetési osztály vezetőjét, hogy minden
lehetséges fórumon hirdessék meg a lomtalanítást, többek között a Videó krónika adásában is.
Hangya Lajosné képviselő asszony lakossági megkeresésre elmondta, hogy a Katona József utcában
a vasútépítés kapcsán lépett fel probléma, mivel a víztárolót feltöltötték, mely most az utca másik
oldalán öt ház udvarán okoz belvíz gondot. Némelyik helyen már a házat is veszélyezteti az udvarban
lévő víz. A Városüzemeltetési osztályt felkeresve azt a választ kapták, hogy több éves problémáról van
szó, melyet korábban szivattyúzással megoldottak. A csapadékelvezetésre kérne megoldáskeresést, az
idei szivattyúzásra viszont kéri valamilyen forrás keresését. Pályázat beadását javasolja az utcából a
víz elvezetésére.
Putnoki László képviselő hozzászólásában Pelyva István polgárőr kérését tolmácsolta, miszerint a
Polgárőrségnek Irodája nyílt, az ügyfélfogadásról pedig a sajtóban jelenjen meg egy közlés.
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Várfi András polgármester a képviselő úrnak válaszolva elmondta, a közlést köszöni, de a
Polgárőrségnek van parancsnoka, aki tudja a bejelentési kötelezettségét az ügyfélfogadás
megjelentetésével kapcsolatban.
Vass Ignác képviselő hozzászólásában elmondta, Városüzemeltetési osztállyal már megbeszélve
kérte, hogy a fürdő környéki volt Török ingatlan és parkoló környékét a fürdő megnyitásáig tegyék
rendbe, mivel frekventált helyről van szó. A Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága következő
rendkívüli ülésével kapcsolatban kérte, hogy a Fürdő a Mérlegbeszámolóval együtt egy összefoglaló
jelentést is tegyen le a fürdő működésével kapcsolatban a Képviselő-testület elé. Több helyről
problémát jeleztek a működéssel kapcsolatban, így a tisztánlátás érdekében kéri a tények közlését egy
jelentésben, mivel a problémák jelzésének alapja lehet.
Várfi András polgármester válaszolva a képviselő úrnak elmondta, a jelzések ismeretében van. A
jegyzőkönyv részlete továbbításra került az ügyvezetőnek és az általános igazgatónak is. A fürdő
fontos vagyontárgya a városnak, a turizmusnak fontos eleme, lényeges a képviselők tájékoztatása.
Babos László képviselő a Falualji Holtág kotrását köszönte, viszont a szél által partra vetett nád
csomókat mindenki csak vissza-visszatereli a vízbe. Kérdése, hogy van-e megoldás, ha igen, mikorra,
hogy ezeket eltávolítsák a vízből.
Czibulka György képviselő lakossági bejelentésre intézkedést próbált tenni a 22-26-os épület mögött
eső esetén felgyülemlő víz elvezetésére. Tűzoltókkal való kiszivattyúzás csak ideiglenes megoldás.
Úgy véli, ha a fedett csatorna kimosatása és az abba való víz elvezetése megoldás lehetne. Kéri a
megoldás megkeresését. Megköszönte az útfelújításra megszavazott összegről való döntést.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony az endrődi köztemetővel kapcsolatban elmondta, a belvíz
elvezetése nincs megoldva, így a ravatalozó nagyobb eső esetén megközelíthetetlen. Kérte erre a
megoldás megtalálását. A kiszáradt fák átvizsgálását kérte, mivel nagyon sok van a temetőben.
Elmondta még, hogy a virágok kiültetésével kapcsolatban a lopások ismét elszaporodtak. Kérte, hogy
a nyitáskor és a zárás előtt kísérjék figyelemmel a temetőben a forgalmat.
Rácz Imre képviselő hozzászólásában szintén a belvízzel kapcsolatban elmondta, a Németzugi úton
pályázati pénzből a vízelvezetés meg lesz oldva. A Sebes György és a Rácz Lajos út déli részén nincs
megoldva csak átmenetileg a vízelvezetés. Kérte a megoldás megkeresését.
Izsó Csaba képviselő elmondta, hogy a Városfenntartó Bizottság ülése előtt áttekintették az átadott
járdafelújításokat. Vélemény a térburkolatok kivitelezésről jó, a betonozások esetén problémák voltak.
Az aszfaltozás minősége nagyon rossz, Endrődi úton, a Mentőállomás előtt. A Falualji holtágon a
torzsa úszásokat megtekintették, javasolták közmunka program keretében megoldani a problémát.
/Vass Ignác képviselő az üléstermet elhagyta, jelen van 15 fő képviselő./
/Hangya Lajosné képviselő asszony az üléstermet elhagyta, jelen van 14 fő képviselő./
Szabó Balázsné képviselő asszony szintén lakossági bejelentésre elmondta, hogy a Kazinczy utca
lakói az elmúlt nagy esőzés után csak a tűzoltóság segítségével tudták a felgyülemlett belvizet
elvezetni, kiszivattyúzni. Az 5-7. ház előtt a vízelvezető csatorna nem alkalmas a víz elvezetésére. A
lakosság azt is megoldásnak látná, hogy a duda árát kifizetnék. Kérte, hogy az elmúlt napokban a
földtulajdonosoknak postázott levél tartalmát tisztázzák a mezőőri járulékról.
Dr. Csorba Csaba jegyző a mezőőri járulékkal kapcsolatban az Endrődi Kirendeltség telefonszámát
adta meg elsődleges segítségként, valamint Koloh László nevét. Hozzátette, hogy a Körösmenti
Vadásztársaság területén lévő ingatlanok használói kapták meg az említett levelet. A levélben kérik,
hogy a földhasználók adjanak felhatalmazást a földtulajdonosok képviselőjének, Katona Lajosnak,
hogy a részükre átutalt vadászati haszonbér összegét utalja át az önkormányzat részére. Jelentőssége,
hogy a Vadásztársaság közvetlenül a vadászati haszonbér összegét a földtulajdonosok képviselőjének
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átutalták, meghatalmazás híján a mezőőri járulékot ebből nem tudták tovább utalni. Ezért kérték ebben
a levélben a felhatalmazás megadására.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérte a Városüzemeltetési Osztály
vezetőjét, adjon válaszokat a felmerült képviselői kérdésekre.
/Hangya Lajosné és Vass Ignác képviselők visszaérkeztek az ülésterembe, jelen van 16 fő képviselő./
/Babos László képviselő az üléstermet elhagyta, jelen van 15 fő képviselő./
Liszkainé Nagy Mária Városüzemeltetési osztályvezető Babos képviselő kérdésére válaszolva
elmondta, a nádtorzsák eltávolítására a vállalkozó ígéretet tett a kotrógéppel elérhető helyekről. Azt
követően pedig csónakokkal közmunkaprogram keretében a maradékot próbálják eltávolítani. A fürdő
melletti telek tisztítására a Zöldpark Kft-t kérték meg. A köztemető előtti víz elvezetésére a
Gyomaszolg IP Kft. ügyvezetőjének egy hónappal ezelőtt jelezték a problémát, és hogy azt oldják
meg. Hangya Lajosné képviselő asszony által felvetett problémára válaszolva elmondta, a vízelvezetés
sajnos nincs megoldva, melyet komplexen kellene kezelni. Ennek módja a megterveztetés és a
pályáztatás a pénz megszerzésére, melyből meg tudnák oldani a problémát. A Németzugi sor esetén a
kivitelezőt kérik, hogy a Belvíz VII. programot ott kezdjék el. A Sebes György úti csatorna
beszintezését el fogják végezni. A Kazinczy utca esetén szintén az a probléma, hogy nincsenek
csatornák, melyet nyáron elvégeznek. A Vásártéri lakótelep esetében a vízelvezetést megpróbálják
május hónapban megoldani.
/Babos László képviselő visszaérkezett az ülésterembe, jelen van 16 fő képviselő./
Várfi András polgármester további bejelentés hiányában a nyílt ülést bezárta. A megjelentektől és a
televíziónézőktől elbúcsúzott.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Hangya Lajosné
hitelesítő

Szabó Balázsné
hitelesítő
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