Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
17/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. június 24-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, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Timár Irén, Dr.
Palya József, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné, Vass Ignác
képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tímárné Binges Irén, Enyedi László, 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,
Csikós Anikó és Jakucs Mária jegyzőkönyvvezetők

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, a
hivatal osztályvezetőit, megjelent dolgozóit, minden érdeklődő gyomaendrődi polgárt, minden
megjelentet, köszöntötte a sajtó képviselőit és köszöntötte a televízió nézőket, akik nem egyenesben
láthatják az ülést, de néhány nap múlva vágatlan formában láthatják, hallhatják, hogy miről tárgyalt a
képviselő-testület a mai ülésen.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 17 képviselőből jelen volt 16 fő. Hiányzott az ülésről Izsó
Csaba képviselő, aki a távolmaradásának okát nem jelezte.
Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére, Béres János és Czibulka György képviselők
személyében.
Az eredeti meghívótól eltérően az ülés napirendjét az alábbiak szerint javasolta meghatározni. Az
eredetiben meghívóban 17. napirendként szerepelt Felsőzsolca támogatása egy árvíz sújtotta település.
A támogatásról a Képviselő-testület a 2010. június 17-i rendkívüli testületi ülésen határozattal döntött,
ezért ennek a napirendi pontnak a tárgyalása okafogyottá vált. Újként jelentek meg a következő
napirendi pontok. A 13. napirendi pont: a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft vagyonvesztésének
rendezése – most lett kiosztva az anyag -, a 16. napirendi pont: A háztartási szilárd hulladék
szállításával és kezelésével kapcsolatos szerződéshez kaptak egy mellékletet, ezt követően a 17.
napirendi pont – Felsőzsolca támogatása – kiesett, tehát minden a 25. napirendi pontig egyet előrelép
és azt követően pedig négy új napirendi pont következik. A 26. napirendi pont: A köztemetőkről és a
temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása, 27. napirendi pont: települési szilárd hulladék
gazdálkodási rendszerek fejlesztése, 28. napirendi pont: hulladéklerakó rekultiváció és a 29. napirendi
pont: a Határ Győző Városi Könyvtár által alkalmazott szolgáltatási díjak módosításának kérelme
tárgyú előterjesztés.
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A rendszer nem teszi lehetővé, de van egy 30. napirendi pont a bejelentések, ez még nyílt ülés során
kerül tárgyalásra, majd ezt követően, ami a meghívóban 30. napirendi ponttól kezdődik az
gyakorlatilag 31-től értendő és a zárt ülés anyagát láthatják. Majd a zárt ülésnek lesz egy 5. napirendi
pontja a bejelentések, itt döntenek a Liget Fürdő új ügyvezetőjéről.
Felkérte a képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek a napirendre tett javaslattal, úgy hozzák meg
határozatukat.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
243/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata
3. A mezőőri járulékról szóló önkormányzati rendelet általános felülvizsgálata
4. Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-4 havi finanszírozási
helyzetéről
5. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2010/2011-es tanévben
indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
6. Általános- és középiskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák
nyári nyitva tartásának tudomásul vétele
7. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
8. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói állására érkezett pályázat
elbírálása
9. Városi Egészségügyi Intézmény szakember pótlása
10. Költségalapú bérlakások lakbérének emelése
11. Informatikai koncepció felülvizsgálata és az elektronikus ügyintézés, e-közigazgatás
áttekintése
12. Gyomaendrődi Liget Fürdő szauna kert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása
13. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft vagyonvesztésének rendezése
14. Tájékoztató Gyomaendrőd város idegenforgalmi helyzetéről
15. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. kérelme
16. A háztartási szilárd hulladék szállításával és kezelésével kapcsolatos szerződés
17. Gyomaendrődi Futball Club kérelme
18. 2010. évi rekonstrukciós munkák
19. A Regionális Hulladékkezelő Kft és a tulajdonosi önkormányzatok közötti üzemeltetési
szerződés jóváhagyása
20. Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete Társulási Szerződése módosítása
21. Döntés a PCP Zöldenergia Zrt.-vel való tárgyalásról
22. Európai Mobilitási Hét 2010
23. Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrend módosítása
24. Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületek haszonbérletbe adása
25. Dr. Ficsor István vételi ajánlata
26. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása
27. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése
28. Hulladéklerakó rekultiváció
29. A Határ Győző Városi Könyvtár által alkalmazott szolgáltatási díjak módosításának kérelme
30. Bejelentések
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Az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
1. A "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett
adományozására beérkezett javaslatok elbírálása
2. „Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” Elismerő Oklevél adományozása
3. Fekécs László kérelme
4. Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Határidő: azonnal
Ezt követően Várfi András polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak legfontosabb
eseményeiről.
Május 28-án a Megyeházán megyegyűlés volt. Minden megyegyűlést megelőzően egy képzőművész
alkotásának a bemutatójára kerül sor, akkor Bohus Zoltán üvegszobrász szobrai lettek bemutatva, aki
Endrődön született.
Ugyanezen a napon a Városi Képtárban Oláh Mátyás László fiatal képzőművész kiállításának a
megnyitására került sor. Víz- hely-identitás címmel nyílt a kiállítás, szép szobrokat láthattak.
Május 29-én volt a Bogrács napja – az igazi.
Május 30-án a Hősök napjának ünnepe volt. Endrődön szentmisével kezdődött az ünnepség a Városi
Művészeti Iskola vállalta fel már évek óta ennek a rendezvénynek a szervezését.
Május 31-én a pedagógusnapot megelőzően köszöntötte az intézményvezetőket.
Ugyanezen a napon a Művelődési Házban Térségünk Természeti és Kulturális Értékeiről előadást tartott
Szelekovszki László, aki több tanulmányt készített, részt vett utcasorok tervezésében.
Június 1-én a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolában volt a pedagógusok ünneplése. Az elmúlt évtől
hagyományteremtő céllal indították, hogy minden évben másik iskolában köszöntik a pedagógusokat,
valamint köszöntik mindazokat a pedagógusokat, akik az elmúlt esztendőben valamilyen kitüntetés
birtokosai lehettek, vagy pedig jubiláltak.
Június 3-án Robert Kapa fotóművész kiállításán volt Békéscsabán a Munkácsi Múzeumban.
Június 4-én Trianoni megemlékezés volt a Trianoni Békediktátum megkötése aláírásának 90. évfordulójára
emlékeztek az endrődi katolikus templomban. Szentmise, majd azt követően Dr. Szonda István emlékezett
meg erről a tragédiáról.
Június 6-án a Templomos Lovagrend meghívására Budapesten volt és a belvárosi Nagyboldogasszony
templomban részt vett egy tridenti misén. Ismert, hogy a Templomos Lovagrend a régi hagyományos misét
szeretné visszahozni, ezt tartják ünnepélyesebbnek és a belvárosi templomban minden hónapban van egy
tridenti, latin nyelvű mise.
Ezt követően a Városligetben a Békés megyei Porond Színház előadását tekintette meg a Csínóm Palkót.
Ez az előadás a Szeretlek Békés megye sorozatnak a negyedik állomása volt. Ez a kulturális
rendezvénysorozat mindig összefügg valamilyen jótékonysággal, most az árvízkárosultak érdekében történt
ez a műsor.
Június 8-9-én Kis Bálint napok voltak. 8-án 17 órakor volt a könyvtárban egy rendezvény Vass Albert
igazsága címmel.
Június 9-én este a X. Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé megnyitóján vett részt. A gasztronómiai
rendezvényeknek a szerepe igen nagy a megyében. A gasztronómia a kultúra része és sütésen főzésen
keresztül közelebb lehet hozni a megyéhez más megyék, más városok, más települések lakóit.
Június 11-én szintén részt vett a csülökfesztiválon ahol az egyik zsűrinek a tagja volt, a civil szervezetek
főzőversenye volt, ahol részt vehetett. Több gyomaendrődi híres szakács tagja a gasztronómiai team-nek,
Tímár András, Tímár Albin, Tímár Attila, Tímár János, közülük is volt, aki részt vett ebben a zsűriben.
Június 12-én ballagások voltak a helyi általános iskolákban.
Június 13-án vasárnap szintén a csülökfesztiválon vett részt. 300 kg csülökből főztek csülökpörköltet, az
egyik kavaró volt, az első csapatnak volt a tagja.
Június 14-15-16-án évzárók voltak az iskolákban melyeken részt vett.
Június 17-én a Kossuth úton a volt Csendőrlaktanya épületében megnyílt a Three Rivers Pub nevű étterem.
Nagyon szép építmény, nagyon szép belső elrendezés, jó konyhával.
A vállalkozó három telephelyet működtet már az Ipari Parkban és ez pedig a negyedik telephely, amit
elindít, a feleségének fogászati vállalkozás is a városban van.
Június 19-én 20-án Gödöllőre hívta meg a Gyomaendrődi Zenebarátok Kórusát, ahol egy kirándulás során
részt vettek a múzeumok éjszakájának különböző rendezvényein, majd másnap 9 órakor a gödöllői
Szentháromság templom szentmiséjén énekeltek. Megismerték Gödöllőt, Gyomaendrőd hírét vitték.

377

Nem jutott el a Hősök Terén megrendezett Nemzeti Vágta rendezvényre, mely június 2-és 5-e között
zajlott. Érdeklődéssel olvasta az előkészületeket, és érdeklődött a honlapokon is, hogy kik vannak a
rendezvényen és tapasztalta, hogy Gyomaendrőd is ott van. Ez a címerről derült ki, amely egyébként nem a
város hivatalos címere volt, ugyanakkor a címer mellett az olvasható, hogy Körösök Vidéke. A
címerhasználat polgármesteri engedélyhez van kötve, aki nem megfelelően alkalmazza szabálysértést követ
el. Nem tudta eldönteni, hogy a Körösök Vidéke az egyesület, klub vagy a település, mert az van odaírva,
hogy polgármester Várfi András. Kijelentette, hogy Gyomaendrőd Város Polgármestere, nem egyesületnek,
nem klubnak, sem tájnak nem polgármestere, mint Körösök vidéke, aki így alkalmazta helytelenül tette.
Az Új Gyomaendrődi Hírlapból értesült arról, hogy Körösök Vidékéért Egyesület közös nevezésével
történt, pedig ő nem a Körösök Vidékéért Egyesület polgármestere, vagy polgármester-jelöltje. Tiszteletben
tartja a tagokat, az egyéni támogatásukat elfogadja, de ebben a formában nem. A bogrács napján le akarták
„nyúlni” a rendezvényt az a „lenyúlás” kategóriája ez most a „csúsztatás” kategóriája. Legyen mindenki
büszke arra, hogy Gyomaendrődi és megfelelően alkalmazza a város címerét és a város települési
elnevezését.
A Körösök Vidékéért Egyesület neve mellett a város címere volt látható
Kifejtette az árvizek, viharkárok kapcsán, hogy a korábbi rendkívüli testületi ülésen döntöttek Felsőzsolca,
mint árvízkárosult település támogatásáról, ez megtörtént, továbbá van három civil kezdeményezés: a
vállalkozók összefogtak és nagyon értékes szállítmányt küldtek az árvíz sújtotta vidékre, a könyvtár az
Önkormányzat nevében szervez gyűjtést, ezek az adományok még nem jutott el, továbbá az Élet Másokért
Alapítvány élelmet, tisztálkodó szert juttat el Felsőzsolcára.
Az árvíz mellett a viharkárok is jelentősek, Mezőhegyes és környékén történt viharkár. Simonka György
küldött egy levelet melyben kérik, hogy segítsék a település lakóit. Nem lehet mindenkit támogatni.
Dr. Gémesi György a MÖSZ elnöke Gödöllő polgármestere is küldött egy levelet, a MÖSZ is szervez egy
segélyakciót és kéri Gyomaendrődöt, hogy segítsen Sátoraljaújhelynek, mint támogatandó helyszínnek.
Véleménye az árvízről, viharkárokról, hogy vannak állami feladatok, amelyet az államnak kell ellátni.
Végezetül tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a hét végén lesz a hunyai falunap.
További napirendi előtt bejelentése nem volt, megkérdezte az alpolgármestert, a bizottság elnököket,
képviselőket van e bejelentésük, kérdésük, interpellációjuk.
Szabó Balázsné képviselő elmondta, a városban volt egy rangos esemény a Rumba Táncsport
Egyesületnek a tanévzáró ünnepélye. Büszkék lehetnek erre az egyesületre, mert színvonalas, teltházzal
megrendezett tanévzáró volt, megközelítette bármelyik ballagási ünnepséget. Gratulált az oktatóknak és
elismerését fejezte ki a képviselő-testület nevében is a táncosoknak.
Jakus Imre képviselő elmondta, az elmúlt hét szombaton zárta az évet az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Gyomaendrődön. Több mint 150 esetben vonultak ki a városban az elmúlt évben. A polgármester úr azt a
két önkéntes tűzoltót, akik Borsod megyében több napon át a védelmi munkában részt vett jutalomban
részesítette, valamint a köztestületben dolgozó tűzoltókat szintén jutalomban részesítette. További jó
munkát kívánt a Tűzoltó Egyesületnek és minél kevesebb eseményt.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a testületi ülés napirendi pontjai között szerepel a Városi
Egészségügyi Intézmény szakember pótlása, ugyanakkor Dr. Torma Éva intézményvezető főorvos asszony
jelezte, hogy a testületi ülés elején szeretné bemutatni az új belgyógyász doktornőt Dr. Szabó Mariannt.
Felkérte a főorvos asszonyt és a doktornőt, hogy mutatkozzon be.
Dr. Torma Éva intézményvezető főorvos megköszönte, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt
mutathatja be az új belgyógyász orvost. Dr. Szabó Mariann június 1-től dolgozik a Városi Egészségügyi
Intézményben, rendkívül jól képzett.
Dr. Szabó Marianna megköszönte a lehetőséget, hogy bemutatkozhat. 2003-ben végzett a Szegedi
Tudomány Egyetemen az óta Békéscsabán dolgozik a Gasztroenterológián, reméli, hogy méltó utódja lesz
Dr. Mikola Juliannának.
Több hozzászólás nem volt, a Polgármester az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban kérte a képviselők véleményét, hozzászólását.
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Kérdés, észrevétel a jelentéssel kapcsolatban nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket hozzák
meg döntésüket.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
244/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 146/2010 (IV.29), 148/2010 (IV.29), 150/2010
(IV.29), 160/2010 (IV.29) Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester számot adott a szabadságáról. Az elmúlt alkalommal jelezte, hogy nem
fog szabadságra menni, valamint bejelentette, a megyegyűlés tagjaként olaszországi tanulmányi úton
fog részt venni július 1 és július 8 között. Július 1. köztisztviselői nap, tehát július 2-tól július 8-ig, 5
nap szabadságot fog kivenni.
Személyes érintettség miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását. Felhívta a képviselők figyelmét,
hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 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, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
245/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Várfi András polgármestert
kizárja szabadságának alakulásáról adott beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András kérte, hogy a szabadságáról adott beszámolóról szavazzon a testület.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal – Várfi András nem szavazott – az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen,]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
246/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület elfogadja Várfi András polgármester 2010. júniusjúlius havi szabadságának alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint 2010. június
hónapban nem vett ki szabadságot, 2010. július 1-8. között 5 nap szabadságot vesz igénybe.
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Vass Ignác képviselő elmondta, a város költségvetését 2010. februárban fogadták el, melynek a
módosítására azért van ismételten szükség, mert hozott a képviselő-testület is olyan döntéseket,
amelyek hatással vannak a költségvetésre, voltak az intézményeknek előirányzat-módosításai illetve
olyan pénzeszközök költségvetési változásai, amelyek kihatással voltak a költségvetésre. Ezekben a
módosításokban a legjelentősebb tétel a közcélú foglalkoztatásra átutalt 147.996.000,-Ft. A kiadási
oldalon pedig a Gyomaszolg Ipari Park Kft 70.000,-E Ft tőkeemelést hajt végre az Önkormányzat az
elkülönített 125.106 E Ft összegből. Liget Fürdő Kft vagyonvesztésének a helyreállítása, mely 19.415
E Ft-os költségvetési kihatással jár. Ezekkel a módosításokkal a 2010. évi költségvetésnek a főösszege
4.786.371 E Ft-ra módosul. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselőtestületnek a rendelet megalkotását elfogadását.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét
a 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2.
§-ában szereplő bevételek főösszege 4.786.371.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.734.115.-E Ft-ra nő,
részletezve a 3. mellékletben.
3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 195.627.-E Ft-ra
módosul, részletezve a 4. melléklet szerint.
4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati felhalmozási kiadások főösszege 577.492.-E Ft-ra
módosul, ezen belül a fejlesztési kiadások 554.077.-E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszközátadások
18.082.-E Ft-ra növekednek, részletezve az 5. melléklet szerint.
5. § A ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.279.137.-E Ft-ra módosul, a tartalék
részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2010. június
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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E rendelet 2010. június hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. június 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009 (I.30) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy
ismertesse az előterjesztés lényegét.
Hangya Lajosné képviselő elmondta, a Humánpolitikai Bizottság a rendeletet felülvizsgálta, a
köztemetés és a temetési segély szabályainak egymáshoz való igazítása, a helyi lakásfenntartási
támogatás feltételeinek áttekintése, valamint egyéb jogszabályi módosítások miatt. A köztemetés
elvesztette a törvényben rögzített funkciójat, amely szerint az Önkormányzat végső helyzetben lép be
a folyamatba, mint eltemettető, amikor nincs eltemettetésre kötelezhető személy. A szegénység, és a
kialakult gyakorlat alapján sajnos ez a tevékenység szolgáltatás jellegűvé vált, ezért egyre több
köztemetést végez Gyomaendrőd városa a lakosok helyett. Ugyanakkor a temetési segély összege
változatlan maradt jelenleg 12.500,-Ft, ami kevés. A rendelet módosítási javaslat azt tartalmazza, hogy
a jelenlegi szabályozás helyett a következő év január 1-től változtassák meg a temetési segélyezés
összegét és lehetőség szerint a köztemetést jobban vizsgálják felül a rászorultság vonatkozásában. A
Humánpolitikai Bizottság az előterjesztésben szereplő 2. döntési javaslat C alternatíváját javasolja
elfogadásra, tehát 2011. január 1. napjától biztosítani a temetési segélyt, a segély összege a
jövedelemsávoktól függően 50.000,- 30.000,- illetve 12.450,-Ft lenne.
A másik módosítás a helyi lakásfenntartási támogatás feltételeinek változása. A helyi lakásfenntartási
támogatás biztosítása az Önkormányzatnak kötelezően ellátandó feladata, ezért a bizottság javasolja
2010. október 1-től a normatív lakásfenntartási támogatást egy kiegészítő támogatással megtoldani,
havonta 1.000,-Ft- al. Javasolja Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a módosítást fogadja el és
lehetőség szerint a megadott határidővel vezesse be.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában ismertette a véleményező bizottságok által
javasolt döntési javaslatokat. Az 1. döntséi javaslat a helyi lakásfenntartási támogatást kiegészítő
támogatásként 2010. október 1-től történő biztosításáról szól.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
247/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak alapján
módosítani kívánja az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendeletét azzal, hogy a
 helyi lakásfenntartási támogatást kiegészítő támogatásként 2010. október 01. napjától
kívánja biztosítani.
A Képviselő-testület utasítja a Humánpolitikai Bizottságot, hogy a rendelet-tervezet készítse elő,
és terjessze be a képviselő-testület 2010. augusztus havi ülésére.
Határidő: 2010. augusztus 26.
Felelős: Hangya Lajosné biz.elnök
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Várfi András polgármester elmondta, a 2. döntési javaslat a temetési segélyezésre vonatkozó
szabályozás megváltoztatására több alternatívát is tartalmaz.
A véleményező bizottságok a C. alternatíva szerinti megoldást javasolták, amely szerint a temetési
segély összege az előterjesztés 3. pontja szerint lenne biztosítva 2011. január 1. napjától.
Figyelemmel a bizottságok javaslatára, a C. alternatíváról kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
248/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak
szerint módosítani kívánja az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának
módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendeletét azzal, hogy a
 temetési segélyt az előterjesztés 3. pontja szerint 2011. január 01. napjától kívánja
biztosítani.
A Képviselő-testület utasítja a Humánpolitikai Bizottságot, hogy a rendelet-tervezetet készítse
elő, és terjessze be a képviselő-testület 2010. augusztus havi ülésére.
Határidő: 2010. augusztus 26.
Felelős: Hangya Lajosné biz. elnök
3. Napirendi pont
A mezőőri járulékról szóló önkormányzati rendelet általános felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi, Oktatási Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az önkormányzati rendelet szabályozza a mezőőri járulék
mértékének és megfizetésének módját, annak helyi szabályait. Ennek helyi felülvizsgálatára azért
kerül sor, mert a vadászati törvény módosult és a vadászati társaságok igényeit és érdekeit is
figyelembe kell venni ebben a rendeletben, valamint a rendelet megalkotása óta megváltozott
jogszabályok beépítése. A Bizottság tárgyalta az előterjesztést és meghozta a döntési javaslatát, amit
kér, hogy fogadjon el a Képviselő-testület.
Hangya Lajosné képviselő megkérdezte, hogy ez a rendelet módosítás maga után vonja jövő évtől a
mezőőri járulék emelését is?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, a módosítás nem vonja automatikusan magával az
emelést. Az újonnan alakult Képviselő-testületnek a költségvetés összeállítása során át kell majd
tekintetni a mezőőri járulék mértékét. Jelenleg közel 3 millió Ft-al egészíti ki az önkormányzat a
mezőőrök működését. Két dolog lehetséges: egyrészt változatlanul biztosítja az Önkormányzat ezt a
támogatást, más adóbevételeinek a terhére, illetve adott esetben dönthet úgy az újonnan alakul
Képviselő-testület, hogy megemeli a mezőőri járulék mérték
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
249/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a mezőőri járulék
mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendelet átfogó
felülvizsgálatát az előterjesztésben foglalt szabályozási javaslat szerint.
Határidő: 2010. augusztus 26.
Felelős: Izsó Csaba és Szabó Balázsné bizottság elnökök
4. Napirendi pont
Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-4 havi finanszírozási
helyzetéről
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, ez a napirendi pont azért van a képviselő-testület előtt, hogy a
költségvetés felhasználásának alakulását követni tudják. Az intézmények által elkészített
beszámolókból kitűnik, hogy mely intézmény tartja magát a szigorú költségvetési előírásokhoz. Ott
ahol eltérés mutatkozik, úgy nyilatkoznak és láthatjuk is a beszámolóból, hogy a következő időszakra
rendeződnek a költségvetési túllépések. Komolyabb probléma látható a Térségi Szociális és Gondozási
Központ ahol nem csak a költségek alakulása lehet aggasztó, hanem a bevétel alakulás is, hiszen nem
biztos, hogy azokat a tervezett bevételeket, amelyeket ezeknek az otthonoknak a kihasználtságára
terveztek, azt sikerül biztosítani. Mindent megtesz az intézmény, hogy a költségvetés keretein belül
tudjanak dolgozni. Pénzügyi Bizottsági ülésen szóba került az elkövetkező három hónapnak a várható
likviditási gondjai. Olyan kiadások következnek, - különböző pályázatoknak önerő biztosítása, a
pályázati pénzeknek a még nem visszaáramlása, - ami miatt előfinanszírozást kell végrehajtani. A
napirendi pontok között szerepel a fürdő vagyonvesztése, amit helyre kell állítani. Folyamatban lévő
beruházások finanszírozása, mint a Sportcsarnok, kerékpárút stb. Lesznek bevételek, mert jönnek
vissza pályázati pénzek, de a következő három hónap nagyon szigorú pénzügyi gazdálkodást követel
meg, ahhoz hogy ezeket az előttük álló feladatokat úgy tudja megoldani az Önkormányzat, hogy ne
legyenek likvid gondjai. Összességében a Bizottság egyhangúan javasolta a képviselő-testületnek a
tájékoztató elfogadását.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
250/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a város intézményeinek 1-4 havi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató anyagot.
Határidő: azonnal
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5. Napirendi pont
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2010/2011-es tanévben indítandó
tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
elnökét ismertesse az előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a közoktatási törvény szabályozza, az adott nevelési évben
indítható csoportok számát továbbá engedélyezi a maximális osztály illetve csoportlétszámoktól való
eltérést. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben valamennyi intézménynél az
átlaglétszám meghaladja a törvényben előírtakat, így szükséges a fenntartó engedélye, amit a
testületnek kell engedélyezni illetve elfogadni.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a megállapított létszámokból az derült ki, hogy rövidesen a
testületnek napirendre kell tűzni az oktatás illetve az iskoláknak a kérdését. Látható, hogy a jelenlegi
formában nem lehet majd finanszírozni az oktatást. Ez adódik a gyereklétszámból, adódik az egyes
iskoláknak az elszívó hatásából. El kell gondolkodni azon, hogy ez elkövetkezendő időszakban
hogyan lehet megnyugtatóan, megfelelően működtetni ezeket az oktatási intézményeket.
Lehóckiné Timár Irén képviselő hozzászólásában kifejtette, hogy a Rózsahegyi Iskolában 10
tanköteles korú gyermek iratkozott be az iskolába ebből 1 fő szeptember 1. után született, tehát neki
csak lehetőség lett volna, hogy megkezdje a tanulmányait 9 fő viszont ténylegesen, tehát május 31.
előtt született. Az óvodák visszatartó ereje, illetve a nevelési tanácsadó javaslata alapján. A 10 fő az
előterjesztett létszámban nem szerepel, csökkenti a hiányt. Minden második évben előfordul, hogy 910 fővel kevesebb tanulóval indul az iskola, és emiatt van az, hogy minden második évben három
csoportot kell indítani, mert a tanulólétszám nem engedi meg, hogy két csoportba tömörítsék a
gyerekeket. Nincs kiemelten egy óvoda, három óvodából is visszatartották a gyermekeket.
Vass Ignác képviselő elmondta, hogy a korábbi hozzászólása nem egy iskolára vonatkozott, hanem
általánosságban. Nem csak egy iskolánál jelentkezik a probléma.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
251/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010/2011.-es tanévben a Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményben az alábbi csoportszámok indítását
engedélyezi:
Óvodai feladatellátás
 Óvodások létszáma:
84(91)/10(11) fő
 Csoportok száma:
Százszorszép Óvodai telephely:
4 csoport
Csárdaszállási telephely:
1 csoport
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Iskolai feladatellátás
 Tanuló létszám:
508(598)fő
 Osztályok száma:
22 osztály
 Napközis csoportok száma:
12 csoport
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda fenntartója az alábbi osztályokban engedélyezi a maximális osztálylétszám
túllépését:
Évfolyam
Osztálylétszám
Beiratkozott
figyelembe
SNI
BTM-es
HHH
Átlag
tanulótanuló
tanuló
tanuló
vehető össz.
létszám
létszám
létszám
Osztály
25
2
1
3
28
1.a
26
1
1
1
28
1.b
26
1
1
28
1.c
24
1
3
2
28
3.c
24
1
3
4
28
4.a
24
2
2
5
28
4.b
25
28

7.a
8.c

3
2

4
3

5
2

32
33

Évfolyam
Beiratkozott
tanulólétszám
Osztály
1.
1. csoport
2.
csoport
3.
csoport
3.
9.
csoport
10.
4. csoport

SNI
tanuló

BTM-es
tanuló

HHH
tanuló

Osztálylétszám
figyelembe
vehető össz.
létszám

Max.
létszám
%-ka

25

2

1

3

28

107 %

25

1

1

1

27

104 %

26

1

1

-

28

107 %

23

1

3

2

27

104 %

24

1

3

4

28

107 %

III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010/2011. tanévben a Kner
Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben az alábbi csoportszámok
indítását engedélyezi, azzal, hogy amennyiben a tanulói létszám változása csoportszám
változást eredményez, az intézményvezetője köteles az augusztusi Képviselő-testületi ülésre a
tényleges tanulói létszámok ismeretében a végleges csoportszámokat újból elfogadásra
benyújtani.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium fenntartója az alábbi osztályokban engedélyezi a maximális
osztálylétszám túllépését:
Évfolyam Tanuló létszám Csoportok száma Maximális létszám Engedélyezhető
max. 20 %-os
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9. a.
9. b
11. a

36
39
36

1
1
1

35
35
35

eltérés
42
42
42

IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010/2011. tanévben a Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi,
azzal, hogy amennyiben a tanulói létszám változása csoportszám változást eredményez, az
intézményvezetője köteles a szeptemberi Képviselő-testületi ülésre a tényleges tanulói
létszámok ismeretében a végleges csoportszámokat újból elfogadásra benyújtani.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Általános- és középiskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári
nyitva tartásának tudomásul vétele
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi Bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, a bizottság javasolja a testületnek, hogy
fogadja el az intézményvezetőknek az ajánlatát, amit az előterjesztésben táblázatban foglaltak össze,
hogy mely időtartam az, amikor a nyitva tartás szünetel illetve melyek azok az oktatás intézmények –
óvodáknál – ahol ez idő alatt befogadják a más óvodából jövő gyermekeket. Ez idő alatt végzik el a
szükséges karbantartási munkálatokat, tisztasági meszelést.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
252/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Menzás konyhájának a nyári nyitva tartás
szüneteltetését 2010. július 4.-től augusztus 31.-ig.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda Napközi konyhájának nyári nyitva tartásának szüneteltetését
napközi konyha június 21.-től augusztus 31.-ig, valamint engedélyezi, a Százszorszép
Óvod zárva tartását június 21.-től július 18.-ig. Megállapodás alapján ez idő alatt a
Margaréta Óvoda fogadja a gyermekeket.
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola Napközi konyhájának nyitva tartás szüneteltetését június
16.-tól augusztus 31.-ig.
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IV.
A Képviselő-testület a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyári nyitva
tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul veszi:
Óvoda

július 26.-től augusztus 23.-ig

Az ellátást igénylő
gyermekeket fogadó óvoda
Napsugár Óvodák

július 5.-től július 23.-ig

Vásártéri Óvoda

Selyem úti Gyermekliget
Óvoda
Blaha úti –
Csemetekert
Óvoda
Tulipános
Óvoda

augusztus 2.-tól
augusztus 19.-ig

Napsugár Óvodák Fő úti
Óvodája

augusztus 2.-tól
augusztus 23.-ig

Napsugár Óvodák

július 26.-tól
augusztus 19.-ig

Selyem Úti Óvoda

Jókai úti –
Margaréta
Óvoda

július 19.-től
augusztus 13.-ig

Százszorszép Óvoda

Vásártéri –
Szivárvány
Óvoda
Napsugár
Óvodák

Nyitva tartás szünetel

Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök hozzászólásában kifejtette, hogy a Pénzügyminisztérium
tájékoztatójában új az eddigieknél részletesebb szakfeladati rend alkalmazását írta elő, 2010. január 1.
napjától minden államháztartási szerv számára. A Polgármester Hivatal esetében az előterjesztésben
szereplő tevékenységekkel és szakfeladat számokkal kell az alapító okiratot kiegészíteni, módosítani.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadást.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
253/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalának 287/1999. (X. 28.) KT számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
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- az alapító okirat 4.1. pontja kiegészítésre kerül a következő tevékenység és a
hozzákapcsolódó szakfeladat számmal:

2010. január 1-től Szakfeladat száma Szakfeladat neve
841212
Oktatás központi igazgatása és szabályozása
841133
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzése
862101
Háziorvosi alapellátás
Gyomaendrőd, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói állására érkezett pályázat
elbírálása
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse az előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, mint ismeretes Dr. Kovács Béla a Kner
Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának a megbízatása lejárt, ezért pályázati
eljárást kellett lefolytatni. A határidőig egy pályázat érkezett, Dr. Kovács Béla jelenlegi igazgató
részéről. A bizottsági ülésen a pályázatot megvitatták megállapítható hogy az intézmény
közalkalmazotti közössége egyhangúan 100 %-ban javasolja a pályázat elfogadását, Dr. Kovács Béla
kinevezését.
Dr. Kovács Béla képviselő bejelentette személyes érintettségét, kérte a döntéshozatalból történő
kizárását.
Várfi András polgármester figyelemmel a bejelentésre, kérte a képviselőket döntsenek a képviselő
kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
254/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Kovács Béla képviselőt
kizárja a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói állására érkezett
pályázat elbírálásának döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselők részéről kérdés, észrevétel a napirendhez kapcsolódóan nem hangzott el, így a
polgármester a döntési javaslatról kérte a képviselők szavazatait, amely szerint Dr. Kovács Bélát
bízzák meg a gimnázium igazgatói feladatainak ellátásával 5 év időtartamra.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal - Dr. Kovács Béla nem szavazott - az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Kovács Béla nem
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szavazott, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
255/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1993. évi
LXXIX. tv. a Közoktatásról 102. § (2) e. pontjában kapott felhatalmazás alapján megbízza Dr.
Kovács Béla (született: Endrőd, 1948. november 22.) a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás öt évre szól
2010. augusztus 15.-tól, 2015. augusztus 15.-ig. A Képviselő-testület, mint munkáltató Dr.
Kovács Béla bérét a következők szerint állapítja meg, a Kjt. 61. § (1) g), 66. § (3) a), 70. § (1),
(2) a, 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú melléklet 4. rész 5. b) pontja szerint:
Garantált illetmény:
További szakképesítés szakképzettség alapján
(7%):
Magasabb
vezetői
pótlék
(mindenkori
közalkalmazotti pótlékalap 400 %-a):
Kiemelt
munkavégzésért
járó
bér

262.345, - Ft
18.364, - Ft

Havi illetménye kerekítve, összesen:

381.700.- Ft

80.000, - Ft
21.000, - Ft

Határidő: 2010. augusztus 15.
Felelős: Várfi András polgármester
9. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény szakember pótlása
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét ismertesse
az előterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök köszöntötte Dr. Torma Éva főorvos asszonyt, illetve a megjelent két
védőnőjelöltet. Az egészségügyi intézmény szakemberhiánnyal küzd, régebb óta keresnek védőnőket.
Bízik benne, hogy be tudják töltetni a védőnői állásokat, az új jelentkezőkkel. Ehhez szükségesek
feltételek, amit az előterjesztés tartalmaz. Két esetben lakást kellene biztosítani a fiatal
szakembereknek, az egyik a Népliget u. 1/B. szám alatti lakás, amelyben kisebb felújításokat kell
végezni a 2011. évi befizetett lakbér bevételeinek terhére a Gyomaszolg Kft. elvégezné ezeket a
felújításokat. A másik lakás jelenleg egy rendőr által lakott lakás, aki át fogja adni. A harmadik
döntési javaslat tanulmányi szerződés kötése Varga Viktória helybeli lakossal, aki hamarosan 2011ben végez, és itthon szeretne védőnőként dolgozni. A bizottság nevében javasolta a döntési javaslat
elfogadását.
Dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője bemutatta az új kolléganőket, valamint
megköszönte a támogatást az Önkormányzatnak. Varga Viktória gyomaendrődi lakos, annak ellenére,
hogy 2011-évben végez szeretné, ha biztos lenne, hogy itt Gyomaendrődön tudna védőnőként
dolgozni. Ha a tanulmányi szerződést sikerül megkötni, akkor biztosan munkába áll. Kádár Magdolna
2010. július 1-től áll munkába.
Varga Viktória előadta, születése óta Gyomaendrődön él, a Szegedi Tudományegyetem harmadéves
hallgatója. Középiskolába a Kner Imre Gimnáziumba járt, általános iskolai tanulmányait pedig a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskolában végezte. Szülei Varga András hivatásos gépkocsivezető,
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édesanyja Varga Andrásné Bak Róza hagyományos nevelőszülő. Szeretné, ha tanulmányai befejezését
követően visszakerülhetne Gyomaendrődre védőnőként. Nagy segítséget jelente, ha az Önkormányzat
tudná anyagilag támogatni tanulmányai befejezéséig.

Kádár Magdolna bemutatkozásában előadta, hogy 2010. július 1-től kezdi meg a munkát
Gyomaendrődön. Nem gyomaendrődi, de a társastánc kapcsán kötődik Gyomaendrődhöz, Muronyban
él szüleivel, 24. éves. Tanulmányait Muronyban kezdte a helyi általános iskolában, azt követően pedig
Békésre került a Szegedi Kis István Református Gimnáziumba. Már középiskolás korában megkezdte
az egészségfejlesztő tevékenységet, 16 éves kora óta foglalkozik kábítószer fogyasztás megelőzésével.
2003-óta készít felméréseket 16 éves fiatalok kábítószer fogyasztási szokásairól. Készített cikkeket,
publikációkat, így került 2003-ban a Kutató Diákok Országos Szövetségébe a Professzorok Házába és
akkor döntötte el, hogy minden igyekezetével azon lesz, hogy a serdülőkori kockázati magatartásokra
fókuszáljon. 2005-ben felvételt nyert az Egészségügyi Főiskolára. A főiskola alatt
egészségpedagógiából volt demonstrátor. Kábítószer fogyasztással kapcsolatosan kezdett önálló
kutatást, az állami és az egyházi középiskolás fiatalok kábítószer fogyasztásairól. 2009-ben végzett
védőnőként. 2009-ben az Országos Tudományos Diákköri Konferencián orvos és egészségtudomány
szekcióban különdíjas harmadik helyezést ért el. 2009 óta tagja a Magyar Gyermekmasszázs
Egyesületnek, nemzetközi diplomát szerzett a főiskola alatt babamasszázs oktatásból, a Rendészeti
Szakközépiskolában egy évig elsősegély-oktatást tartott. 2006, 2007, 2008 években kiemelt
ösztöndíjas volt a főiskolán, 2008-ban megkapta az év hallgatója díjat, 2008/2009-ben pedig
köztársasági ösztöndíjas volt. 2010-től felvételt nyert államilag támogatottan mesterképzésre,
egészségfejlesztés illetve tanulási, pálya tanácsadási szaktanári szakra.
Várfi András polgármester megköszönte a bemutatkozásokat, kérdés észrevétel hiányában felkérte a
képviselőket szavazzanak a döntési javaslatokról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
256/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B.
szám alatti szolgálati bérlakásban a 2011. évi befizetett lakbér bevételének terhére engedélyezi
a fürdőszoba linóleumának szegélyezését, a villanyvezeték átvizsgálását, továbbá az épület
külső falán az állagmegóvás érdekében a legszükségesebb karbantartási munkák elvégzését külső vakolat kijavítása, tetőcserép pótlása, széldeszka cseréje, ereszcsatorna
meghosszabbítása – valamint az utcafronton a kerítés javítását. Ezzel egyidejűleg utasítja a
kezelőt a lakbérbevétel terhére elvégzett munka értékéről adjon számot.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
257/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Városi Egészségügyi
Intézmény álláshirdetés pályázati eljárásának lezajlását követően az intézmény által
megnevesített két fő részére szolgálati bérlakást biztosít a Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B.
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szám, valamint a megüresedő Gyomaendrőd, Fő u. 45/2. szám alatt, a munkába állástól
kezdődően, 2015. év június 30. napjáig, de maximum addig, míg nevezettek munkaviszonya a
Városi Egészségügyi intézménynél fennáll.
A bérleti szerződések megkötését, a nevesítést követően a Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Osztálya készíti elő és hajtja végre.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
258/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Viktória 5502
Gyomaendrőd, Temető utca 2. szám alatti lakost főiskolai tanulmányai befejezéséig, a
2010/2011. tanévben támogatja, e célból vele tanulmányi szerződést köt. A támogatási összeg
az oktatási év szorgalmi időszakának tíz hónapjára 10.000.-Ft/hó, vagy félévenként
egyösszegű 50.000.-Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy a támogatás
időszakára kössön tanulmányi szerződést Varga Viktóriával.
A Képviselő-testület a 2010. évi támogatás pénzügyi fedezetét a Városi Egészségügyi
Intézmény költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
/Gellai Józsefné képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 15 fő./
10. Napirendi pont
Költségalapú bérlakások lakbérének emelése
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét ismertesse
az előterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a szociális és szolgálati bérlakások díjának emeléséről
döntött már az Önkormányzat, viszont a költségalapú bérlakások lakbére 2001. óta, a lakások átadása
óta nem változott, ezért a Gyomaszolg Ipari Parkot megkereste az Önkormányzat, hogy kíván e
lakbéremelést végrehajtani. A Gyomaszolg 20 %-os mértékű emelést javasolt, amit a Humánpolitikai
Bizottság túlzott mértékűnek tart és 10 %-os lakbéremelést javasol a Tisztelt Képviselő-testületnek. A
költségalapú bérlakások bérleti díjából a 2010. első negyedévéig 11.251.000,-Ft összeg halmozódott
fel, de még sok felújítás nem történt meg. Az épületek műszaki állapotában jelentkező problémákat
mihamarabb orvosolják. A jogszabálynak megfelelően a bérlőket 2010. augusztus 31-ig értesíteni kell
a lakbéremelésről, melynek bevezetésére 2010. december 1-el kerülhet sor. Ezt tartalmazza a döntési
javaslat, ugyanakkor szükségesnek tartják a költségalapú bérlakások műszaki problémáinak felmérést,
melynek elvégzésére a Gyomaszolg Ipari Park ügyvezető igazgatóját kérik fel, mint a bérlakások
kezelőjének képviselőjét. A szükséges munkák elvégzésére 2010. július 31-ig kell költségvetést és
ütemtervet készíteni.
Várfi András polgármester a bizottság javaslatára figyelemmel elsőként a lakbéremelés mértékéről
kérte a képviselők döntését. A bizottság javaslata, hogy az emelés mértéke 10 % legyen.
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A képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodott, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
259/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségalapú bérlakások
lakbéremelésének mértékét 10 %-ban határozza meg, egyidejűleg felkéri Várfi András
polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2010. augusztusi ülésére készítse elő a 12/2001. (IV.
27.) Kt. rendelet módosítását.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, szavazzanak a 2 döntési javaslatról, melyben a
Képviselő-testület felkéri a Gyomaszolg Ipari Park Kft az előterjesztésben ismertetett műszaki
problémákat mérje fel és készítsen költségvetést és ütemtervet 2010. július 31-ig.
A képviselő-testület vita nélkül, 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodott, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
260/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a GYOMASZOLG Ipari
Park Kft ügyvezető igazgatóját, mint az önkormányzati bérlakások kezelőjének képviselőjét,
hogy a költségalapú bérlakások előterjesztésben ismertetett műszaki problémáit mérje fel és a
munkák elvégzésére 2010. július 31. napjáig készítsen költségvetést és ütemtervet.
Határidő: 2010. augusztus 26.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
11. Napirendi pont
Informatikai koncepció felülvizsgálata és az elektronikus ügyintézés, e-közigazgatás áttekintése
/Gellai Józsefné képviselő visszaérkezett az ülésterembe, jelen van 16 fő képviselő/
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
elnökét ismertesse az előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat folyamatosan foglalkozik a helyi
közigazgatási modernizálással és különösen a közigazgatási munka informatikai támogatásával. Az
előterjesztésben két pontban kívánta tárgyalni az előterjesztő az informatika stratégiáját, valamint az
elektronikus ügyintézést, elektronikus közigazgatást. Mind a két fejezet összevetéséből látható, hogy
nem lehet külön-külön beszélni informatikafejlesztésről és igazgatási tevékenységről, hiszen átfedik
egymást és halasztást nem tűrve kell ezzel a folyamattal továbbra is foglalkozni. Ki kell dolgozni egy
hosszú távú koncepciót, olyan informatikai megoldásokat és kiszolgálói egységet kell létrehozni és
biztosítani, ami az ügyfél orientáltságot az ügyiratoknak a kezelését, magát az elektronikus
közigazgatásnak a lehetőségét maximálisan biztosítja, az ügyfélközponti hatékony és olcsó
közigazgatás szempontjából. Az következő költségvetés tárgyaláskor be kell építeni ennek a tervezését
és hosszú távú stratégiát, valamint ennek a beépítését kell eszközölni. A mai korban elengedhetetlen
lépés a fejlődéshez. Bizottsági ülésen Aljegyző úr kifejtette, hogy mit kívánnak a következő
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időszakban ezen a két téren fejleszteni, bővíteni. Kéri a Képviselő-testületet fogadja el az
előterjesztést.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a döntési javaslat nem csak egy elfogadást javasol, hanem
egy öt évre szóló informatikai stratégia kidolgozását is.
A stratégia alapján éves megvalósítási ütemtervet kell készíteni, melyhez a forrást az éves
költségvetésben kell szerepeltetni, ugyanakkor felhasználva a pályázati lehetőségeket, és az
önkormányzati társulások nyújtotta előnyöket. Ezáltal elérhetjük az informatika folyamatos fejlődését
Gyomaendrődön.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület a döntési javaslatot, vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
261/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
önkormányzati informatikai infrastruktúráról és az elektronikus ügyintézés, eközigazgatás helyzetéről benyújtott vezetői összefoglalót. Az összefoglalóban
felvetettek alapján az alábbi feladatokat határozza meg:
1) Ki kell dolgozni az önkormányzat 2011-2015 közötti időszakra szóló informatikai
stratégiáját. A stratégia készítésénél figyelembe kell venni az Kormányprogramot és a
Közigazgatási Informatikai Bizottság ajánlását.
2) A stratégia alapján éves megvalósítási ütemtervet kell készíteni, amelynek
forrását az éves költségvetésben kell szerepeltetni.
3) A stratégia és cselekvési programok megvalósításához fel kell használni a
pályázatok és önkormányzati társulások nyújtotta előnyöket is.
Határidő: 1) 2011. február 15.2)-3) 2012. február 15., 2013. február 15., 2014. február
15., 2015. február 15.,
Felelős: Várfi András polgármester
12. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő szauna kert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök előjáróban elmondta, a képviselő-testület a januári ülésén döntött arról,
hogy egyetért a liget fürdőben a szauna kert, gőzkabin és pihenőtér kialakításával bizonyos feltételek
mellett. A beruházáshoz szükséges tervek elkészültek, a Liget-fürdő egy ügyvédi irodát bízott meg a
közbeszerzési eljárásnak a lefolytatására, az ajánlati felhívás még nem jelent meg. Mint ismeretes
időközben a Liget Fürdő Kft. nehéz anyagi helyzetbe került. A 27 millió Ft-on kívül az
önkormányzatot még közel 20 millió Ft saját vagyonvesztés terheli, ugyanakkor az elemzésből
kitűnik, hogy vannak még olyan kiadások, amelyek szintén az önkormányzatot fogják terhelni, és nem
lehet tudni, hogy ez elkövetkezendő időszaknak milyen pénzügyi kihatási lesznek. Az elmúlt év
decemberi testületi ülésen hozott egy határozatot a Képviselő-testület, amelynek értelmében május 31ig a Liget Fürdő Kft-nek le kellett volna tenni egy fejlesztési elképzelést a Képviselő-testület elé,
amely tartalmazta volna azokat az elképzeléseket, amelyek a fürdő további fejlesztését célirányosan a
gyógyászattól az egyéb vízhasználatokig beleillesztve a szauna kert, gőzkabin funkciókat is. Ezt sajnos
a testület nem kapta meg. Bizottsági ülésen szóba került a fürdő gazdálkodása, a jelen pénzügyi
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helyzete, mely alapján úgy ítélték meg, hogy nem biztos, hogy szerencsés egy ilyen jellegű beruházást
végrehajtani és később ehhez kapcsolódóan olyan fejlesztéseket, amit sokkal nehezebb illeszteni. A
bizottság véleménye szerint a fürdő fejlesztéseket együtt kellene kezelni, ezért az a javaslat
fogalmazódott meg, miszerint a szauna és gőzkabin kérdésében jelenleg ne döntsön a testület, hanem
az augusztusi testületi ülésre kötelezze a Kft ügyvezetését, hogy a decemberi határozatnak eleget téve,
tegye le a fürdő fejlesztési elképzeléseit, költségelve, amiben szerepelhet a szauna és gőzkabin is. Ez
alapján tud majd a testület felelősen dönteni, hogy ez a beruházás milyen pénzügyi konstrukcióba
valósuljon meg.
Szabó Balázsné bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság ülésen sem
volt egyhangú a döntés, ahogy az előterjesztésben is látszik. A fürdő fejlesztésére szükség van, de nem
a jelenlegi helyzet a megfelelő.
Dr. Kovács Béla képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Kner Imre Gimnázium nem
nyerte meg az épület felújítására benyújtott pályázatot különböző okok miatt. Ez azt jelenti, hogy a
kötvényből pályázati sajáterőként kijelölt 38 millió Ft felszabadulhat.
A maga részéről mindenképpen célszerűnek tartotta, hogy még ebben a ciklusban döntést hozna a
testület erről a fürdő beruházásról, és az minél előbb megvalósulna.
Várfi András polgármester figyelemmel a hozzászólásokra és a többségi bizottsági véleményre a B.
alternatíva szerinti döntési javaslat elfogadását javasolta a testületnek, amely szerint a napirendi pont
tárgyalását 2010. augusztusi ülésig elnapolják, ugyanakkor felkérik a Kft. ügyvezetését, hogy terjessze
be a társaság rövid távú fejlesztési intézkedési tervét gazdaságossági számításokkal alátámasztva a
testület 2010. augusztusi ülésére.
A képviselő-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
262/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
1. /
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a "Gyomaendrődi Liget Fürdő szauna kert,
gőzkabin és pihenőtér kialakítása" című napirendi pontot a 2010. augusztusi ülésig elnapolja.
2. /
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felkéri a Liget Fürdő Kft. ügyvezetését, hogy a
társaság rövid távú fejlesztési intézkedési tervét gazdaságossági számításokkal alátámasztva a
2010. augusztusi Képviselő - testületi ülésre terjessze be.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. vagyonvesztésének rendezése
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a Liget Fürdő Kft beszámolójának elfogadásakor a testület, mint
tulajdonos rendelkezett arról, hogy milyen módon kell rendezni a Kft-nél kialakult vagyonvesztést. Az
átutalt összegnek a jogcímét, a számviteli törvénynek megfelelő jogcímeket kell elfogadni. A döntési
javaslat egyeztetésre került a könyvvizsgálóval, a Felügyelő Bizottság elnökével, illetve a könyvelési
feladatokat ellátó szervezettel, valamint a Pénzügyi Osztállyal. Az átutalt összeget közel 19 M Ft-ot
tőketartalékba kerül elhelyezésre. Ezzel párhuzamosan módosítani kell a társaság alapító okiratát is,
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mert a mérlegben jelenleg a nyilvános adatok között csak az látszik, hogy vagyonvesztés történt a
társaságnál. Az elmúlt testületi ülésen szó volt arról, hogy ha bizonyos nagyságrendet elér ez a
vagyonvesztés, akkor a Cégbíróságnak hivatalból szükséges megtenni az intézkedést. Az alapító
okiratot tehát azért szükséges módosítani, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy a
tulajdonos a szükséges intézkedéseket megtette. A döntési javaslat első része erről szól.
Egyeztetésre került továbbá a Felügyelő Bizottság elnökével és a könyvvizsgálóval, az a további
intézkedési terv, vagy intézkedés kérése a jelenlegi könyvvezetési feladatokat ellátó cégtől, hogy
készítse el a féléves mérleget, adjon tájékoztatást az adóbevallásról és ez szerves részét képezze az
ügyvezetői feladatok átadásának-átvételének. A folyamatos működés érdekében az egyeztetés
megfelelően halad, ezt a Felügyelő Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke is
folyamatosan figyelemmel kíséri. Lényeges ennek a folyamatnak a lezárása, mert az új ügyvezetés
ennek megfelelőn tudja majd kialakítani a stratégiai lépéseit, ugyanakkor a tulajdonosnak látni kell,
hogy a társaság első féléve hogyan alakult. A döntési javaslat második részében javasolják, hogy a
társaság alapító okiratának módosításával bízzák meg Dr. Szendrei Éva ügyvédnő. Nem csak a
tőketartalékba helyezett összeget kell megjeleníteni az alapító okiratban, hanem az ügyvezető változást
és a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak személyében bekövetkezett változást is közzé kell
tenni.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket, szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület a döntési javaslatot vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
263/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Liget Fürdő Kft
kizárólagos tulajdonosa a saját tőke rendezéséhez átutalt 19 415 e Ft összeg tőketartalékba
helyezéséről rendelkezik.
A tőketartalékba helyezésre kerülő összeg a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft számlájára történő
utalása megtörtént.
A társaság alapító okirat módosításával kapcsolatos okirat készítési feladatokkal dr. Szendrei
Éva ügyvédet bízza meg.
A Képviselő-testület a társaság alapító okirat módosításának aláírására felhatalmazza
Gyomaendrőd Város Polgármesterét.
A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy a jelenlegi könyvvezetési feladatokat ellátó
könyvelő irodával az első félévről lezárt mérleget, eredmény kimutatást kérjen, és az első
félévre vonatkozó adóbevallásokat végeztesse el, figyelemmel arra, hogy ezen okiratok az
átadás átvétel szerves részét képezik.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Tájékoztató Gyomaendrőd város idegenforgalmi helyzetéről
Várfi András polgármester véleménye szerint fontos lenne, hogy a képviselő-testületnek legyen egy
olyan bizottsága, amely a turisztikai ágazatot hordozná.
Illés János képviselő hozzászólásában kifejtette, hogy az előterjesztésben szereplő kimutatásban
javulás tapasztalható a tavalyi évhez képest, de ez csak annak köszönhető, hogy Gyomaendrőd
életében nagyon sok olyan fejlesztés volt, ami idehozta a munkásokat és ezeknek a vendégéjszakáknak
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a száma nyomja meg a statisztikát. Alapvetően a turisztikában a vendégéjszakák száma alapvetően
csökkent és a szállásadók is kis létszámmal számolnak az idei évben.
Várfi András polgármester javasolta a képviselőknek a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
264/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta Varga
Zsófia tájékoztatóját, Gyomaendrőd város idegenforgalmi helyzetéről.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
A Gyomaszolg Ipari Park Kft kérelme
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft az ipari parkból területet vásárolt
65.665.000,-Ft összegben építési célra. Amíg a telekvásárlás adásvétele nem zajlik le, és az összeg
fedezetkezelő számlán történő elhelyezése nem történik meg, az Önkormányzatnak készfizető
kezességet kellene vállalni.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítette azzal, hogy a készfizető kezesség azért szükséges, hogy minél
későbbi időpontban kelljen a fedezetet a fedezetkezelési számlára átutalni. A kincstárral egyeztetett az
ügyvezető úr, ennek megfelelően az utolsó pillanatig az Önkormányzatnak nem szükséges átutalni ezt
a pénzt. A készfizető kezesség kellő garanciát jelent a fedezetkezelőnek - az államkincstárnak -, hogy
az Önkormányzat számlájáról, ha szükséges, akkor leemelheti az összeget és ebből az összegből az
építtetőt kifizetheti. Likviditási szempontból is kérnék, hogy ezt a készfizető kezességet vállalja az
önkormányzat.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek, hogy az 1. és 2.
döntési javaslatról együtt szavazzanak.
A képviselő-testület vita nélkül, 15igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
265/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata

I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy amennyiben az Ipari
Park területéből történő telekvásárlás adás-vételi ügylete a saját erő fedezetkezelői számlára
történő helyezésének időpontjához képest késik, a 65.665.000.-Ft összegre vonatkozóan
készfizető kezességet vállal.
Határidő: azonnal
II.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Gyomaszolg Ipari
Park Kft-től az építési telket továbbértékesítési céllal vásárolja meg, azt a későbbiekben
értékesíti, melyből ÁFA köteles bevétele származik.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
A háztartási szilárd hulladék szállításával és kezelésével kapcsolatos szerződés
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a hulladékszállítási tevékenységet 2007. január óta a
Gyomaközszolg Kft végzi a városban. Ezt a feladatot az önkormányzattól közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül kapta meg, amelynek az volt a feltétele, hogy a nettó árbevétel legalább a 90%-nak
ebből a tevékenységből kell származnia, valamint az ajánlatkérő legalább háromévenként
hatásellenőrzést készít erről a tevékenységről, ezzel kapcsolatos költségekről, a szolgáltatások
végzéséről. Ennek lényege, hogy ha a hulladékszállítási díjak a tényleges önköltségnél alacsonyabban
vannak megállapítva, akkor az Önkormányzat díjkompenzációval egészíti ki a szolgáltatást végző
részére. A hatásellenőrzésnek az lényege, hogy mennyi az a díjkompenzáció. A táblázat azt mutatja,
hogy folyamatosan csökken a díjkompenzáció, ettől függetlenül, a hatáselemzés, jól mutatja, azokat a
különböző költségeket, illetve költségfelhasználásokat, amelyek nem arra utalnak, hogy a szolgáltató
mindent elkövetne annak érdekében, hogy ez a díjkompenzáció egyre kevesebb legyen. Vannak olyan
összegek, illetve költségek, amelyek nem derülnek ki ebből a beszámolóból sem. Ilyen pl. a
ráfordítások összege, amely jelentősen nőtt, illetve szakértői díjaknak a költségnövekedése. A
Pénzügyi Bizottság ahhoz, hogy tisztán lássa, hogy ezek a szolgáltatási díjak a lakosság részére
alacsonyak a vállalkozók részére magasak-e, kérte a szolgáltató készítsen el egy olyan számítást,
költségelemzést, amelyből egyértelműen kiderül, hogy egy kilogramm, vagy egy liter szemétnek a
tényleges költsége mit takar. Ez alapján el lehet dönteni, hogy melyik díjtétel az, amelyik magas vagy
alacsony. Amíg ezt nem látható, addig jó díjtételeket alkalmazni nem lehet. Ez a hatástanulmány, és
amit a bizottság javasolt, ezek együttesen azt a célt szolgálják, hogy a közbeszerzés nélküli megbízás,
amelyet kapott a Gyomaközszolg, ne változzon át egy olyan hátránnyá, amelyből komoly kára
származhat az Önkormányzatnak is, és a gazdasági társaságnak is.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a Képviselő-testületnek nagyon fontos rendelete volt mikor
a hulladékszállítási díjat bevezette és azt követően is folyamatosan foglalkoznak ezzel a témával. A
vállalkozói szerződés így elfogadható. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság valamint a Városfenntartó
Bizottság javaslatával együtt kell elfogadni ezt a szerződés tervezetet, ugyanakkor az ügyvezető által
készített kiegészítő anyagban láthatók a számadatok, de ettől függetlenül javasolja, hogy ezekkel a
döntéshozó véleményekkel egészítsék ki, tehát úgy szavazzanak róla, hogy a következő testületi
ülésen legyen kimunkálva literre és kilogrammra a díjképzés.
A képviselő-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
266/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület elfogadja a Cséffai János szakértő által készített a
Gyomaközszolg Kft. három éves tevékenységéről szóló hatáselemzést, és felhatalmazza a
polgármestert a háztartási szilárd hulladék szállításával és kezelésével kapcsolatos vállalkozói
szerződés megkötésére három év időtartamra a Gyomaközszolg Kft-vel.
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
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amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András polgármester), mint Megrendelő,
másrészről a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2., képviseli: Egeresi András ügyvezető), mint
Vállalkozó között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1. Előzmények: Felek megállapítják, hogy a Vállalkozót 2006. június 29. napján
Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozta létre a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft-ből
történő kiválással. A Vállalkozó főtevékenysége a 90.02’ 03 TEÁOR kódszámú
„Hulladékgyűjtés, -kezelés” tevékenység. A Vállalkozó a Megrendelő Önkormányzat
egyszemélyes társasága.
Az Önkormányzat a Kbt. 2/A. § alapján az elkészült hatáselemzés figyelembevételével köti
meg a szerződést.
2. A fentiek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén végzendő háztartási szilárd hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladat
folyamatos ellátását, ezzel összefüggő adatszolgáltatást, nyilvántartási rendszer,
ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését.. Az elvégzendő feladat pontos
meghatározását a lakossági szilárd hulladék gyűjtésére és kezelésére vonatkozó jogszabályok,
illetve helyi rendeletek tartalmazzák.
3. Felek a tárgyi szolgáltatás rendszerét, a teljesítés gyakoriságát, díját a mindenkor érvényes
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló –
jelenleg hatályos - 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendeletben foglalt díjtételekben határozzák
meg.
A szolgáltató évente köteles a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján a díjképzését
bemutatni.
A szolgáltatáshoz …... …. évre ……………,- Ft + ÁFA = ……. ……….,-Ft, azaz
…………..forint díjkompenzációt határoznak meg.
4. Felek megállapodnak, hogy a 3./ pont szerinti díjkompenzációt évente felülvizsgálják és azt
a mindenkori költségvetési rendeletben határozza meg az Önkormányzat.
5. Felek megállapodnak, hogy hulladékgyűjtési, szállítási díjat a Vállalkozó a
hulladékszállításba bevont ingatlantulajdonosokkal, a szolgáltatást igénybevevőkkel megkötött
szerződés alapján számlázza részükre. Az önkormányzati díjkompenzáció minden negyedév
első hónapjában esedékes, melyről számlát állít ki a Vállalkozó. A negyedévet követően 60
napon belül a Vállalkozó elszámolót készít az elmúlt negyedévről.
6. Felek rögzítik, hogy a jelen jogügylettel kapcsolatban a Kbt. 2/A. § szerinti feltételek
fennállnak, így az ügylet a Kbt. 2. § (1) bekezdése alkalmazásában nem minősül
szerződésnek.
7. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó alapító okirata az ún. üvegzseb törvény alapján
tartalmazza azt a kötelezettséget, hogy 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. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés a Vállalkozó
főtevékenységébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés, így a letétbe helyezése nem
szükséges.
8. Felek a Kbt. 2/A. § (4) bekezdése alapján a jelen szerződést annak aláírásától számított 3
éves határozott időtartamra kötik, azzal, hogy a szerződéses időtartam leteltét követően a
meghosszabbításra az a Kbt. 2/A. § (1), (4) és (5) bekezdésekben foglalt feltételek fennállása
esetén kerülhet sor.
9. A jelen szerződésre egyebekben a Ptk., a Kbt. és a hulladékgyűjtésre vonatkozó mindenkor
hatályos jogszabályok alkalmazandóak.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
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Gyomaendrőd, 2010. június ……..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
GYOMAKÖZSZOLG Kft.
megrendelő
vállalkozó
2./
A Képviselő-testület utasítja a Gyomaközszolg Kft-t, hogy a díjképzést, az egységnyi (kg,
vagy liter) hulladékra eső költségeket mutassa be az augusztusi testületi ülésre.
Határidő: 2010. augusztus 26.
Felelős: Egeresi András ügyvezető igazgató
17. Napirendi pont
Gyomaendrődi Futball Club kérelme
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignác bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a klub elnökhelyettesének elmondása szerint a Képviselőtestület által biztosított támogatásból kell fenntartani azokat a sportlétesítményeket, amiket a sportklub
illetve a különböző helyi iskolák különböző sportrendezvényeken használnak. Ezek fenntartása
rendkívül magas költséggel bír. Véleménye szerint igaza van a sportklubnak és valószínű valamennyi
egyesületnek, aki bármilyen sportlétesítményt használ, és a fenn tatásáról neki kell gondoskodni.
Éppen ezért a testületnek át kell gondolni a sporttámogatásnak azt a rendszerét, hogy mi az, ami
valóban támogatás és mi az, ami a létesítmények fenntartási költségeihez való hozzájárulás. Az
egyesület a benyújtott kérelmében azt kéri, hogy 2009 évről áthúzódó számlák kiegyenlítését az
általuk meghatározott ütemezés szerint engedélyezze a képviselő-testület. A bizottság a klub
zavartalan működése érdekében javasolja a kért fizetési ütemezés engedélyezését.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, Gyomaendrődön sok sportegyesület működik, a többi
sportegyesületre nem jellemző, hogy több támogatást kérnének. A Futball Club nem jól gazdálkodik,
nem találja meg a szponzorokat, nem tud olyan bevételekhez jutni, mint amelyekhez más
sportegyesületek hozzájutnak. Az utánpótlás is meg kapja a támogatást, mert nekik más alapból van
támogatás. A bizottság által javasolt B alternatíva szerinti döntési javaslat érinti a 2011. évet is.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő megjegyezte, hogy az endrődi sportpályán nem történt meg a
salakpályának a karbantartása. Tartott attól, hogy őszig az állapota tovább fog romlani, Vaszkán Gábor
szakedző újra kezdené majd az edzéseket, de nem lesz megfelelő pálya.
Csányi István alpolgármester elmondta, hogy jelen pillanatban, a club a két pályára 500.000,-Ft-ot
kap fenntartásra, ez szükséges ahhoz, hogy a kisgyerekektől kezdve a felnőtt csapatig ezen a pályán
működjön. Mind a két pályán megjelennek az iskolák diákjai sportolni és ugyan a diáksport is kap
támogatást a sport alapból, ugyanakkor ők nem járulnak hozzá semmilyen címen ehhez a
pályafenntartáshoz, tehát a Futball Clubnak erre az 500.000,-Ft-ból kellene a két atlétikai pályát is
rendbe tartani, holott a pályafenntartás 3 millió Ft-ba kerül. A Futball Club azért nyújtotta be ezt a
kérelmet, mert a működéséről van szó. Nagy összegeket kell befizetni nevezési díjra, továbbá
kötelezően elő van írva az utánpótlás. A Pénzügyi és Bizottsági elnök által felvetett javaslatot jónak
tartja.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában a Pénzügyi Bizottság javaslatára
figyelemmel a B. alternatíva szerinti döntési javaslatot tette fel szavazásra, amely szerint engedélyezik
a club részére a 2009 évről áthúzódó számlák általuk kért ütemezés szerinti teljesítését.
A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Dr. Palya József igen,
Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András tartózkodás.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
267/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Gyomaendrődi Futball
Club kérelmének, engedélyezi a 2009. évről áthúzódó számlák alábbi ütemezésben történő
teljesítését:
 2010. I. félév
296.560 Ft
 2010. II. félév
296.570 Ft
 2011. I. félév
296.560 Ft
 2011. II. félév
296.570 Ft
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
18. Napirendi pont
2010. évi rekonstrukciós munkák
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse a napirendi
pontot.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a 2010. évi költségvetésbe rekonstrukciós munkákra
34.917.000 Ft lett betervezve. Ebből az összegből többek között az ivóvízhálózat csomópontok
felújítása, szennyvízrendszer rekonstrukciója készülne el. Az évi rekonstrukciós program a víztorony
felújítását is tartalmazza, melyre vonatkozóan a Vízművek Zrt. megküldte a költségvetést. A
költségvetésben szereplő munkanemek a létesítmény élettartamát megnövelő, a jó
vízminőség megtartásához szükséges feladatok. A Vízművek Zrt tájékoztatása alapján a tervezett
munkák elvégzése után várhatóan 15 évig megfelelő védelmet ad a felhordott bevonat. A belső térben
levő szerelvények felújítását nem tartalmazza az ez évi rekonstrukció. Az üzemmérnökségen nem
tudtak adatot szolgáltatni arra, hogy mikor volt ilyen mértékű felújítása a belsőtérnek. A külső
lemezborítás felújítási munkáit a vihar okozta károk miatt végezték a szükséges mértékben évekkel
ezelőtt.
A véleményező bizottságok ülésein a napirend vitája során kérdésként merült fel, hogy a víztorony
felújítása rekonstrukciós munkának minősül, vagy karbantartási munkának. Nehéz eldönteni, hogy
felújítás során a hengernek visszaáll az eredeti állapota, vagy csak állagmegóvásról van szó.
Végül a Pénzügyi bizottság részéről az a javaslat fogalmazódott meg, hogy a víztorony felújítása is
szerepeljen a rekonstrukciós munkák között, és a munka elvégzésére a szerződés kerüljön megkötésre
a Vízművek Zrt-vel. Ezzel ellentétben a Városfenntartó bizottság azt javasolta, hogy a költségvetésbe
tervezett rekonstrukciós díjból nem biztosítsanak fedezetet a víztorony felújítására, mivel a munkák
többsége a karbantartási munkák körébe tartozik.
Várfi András polgármester a maga részéről egyetértett azzal, hogy a víztorony felújítása nem
tekinthető rekonstrukciós munkának, viszont végig kell gondolni, hogy a felújítás hogyan lehetséges.
Minél tovább várunk annál rosszabb, mert adott esetben, ha kilyukad a henger, még nagyobb lesz a
baj, mint eddig.
Vass Ignác bizottsági elnök hangsúlyozta, éppen ezt elkerülendően javasolta a bizottság azt, hogy
tekintsék ezt rekonstrukciós munkának és biztosítsák hozzá a fedezetet a rekonstrukciós alapból.
Csányi István alpolgármester véleménye szerint az aquahenger felújításának 80 %-a üzemelési,
fenntartási munka, a felgyülemlett iszap kitakarítása miért lenne rekonstrukciós munka. Miért kell
minden esetben az önkormányzatnak elfogadni a Vízművek Zrt. diktátumait. A Vízművek Zrt.
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felelőssége az, hogy a henger olyan állapotba legyen, hogy az jó minőségű ivóvizet biztosítson a város
lakosai számára.
Babos László képviselő véleménye szerint, ha most a rekonstrukciós alapot elköltjük fenntartásra, úgy
ha később tényleg fontos lesz felújítás, rekonstrukció, nem lesz rá pénzünk. A Zrt. által adott
költségvetés tartalmaz olyan tételeket, amelyek üzemeléssel, fenntartással kapcsolatos munkák, azokat
folyamatosan el kellene végezni, nem a rekonstrukciós alapból finanszírozni. A véleményező
bizottságok eltérő javaslatot fogalmaztak meg, viszont nekünk döntésre kell jutnunk. Elképzelhetőnek
tartotta, hogy bizonyos %-ban – akár 50-50 %-ban fogadjuk el a Zrt. költségbecslését.
Liszkainé Nagy Mária a városüzemeltetési osztály vezetője meg kívánta jegyezni, hogy a Zrt.
részvényeseinek együttműködési szerződésébe rögzítve lett, hogy víztorony egész felületének
bevonattal való ellátása a rekonstrukciós, felújítási munkák körébe tartozik. Az, hogy ehhez ki kell
takarítani és egyéb munkákat is el kell végezni, az hozzá tartozik, nem lehet külön választani.
A Vízmű zrt. mindenképpen kéri, hogy legalább a belső tér felújítását támogassa az önkormányzat
azzal, hogy azt elfogadja rekonstrukciós munkának, mivel ez a vízminőséget erősen befolyásolja.

Várfi András polgármester figyelemmel a hozzászólásokra, továbbá a véleményező bizottságok eltérő
javaslatára módosító javaslatként fogalmazta meg, miszerint a 2010. évi rekonstrukciós munkákról
szóló tájékoztatást és a Vízművek Zrt az aquahengerek felújításáról készült költségbecslését
elfogadják, ugyanakkor felkérik a Vízművek Zrt-t, hogy az aquahenger felújításával kapcsolatban
különítse el a rekonstrukciós és karbantartási munkák költségét, és azt terjessze be a képviselő-testület
soron következő ülésére.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító indítványról.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
268/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi rekonstrukciós munkákról szóló
tájékoztatót. Az aquahenger tervezett munkáiról készült tételes költségvetést nem fogadja el,
mint rekonstrukciós munka.
A Képviselő-testület felkéri a Vízművek Zrt-t, hogy az aquahenger felújításával kapcsolatban
különítse el a rekonstrukciós és karbantartási munkák költségét, és azt terjessze be a
képviselő-testület soron következő ülésére.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
A Regionális Hulladékkezelő Kft. és a Tulajdonosi önkormányzatok közötti üzemeltetési
szerződés jóváhagyása
Várfi András polgármester köszöntötte Berkes Zsuzsannát, a Kft ügyvezetőjét, majd felkérte Vass
Ignác bizottság elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Vass Ignác a Pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatásként elmondta, mint ismeretes a kilenc tulajdonos
önkormányzat 2000. március 17-én gesztori megállapodást, majd 2009. december 31-én Társulási
Szerződést kötött egymással a működési területükön keletkező kommunális szilárd hulladék
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összegyűjtésére, szállítására, és a kezelésére vonatkozó feladatok közös ellátására. Mivel a Legfelsőbb
Bíróság az Önkormányzatok és a Remondis Kft. közötti üzemeltetési szerződést ítéletével
érvénytelennek nyilvánította, ezért a hulladék lerakó telep üzemeltetésére a Tulajdonosok létre hozták
a Regionális Hulladékkezelő Kft. Ahhoz, hogy a Hulladékkezelő Telep működhessen, szükség van
üzemeltetési szerződés kötésére, hogy ennek a törvényes keretei biztosítva legyenek. A 9 tulajdonos
önkormányzat a Darázs és Társa Ügyvédi Irodát kérte fel az alapítással kapcsolatos feladatok
elvégzésére. Ennek keretén belül az Ügyvédi Iroda megfogalmazta az Üzemeltetési Szerződés
tervezetet, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi. Az Önkormányzatoknak, így Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának is jóvá kell ezt hagynia, hogy a szerződés aláírásra kerülhessen azzal, hogy
a megállapodásban szereplő bérleti díjra az Önkormányzatnak javaslatot kell tennie. A Pénzügyi
bizottság a bérleti díjat 9 millió Ft-ban javasolta meghatározni.
A bizottsági üléseket követően 2010. június 17-én a Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése is
megtárgyalta az üzemeltetési szerződés tervezetét és elfogadta, azzal, hogy az Üzemeltető évi
20.000.000- Ft + ÁFA összegű bérleti díjat köteles fizetni a Tulajdonosok részére. Továbbá, hogy a
bérleti díj összege az általános inflációra tekintettel évente változik, és mindig tárgyév december 1-jéig
az Üzemeltető tesz javaslatot a következő évi bérleti díj összegére. A bérleti díj Cséffai János
könyvvizsgáló szakvéleménye alapján került meghatározásra.
Mindezekre figyelemmel javasolta, hogy a taggyűlés által jóváhagyott a könyvvizsgáló által javasolt
20 millió Ft+ ÁFA/ év összegű bérleti díjat határozzanak meg.
Kérdés, hozzászólás hiányában a Polgármester egyetértve a javaslattal a döntés meghozatalára kérte
fel a képviselőket.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
269/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Regionális Hulladékkezelő
Kft.-vel kötendő üzemeltetési szerződést jóváhagyja.
A képviselő-testület a bérleti díj összegét 20.000.000 Ft+ Áfa/év összegben javasolja
meghatározni.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete Társulási Szerződése módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a társulást 2004-ben 16 település hozta létre a
szúnyoggyérítéssel kapcsolatos teendők ellátására. A társulási szerződés felülvizsgálata során
megállapításra került, hogy annak több pontja sem felel meg a vonatkozó törvény rendelkezéseinek
ezért azt módosítani szükséges. A módosításra az alábbi okok miatt van szükség:
 mivel a Társulási Törvény 9.§-a szerint jött létre a Társulás, ezért a döntéshozó szerv a
Társulási Tanács és nem a Közgyűlés
 a Társulási Tanácsot bármely tag indítványára össze kell hívni, nem csak 2 tagéra
 ki kell a szerződésben mondani, milyen időtartamra hozzuk létre, ha határozatlanra, azt is
jelezni kell
 ellenőrzés rendje: pl. gesztor önkormányzat évente beszámol a Társulási Tanácsnak
 kijelenteni, hogy államigazgatási feladat és hatáskört nem lát el.
Elmondta még, hogy a társulásnak jelenleg 13 település tagja, mert időközben 3 település kilépett. A
cél, hogy a szúnyoggyérítés minél hatékonyabb legyen, mivel az elmúlt időszak időjárása igen csak
kedvezett a szúnyogoknak.
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Megkérdezte van e kérdés, hozzászólás.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal a megállapodás módosítását jóváhagyta,
és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
270/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőrös-völgyi
Települések Regionális Szervezete Társulási Szerződésének módosítását az alábbi formában:
Megállapodás módosítása
Amely létrejött: Szarvas Város Önkormányzata (Szarvas, Szabadság út 25/27, képviseli:
Babák Mihály polgármester), Mezőtúr Város Önkormányzata (Mezőtúr, Kossuth tér 1,
képviseli: dr. Draskovics Dénes polgármester), Sarkad Város Önkormányzata (Sarkad,
Kossuth L. út 27, képviseli: Tóth Imre polgármester), Mezőberény Város Önkormányzata
(Mezőberény, Kossuth tér 1., képviseli: Cservenák Pál Miklós polgármester), Gyula Város
Önkormányzata (Gyula, Petőfi tér 3., képviseli: dr. Perjési Klára polgármester),
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli: Várfi
András polgármester), Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata ( Békésszentandrás,
Hősök tere 1., képviseli: Hamza Zoltán Gábor polgármester), Köröstarcsa Nagyközség
Önkormányzata (Köröstarcsa, Kossuth tér 7., képviseli: Nosza József polgármester),
Dévaványa Város Önkormányzata (Dévaványa, Hősök tere 1., képviseli: Pap Tibor
polgármester), Ecsegfalva Község Önkormányzata (Ecsegfalva, Fő út 67., képviseli: Bálint
Józsefné polgármester), Doboz Nagyközség Önkormányzata (Doboz, Kossuth tér 3.,
képviseli: Simon István Tamás polgármester), Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
(Lakitelek, Széchenyi krt. 48., képviseli: Varga Sándor polgármester), Orosháza Város
Önkormányzata (Orosháza, Szabadság tér 4-6., képviseli: Németh Béla polgármester) között
a felek közt 2004. november 12-én kelt Megállapodás módosítása tárgyában, az alábbi napon
és helyen a következő feltételekkel:
1./ A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„Amely létrejött: Szarvas Város Önkormányzata (Szarvas, Szabadság út 25/27, képviseli:
Babák Mihály polgármester), Mezőtúr Város Önkormányzata (Mezőtúr, Kossuth tér 1,
képviseli: dr. Draskovics Dénes polgármester), Sarkad Város Önkormányzata (Sarkad,
Kossuth L. út 27, képviseli: Tóth Imre polgármester), Mezőberény Város Önkormányzata
(Mezőberény, Kossuth tér 1., képviseli: Cservenák Pál Miklós polgármester), Gyula Város
Önkormányzata (Gyula, Petőfi tér 3., képviseli: dr. Perjési Klára polgármester),
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli: Várfi
András polgármester), Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata ( Békésszentandrás,
Hősök tere 1., képviseli: Hamza Zoltán Gábor polgármester), Köröstarcsa Nagyközség
Önkormányzata (Köröstarcsa, Kossuth tér 7., képviseli: Nosza József polgármester),
Dévaványa Város Önkormányzata (Dévaványa, Hősök tere 1., képviseli: Pap Tibor
polgármester), Ecsegfalva Község Önkormányzata (Ecsegfalva, Fő út 67., képviseli: Bálint
Józsefné polgármester), Doboz Nagyközség Önkormányzata (Doboz, Kossuth tér 3.,
képviseli: Simon István Tamás polgármester), Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
(Lakitelek, Széchenyi krt. 48., képviseli: Varga Sándor polgármester), Orosháza Város
Önkormányzata (Orosháza, Szabadság tér 4-6., képviseli: Németh Béla polgármester) között
az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel:”
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2./ A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 1.) pontja kiegészül b,c,d pontokkal, az 1.
pont pedig a továbbiakban 1. a) pontra módosul:
„b.) A Társulás megnevezése: Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete
Székhely ill. levelezési cím: 5500. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Képviselője: Várfi András, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának polgármestere
A Társulás Önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.
c.) A Társulást a tagjai határozatlan időre hozzák létre.
d.) A Társult Önkormányzatok kijelentik, hogy a Társulás államigazgatási feladat-és hatáskört
nem lát el.”
3./ A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„3.) A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melyben a Társulásban részt vevő
önkormányzatokat a polgármesterek képviselik. A polgármester, akadályoztatása esetén írásos
meghatalmazásban más személyt is meghatalmazhat a képviseletre. A meghatalmazásban meg
kell jelölni, hogy a meghatalmazott tanácskozási vagy döntési jogkörrel képviseli a társult
önkormányzatot. A meghatalmazott a meghatalmazást köteles a Tanács ülésének kezdetekor
az azt levezetőnek átadni, aki köteles azt az ülésről készített jegyzőkönyvhöz csatolni. A
Társulási Tanács tagjainak sorából az elnök helyettesítésére elnökhelyettest választ. Az
elnökhelyettes megbízatása két évre szól, melyet a Társulási Tanács egy alkalommal, további
két meghosszabbíthat. Az elnökhelyettes részére í tisztség ellátására két évnél rövidebb idejű
megbízatás is adható. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen
van. A Társulási Tanácsban minden társult tag egy szavazattal rendelkezik. A Tanácsi ülésen
akkor születik döntés, ha a tagok több mint fele egybehangzóan szavaz. A szavazás
kézfelemeléssel történik. A Társulási Tanácsot a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az
elnökhelyettes írásos meghívóval hívja össze, melyben fel kell tüntetni a Tanács ülésének
helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót úgy kell megküldeni, hogy a társult
önkormányzat polgármestere legalább 5 nappal az ülés előtt kézhez kapja. A meghívóval
együtt meg kell küldeni azokat az írásos dokumentumokat, melyek a Társulási Tanács ülésén
hozott döntések végrehajtásával keletkeznek és kötelezettségvállalást tartalmaznak. Az elnök
köteles összehívni a Társulási Tanács ülését, ha azt az ok megjelölésével az elnökhelyettes
írásban kéri, vagy a társulás bármely tagja- napirendet tartalmazó-indítványára. Amennyiben
az elnök a Társulási Tanács ülését az erre irányuló írásbeli kérelem kézhezvételét követő 15
napon belül, az írásos értesítés kézhezvételét követő 30 munkanapon belüli időpontra nem
hívja össze, úgy a tag az elnökhelyettestől írásban kérheti a Társulási Tanács összehívását.
Amennyiben az elnökhelyettes a tag kérésének nem tesz eleget a kérelem kézhezvételét követő
8 napon belül a társulás tagja a Társulási Tanács ülését összehívhatja. A meghívó
elkészítésével járó adminisztrációs terhekről a tárulás székhelye szerinti települési
önkormányzat polgármesteri hivatala köteles gondoskodni. A Társulási Tanács ülései
nyilvánosak, de az 1990. évi LXV tv 12. § (4) bek. a) pontjában meghatározott kérdések
tárgyalásakor köteles zárt ülést, míg a b.) pontjában meghatározott kérdések tárgyalásakor zárt
ülést tarthat. A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjain kívül csak azok vehetnek részt, akiknek a
részvételét a Társulási Tanács határozatában engedélyezte, illetve az 1990. évi LXV. tv.
12§(5) pontjában meghatározott személyek. A zárt ülésről a Társulási tanács elnöke ad
tájékoztatást. A Társulási Tanács évente szükség szerint tartja üléseit, de évente legalább két
ülést köteles tartani, így amikor meghatározza a társulás tárgyévi költségvetését, valamint
amikor dönt a költségvetés teljesítésre vonatkozó beszámolóról. A Társulás elnöke évente egy
alkalommal jelentért készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak
ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról. A társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell
készíteni, amelyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat
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kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által
felhatalmazott személy írja alá. ”
4./ A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 4./ pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„4.) A Társulás Tagjai kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott feladatok
ellátása érdekében minden tag külön-külön folytatja le a szükséges pályáztatási eljárást,
melynek szabályait külön megállapodásban határozzák meg.”
5./ A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 5.) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„5.) A Társulás Tagjai kijelentik, hogy a 4.) pontban meghatározott pályáztatási eljáráshoz és a
szúnyoggyérítési munkák ellenőrzéséhez szakértőt vehetnek igénybe, amelynek a költségeit
maguk viselik az irtási terület ha-ban meghatározott nagyságának arányában.”
6./ A Felek tudomásul veszik, hogy a Megállapodás 7.) pontjában szereplő „közgyűlés”-en
Társulási Tanácsot kell érteni.
7./ A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 8.) pontja utolsó bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre az 1990. évi LXV. Törvény, az 1997. évi
CXXXV. Törvény, az 1992. évi XXXVIII. Törvény, a Ptk., a 217/1998. (XII. 30.) Korm.
Rendelet és a 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet rendelkezései az irányadók.”
8./ A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására jogosultak.
9./ A Megállapodás egyéb pontjai változatlanul fennmaradnak.
10./ A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban
békés úton, tárgyalásos módon kívánják rendezni. E tekintetben a feleket együttműködési
kötelezettség terheli.
A Felek a jelen megállapodást, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt írják alá.
Gyomaendrőd, 2010.
Babák Mihály
Szarvas Város Önkormányzata

Dr. Draskovics Dénes
Mezőtúr Város Önkormányzata

Tóth Imre
Sarkad Város Önkormányzata
Dr. Perjési Klára
Gyula Város Önkormányzata

Cservenák Pál Miklós
Mezőberény Város Önkormányzata

Várfi András
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Hamza Zoltán Gábor
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

Pap Tibor
Dévaványa Város Önkormányzata

Nosza József
Köröstarcsa Nagyközség Önkormányzata

Simon István Tamás

Varga Sándor
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Doboz Nagyközség Önkormányzata
Bálint Józsefné
Ecsegfalva Község Önkormányzata

Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
Németh Béla
Orosháza Város Önkormányzata

Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Döntés a PCP Zöldenergia Zrt.-vel való tárgyalásról
Várfi András polgármester elmondta, a PCP Zöldenergia Zrt. felkereste az önkormányzatot és
ajánlatot tett arra, hogy a hulladékkezelő területen egy feldolgozó üzemet hozna létre, amely a
hulladékból a műanyag szekciót szelektálja és átalakítja folyadékká, illetve homokká. Az
önkormányzat haszna ebből az ajánlatból, hogy később telne meg a hulladékkezelő mű. Az
önkormányzatok viszont azért is hozták létre a Regionális Hulladékkezelő Kft-t, hogy profitáljanak a
műanyag hulladék piaci értékéből, ezért nem lenne szerencsés azt ingyenesen átadni a Zrt-nek.
Ugyanakkor nem csak annyi hasznot várnak a Hulladékkezelő Kft-től, hogy később teljen meg a
lerakó telep, hanem elvárt, hogy munkaerőt foglalkoztasson, nyereségesen működjön. A hulladék
feldolgozását a PCP Zöldenergia Zrt. nélkül is meg tudják valósítani.
A véleményező bizottságok véleménye az volt, hogy nem kell további tárgyalást folytatni a PCP Zrtvel.
A bizottságok véleményével egyetértett, arra figyelemmel a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők
döntését, amely szerint a Képviselő-testülete nem kíván tárgyalni a PCP Zöldenergia Zrt-vel.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
271/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván tárgyalni a PCP
Zöldenergia Zrt-vel.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Európai Mobilitási Hét 2010
Várfi András polgármester immár hagyományosan, idén is szeptember 16. és 22. között kerül
megrendezésre a fenntartható városi mobilitás céljait szolgáló Európai Mobilitási Hét, melynek
keretében egy egyhetes rendezvénysorozat megszervezésére kerül sor a Közlekedj okosabban, élj
egészségesebben központi jelmondattal összhangban. A kampányhoz történő csatlakozás feltétele,
hogy a Képviselő-testület döntése értelmében a polgármester aláírja a vállalásokat tartalmazó
Mobilitási Hét és Autómentes Nap Kartáját.
A tavalyi évben önkormányzatunk egy állandó intézkedés bevezetését vállalta, melynek keretében
forgalomcsillapító eszköz használatára, sebességcsökkentő tábla kihelyezésére került sor a Liget Fürdő
közelében. Az idei évben lehetőségünk lenne arra, hogy a program népszerűsítése érdekében egy
egyhetes rendezvényt szervezzünk. Ennek keretei között előadásokat szerveznénk a biztonságos
közlekedésről, az egészséges táplálkozásról és életmódról, kerékpárversenyt és gyalogtúrát,
zöldség/gyümölcsnapot rendeznénk, valamint a program keretében meghirdetésre kerülő rajzpályázat
nyertes alkotásaiból kiállítást tartanánk. Mivel a rendezvény jelentős költséget nem igényel, ezért
javasolt a kampányhoz való csatlakozás.
Kérte a képviselők támogató döntését.
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Hozzászólás, észrevétel nem volt a képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
272/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata csatlakozik a 2010. szeptember 16 és 22. között
megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét c. kampányhoz, melynek keretében egy
egyhetes rendezvénysorozat megszervezésére kerül sor a Közlekedj okosabban, élj
egészségesebben központi jelmondattal összhangban.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert az Európai Mobilitási Hét és
Autómentes Nap 2010. évi Kartájának aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrend módosítása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a MOBILBUSZ kft. a MÁV
menetrendváltozásokat figyelembevételével tett javaslatot a helyi autóbusz járat menetrend
módosítására, melyet 2010. június 21-i érvénybelépéssel kér jóváhagyni.
A véleményező bizottság a jóváhagyás megadását javasolta a képviselő-testületnek.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
273/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Mobilbusz Közlekedési Kft által
javasolt autóbusz menetrendet változást 2010. június 21.-i érvénybelépéssel.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületek haszonbérletbe adása
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, három szántó művelési ágú önkormányzati tulajdonú
haszonbérletbe adott földterület szerződése jár le 2010. szeptember 30-án. Ezek közül egy ingatlan fel
lett ajánlva cserére a Magyar Államnak, a csereügylet folyamatban van, ezért ennek haszonbérletbe
adása 1 évre javasolt, azzal, hogy a csereszerződés hatálybalépésével megszűnik a bérleti jogviszony.
A másik kettő esetében a javasolt földhaszonbérlet időtartama 5 év. Az árverés időpontja 2010.
augusztus 27, az induló bérleti díj licit 25 kg/AK. A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek az árverés meghirdetését a három földterületre a határozati javaslatban leírt feltételek
mellett.
Várfi András polgármester egyetértve a bizottság javaslatával felkérte a képviselőket annak
elfogadására.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
274/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a tulajdonában lévő lejárt
földhaszonbérleti szerződések bérbeadásával kapcsolatosan az alábbiakban rendelkezik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe
adását hirdeti meg helyben árverés útján az alábbi feltételek mellett:
Hrsz.
02693/5
075/24
075/42

Művelési ág
szántó
szántó
szántó

Terület ( ha )
34,4666
0,6099
0,3320

AK érték
485,69
13,78
7,50

Induló bérleti díj licit
25 kg/AK
25 kg/AK
25 kg/AK

1.
Az árverés időpontja: 2010. augusztus 27-én de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
4.
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült
kimutatásban szerepelnek. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2010. augusztus 27-én de.
9.00-ig - a szerződés megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal
pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell
az árverési előleg befizetését.
5.
A bérleti díj összege: az étkezési búza július hónapban az augusztusi szállításokra
létrejött tőzsdei ügyletek elszámoló árainak átlaga, a termőföld aranykorona értéke és a
kilogrammban meghatározott bérleti díj szorzata.
6.
A földhaszonbérlet időtartama: 5 év, a 02693/5 hrsz.-ú termőföld esetében 1 év.
7.
Az árverésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben fennálló
lejárt földhaszonbérleti díj tartozás.
8.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja, a kikiáltási árnál
alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni. A haszonbérleti szerződéseket a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján közzé kell tenni a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. rendelkezései alapján.
9. A bérleti jogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A
licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat.
Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki betudható ok miatt nem köt szerződést,
akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a szerződés.
10.
Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni.
11. Az árverésről hangfelvétel készül.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a földhaszonbérleti
szerződések megkötésére.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
25. Napirendi pont
Dr. Ficsor István vételi ajánlata
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignác bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
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Vass Ignác bizottság elnök elmondta, Dr. Ficsor István a Bajcsy Zs. út 104. sz. alatti ingatlanon
fennálló 12/16 tulajdoni hányadát megvételre ajánlotta fel az önkormányzatnak.
Az ingatlan bontási és karbantartási kötelezettséggel van terhelve, melyet nevezett nem teljesített. Az
esetleges megvásárlás hátrányai, hogy bizonytalan az önkormányzat által megelőlegezett bontási
költségek megtérülése, továbbá az ingatlan nehezen hasznosítható. A Pénzügyi Bizottság úgy foglalt
állást, hogy mindezek alapján nem javasolja a vételi ajánlat elfogadását.
Várfi András polgármester szomorúnak tartotta, hogy Mezőberényből érkezve ilyen romos épület
látványa fogadja a városba érkezőket. E mellett még ott van a volt Tisza malom épülete, ami szintén
egy gazdátlan leromlott épület. A maga részéről egyetértett a bizottság javaslatával, az önkormányzat
ne vegyen fölösleges nyűgöt a nyakába, az ingatlanról gondoskodjon a tulajdonos.
Javasolta a képviselőknek fogadják el a döntési javaslatot.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
275/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete köszönettel veszi dr. Ficsor István Kétegyháza,
Széchenyi I. u. 70. sz. alatti lakos Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. út 104. szám alatt lévő, 2804
hrsz-ú ingatlan 12/16 tulajdoni hányadára vonatkozó vételi ajánlatát. Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. út 104. szám alatt
lévő, 2804 hrsz-ú ingatlant.
Határidő: 2010. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
26. Napirendi pont
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a rendelet tervezet ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a rendelet módosítás lényege, hogy a köztemetők
üzemeltetéséről szóló rendeletből az a díjtétel, amit a köztemetőben a vállalkozók végeznének törlésre
kerül. Az Önkormányzati Minisztérium állásfoglalása szerint szerencsésebb lenne, ha a munkavégzés
során igénybevételre kerülő terület használatáért megállapításra kerülő díj mértékét a szolgáltató és a
temetőben vállalkozást végzők polgárjogi megállapodás keretében szabályoznák, figyelemmel a
hatályos jogszabályokra is.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal, és 3 tartózkodás mellett megalkotta: [Babos László
tartózkodás, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné tartózkodás, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét
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a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény
8. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § (1) Ez a rendelet 2010. július 1-én lép hatályba.
(2) Az Ör 5. § (1) bekezdésében meghatározott üzemeltető az e rendelet hatályba lépése előtt a
síremléképítéshez és karbantartáshoz kapcsolódó és tevékenység alapú területhasználat címen
kiszámlázott fizetési kötelezettségeket érvényteleníti.
Gyomaendrőd, 2010. június
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. június hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. június 28.
r. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
Köztemető fenntartási és létesítmény használat díjtételek
A
Temető fenntartási hozzájárulás (jogszabály szerint)
Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatások díja
Ravatalozó bérlet
Hűtőszekrény használata (Ft/nap)
Halott átvétele átadása (temetőben)
Sírhelyek árai:
Egyszemélyes normál sírhely 25 évre :
Kétszemélyes normál sírhely 25 évre:
Egyszemélyes mélyített 25 évre:
Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre:
Gyermeksírhely 25 évre:
Urnafülke 10 évre
Urnasírhely 10 évre
Sírbolt 60 évre:
Egyszemélyes sírbolt (14,7 m2):
Kétszemélyes sírbolt (20,6 m2):
Háromszemélyes sírbolt (34,3 m2):
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

B
3.260,- Ft

17.000- Ft
2.400,- Ft
8.000,- Ft
12.650- Ft
25.300,- Ft
16.700,- Ft
33.400,- Ft
8.700- Ft
2.500,- Ft/év
2.500,- Ft/év
7.000,- Ft/m2
7.000.- Ft/m2
7.000,- Ft/m2
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27. Napirendi pont
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése
Várfi András polgármester felkérte Liszkainé Nagy Máriát a Városüzemeltetési osztály vezetőjét
röviden ismertesse az előterjesztést.
Liszkainé Nagy Mária elmondta, a Körös-szögi Kistérségi Társulás 2008-ban pályázatot nyújtott be a
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére. A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium 2010. év márciusában közölte, hogy a pályázatot nem tudják tartalmilag értékelni, mert a
pályázati kiírásban megfogalmazott jogosultsági kritériumoknak nem felel meg. 2010. év márciusában
új pályázati konstrukció jelent meg. Megvan a lehetőség arra, hogy a Kistérség településeivel közösen
újból benyújtsuk a pályázatot a 2. fordulóra, de lehetősége van az önkormányzatoknak önállóan
pályázni a pályázati kiírás feltételeinek megfelelően. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatóság 2010. június 9-i történt egyeztetés során nyilatkozott, hogy a hat település csak
2. fordulóra pályázhat most, első fordulós új pályázat támogatására nincs lehetőség.
Tudni kell azonban, hogy mivel a pályázat kedvezményezettje a társulás, így nyertes pályázat esetén a
Gyomaendrődi hulladékgazdálkodási rendszer létesítményeit át kell adni a társulásnak üzemeltetésre.
Az üzemetetésre a társulás vagy közbeszerzési eljárás során választja ki az üzemeltetőt, vagy létrehoz
egy saját tulajdonú céget. Mint ismeretes a városban a Gyomaközszolg Kft. végzi ezt a szolgáltatást,
melyre az önkormányzat további három évre megkötötte a szerződést. Amennyiben az üzemeltetést át
kell adnunk a Társulás által létrehozott társaságnak, úgy a három év eltelte után a Gyomaközszolg Kftvel nem tudjuk meghosszabbítani. Mindez nem lenne pozitív Gyomaendrődnek, ugyanakkor nem volt
információja arról, hogy a többi település hogyan fog dönteni ebbe a kérdésbe.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, Gyomaendrőd a hulladéklerakó létesítése
következtében rendelkezik megfelelő komposztálási lehetőséggel. Tehát ezen rendszer bevezetésének
egyik központi eleme a szelektív hulladékgyűjtés,- a zöldhulladék kiválasztása . Amikor a település a
hulladéklerakó létesítésére megkapta az engedélyt, ezekre garanciát vállalt. Az előkészítők véleménye
szerint ezt a rendszert a város ki tudja alakítani, nem szükséges bevinni egy társulásba, ahhoz, hogy a
vállalt feltételeket az önkormányzat teljesíteni tudja. Hasonló helyzetben van Szarvas város is, igazán
azon kistelepüléseknek okoz ez problémát, ahol helyben nem tudják megoldani ennek a rendszernek a
kialakítását, működtetését. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy az önkormányzat nem kevés anyagi
erővel hozta létre a Gyomaközszolg Kft-t azért, hogy ennek a rendszernek az elemeit le tudja fektetni,
ki tudja alakítani. A Gyomaszolg Ipari Park Kft területén működik a hulladék udvar, amit esetleg
fejleszteni kellene, és meg kellene oldani a zöldhulladék begyűjtését, melyhez a szükséges edényzet és
szállítójármű beszerzésére pályázatot lehet benyújtani. A pályázat során valóban a társulást preferálja,
de nem kizárt, hogy az önkormányzat saját maga pályázzon.
Összegezve a kérdés az, hogy kell e az egész rendszert a társulásba beintegrálni, ami nyilván a
költségek növekedésével jár. Amennyiben az önkormányzat a rendszert beviszi, attól kezdve a díj
kialakítása is a társulás tanácson keresztül történik, így a díj meghatározására az önkormányzatnak
jelentősen lecsökken a ráhatása. Ezek alapján volt az előkészítőknek az a véleménye, hogy az
önkormányzat ne vigye be ezt a rendszert a társulásba.
Várfi András polgármester a fenti hozzászólásokra figyelemmel a B. alternatíva szerinti döntési
javaslatról kérte a képviselők döntését, amely szerint a nem kívánnak pályázatot benyújtani a Körösszögi Kistérségi Társulással a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére.
A képviselő-testület a döntési javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
276/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásával nem
kíván benyújtani pályázatot „A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztésére” című pályázati kiírásra.
Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
Hulladéklerakó rekultiváció
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető tájékoztatásként elmondta, nyolc település önkormányzata
2009-ben létrehozott egy társulást és közösen pályázatot nyújtott be a régi hulladéklerakó telep
rekultivációjára. Jelen előterjesztésben a második fordulós pályázat újbóli benyújtásáról van szó,
melyre július 1. napjáig van lehetőség. A 2010. januárjában benyújtott második fordulós pályázat
elutasításra került jogosultsági kritériumok miatt. A kritériumnak történő megfeleléshez szükséges a
társulási megállapodást módosítani, az időközben történt jogszabályi változásokat átvezetni.
Ugyanakkor helyesbíteni kellett a Társulás nevét, pótolni a hitelintézet nevét és a Társulás bankszámla
számát, valamint a szakfeladat számát. A jogszabályi változások miatt már nem költségvetési
szervként működik tovább, ezért az intézményvezető pozíció helyett társulási titkár kerül kinevezésre.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd kérdés, észrevétel hiányában javasolta
a képviselőknek fogadják el a társulási megállapodás módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
277/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítását és a társulási megállapodást a
változásokkal egységes szerkezetben elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi
András polgármestert, és Dr. Csorba Csaba jegyzőt a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
29. Napirendi pont
A Határ Győző Városi Könyvtár által alkalmazott szolgáltatási díjak módosításának kérelme
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a Városi Könyvtár sikeres pályázat
eredményeként bővíteni tudta a szolgáltatások körét, melyek díjtételeit meg kell határozni. A tervezett
szolgáltatási díjak jegyzékéből kitűnik, hogy az új díjtételek vagy megegyeznek a korábban
alkalmazott díjakkal, vagy annál olcsóbbá válnak. A Városi Könyvtár vezetője kéri a testületet, hogy
az új díjtételeket szíveskedjen elfogadni annak érdekében, hogy az eszközöket, szolgáltatásokat minél
hamarabb a lakosság, illetve az intézmények rendelkezésére tudják bocsátani. A mellékelt díjtételeket
2010. július 1. napjától kívánja a Könyvtár alkalmazni.
A maga részéről egyetértett a tervezett díjakkal, javasolta a képviselőknek azok elfogadását.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
278/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár szolgáltatási díjait az
alábbi összegekkel fogadja el 2010. július 1. napjától:
Fénymásolás/Nyomtatás
Méret Szín
Tevékenység
Díj 2010. július 1-től (Ft)
A/4
Fekete-fehér másolás Szöveg/Kép 1 oldalas 15,A/4
Fekete-fehér
Szöveg/Kép 1 oldalas 15,nyomtatás
A/3
Fekete-fehér másolás Szöveg/Kép 1 oldalas 30,A/3
Fekete-fehér
Szöveg/Kép 1 oldalas 30,nyomtatás
A/4
Színes
100 %-ban fedett
150,A/4
Színes
50 %-ban fedett
100,A/4
Színes
25 %-ban fedett
50,A/3
Színes
100 %-ban fedett
300,A/3
Színes
50 %-ban fedett
150,A/3
Színes
25 %-ban fedett
100,Laminálás
Méret Szín Tevékenység Díj 2010. július 1-től (Ft)
A/4
laminálás
100,A/3
laminálás
200,Szkennelés
Méret Szín
Tevékenység Díj 2010. július 1-től (Ft)
A/4
fekete-fehér szkennelés 50,A/4
színes
szkennelés 80,A/3
fekete-fehér szkennelés 150,A/3
színes
szkennelés 200,Spirálozás
Méret Szín Tevékenység Díj 2010. július 1-től
(Ft)
6-10
spirálozás
100,mm
16-22
spirálozás
200,mm
25-32
spirálozás
300,mm
előlap
+ 60,hátlap
Számítógép-internet használat- fax
Díj 2010. július
Méret Tevékenység
1-től (Ft)
A/4, Számítógépes segítségnyújtás (e-mail cím létrehozása, 100,A/3
hirdetések feladása, szövegszerkesztés, meghívó, plakát, /10 perc
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A/4

reklámanyag tervezés, stb)
Számítógép és internet használat minden nap 1 alkalommal fél ingyenes
óra (30 perc)
További, minden megkezdett fél óra
100,-/ fél óra
Faxolás
200,-

Tevékenység
Elveszett olvasójegy pótlása
Könyvtárközi kölcsönzés postaköltség térítése
Megrongált vonalkód cseréje
Késedelmek kezelése
- első felszólítás
- második felszólítás
- harmadik felszólítás
- ajánlott levélbeli felszólítás
Elvesztés, rongálás
- amennyiben a könyv eredeti ára 500 Ft alatti
- 500 Ft alatti, 2005. év előtti kiadás

Díj 2010. július 1-től
50,- Ft/ db
700,- Ft/db
50,- Ft/db
100,- Ft/könyv
200,- Ft/könyv
500,-/könyv
500,-Ft,- / könyv+1000,Ft postaköltség
1000,-Ft/könyv
beszerzési ár + 500
Ft/könyv
de nem lehet kevesebb,
mint 1000 Ft /könyv

Határidő: azonnal
Bejelentések
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket tegyék meg bejelentéseiket.
Béres János képviselő a Varga Lajos sportcsarnok felújítása kapcsán kérte, hogy lehetőség szerint az
6 öltöző ajtóinak cseréje is történjen meg, a költségvetésből biztosítsanak erre fedezetet. Az ajtók
cseréje 450 e Ft-ba kerülne a márciusban beterjesztett a sportcsarnok felújítását tartalmazó
költségvetés szerint. A meglévő ajtók olyan rossz állapotúak, hogy azok akár lefestésére is kár lenne
pénzt költeni.
Dr. Palya József képviselő, mint háziorvos a helyi Tv-n keresztül tájékoztatta a lakosságot arról, hogy
július 1-től hogyan változik az endrődi településrészen a háziorvosi rendelések ideje Dr. Jánosik
Bertalan nyugdíjazása miatt. Dr. Jánosik Bertalan körzetébe tartozó betegeket személye és Dr. Bánki
Gyula háziorvos fogja ellátni, napi 2-2 órában a saját rendelési idejükön felül. A Tb csak akkor fizeti
ki a körzet működési költségeit, ha a napi 4 órás rendelés biztosítva van. A saját körzetében a rendelési
idő az alábbiak szerint változik: de. 9-12-ig és du-tán 15-16-ig. A Jánosik doktor körzetébe tartozó
betegek részére pedig de. 8-9-ig és du-tán 14-15-ig tart rendelést. Kérte a betegeket, hogy a rendelési
időt figyeljék a rendelőben és lehetőség szerint azt tartsák be.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő kérte, hogy a közterület-felügyelők fokozottan ellenőrizzék a gazos
elhanyagolt ingatlanokat, a tulajdonosokat szólítsák fel azok letakarítására. Példaként említette a fő
úton a volt Szabóipari Kft. előtti területet, amit teljesen benőtt a gaz.
Többször szólt már arról, hogy a fő úti gyalogjárdán lassan életveszélyes gyalogosan közlekedni a sok
kerékpáros miatt, akik valósággal letolják a járdáról a gyalogosan közlekedőket. Sűrűbb rendőri
ellenőrzésre lenne szükség.
Babos László képviselő javasolta, hogy a Liget-fürdő főbejáratával szemben a Semmelweis utca
túloldalán tegyék ki a megállni tilos táblát. Rendszerint ezen az oldalon parkolna le a gépjárművek,
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ahol most semmi nem tiltja, akadályozva ezzel a gyalogos közlekedést, a főbejárathoz való eljutást.
Kérte továbbá, hogy a Kis Lajos üdülőtelepnél a kövesút és a fürdő kerítése közötti területen is vágják
le a füvet.
Hangya Lajosné képviselő kérte, hogy a vasút állomás után a vasúti rakodónál az út szélesítése
történjen meg, amire ígéret is történt a vasútberuházás kapcsán. Ez az ígéret viszont úgy tűnik, hogy
nem fog teljesülni, mivel a vasútberuházás befejeződött. Ezzel kapcsolatban a környék lakói
megkezdték aláírásgyűjtést. Az önkormányzat találjon valami megoldást, mert az az útszakasz ott
egyre veszélyesebb.
Kérdése volt továbbá, hogy a gyomai köztemetőben a Kommunizmus áldozatainak emlékére felállított
emlékmű felállításához az önkormányzat mekkora összeggel járult hozzá. A lakosság különböző
összegekről beszél, volt, aki szerint 60 millió Ft-ról beszélt, ami irreális, tájékoztassák a lakosságot a
pontos összegről.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, a pontos összeget nem tudta megmondani, de a 60
millió Ft biztos, hogy nem igaz. Emlékezete szerint minimális volt az összeg, inkább erkölcsi segítség,
és a kivitelezési munka biztosítása volt az, amivel az önkormányzat segítette ennek az emlékműnek a
felállítását.
A sportcsarnok felújítását illetően, az ajtók cseréje valóban indokolt lenne, viszont ezen felül a
felújítási munkák során további problémák is felmerültek. Ilyen, hogy bővíteni kellene a vizesblokkok
számát, ugyanis nagyobb rendezvények alkalmával a meglévőek kevésnek bizonyulnak. Ugyanakkor
probléma van a tetőszigeteléssel, illetve a kivitelezés során nem számoltak azzal, hogy a küzdőtér
felső részén lévő ablakait védő hálót a nap teljesen szétszívta, amelyek cseréje jelentős költségbe
kerül. Ezen munkálatok költségesítése folyamatban van, viszont tudni kell azt, hogy az önkormányzat
jelenleg nem rendelkezik olyan szabad pénzforrással, amit ezen munkák fedezetéül ki tudna jelölni. A
megoldás az lehet, hogy szakaszolják ezeket a munkákat.
Czibulka György képviselő aziránt érdeklődött, hogy a vasúti terület végleges átadása mikor történik
meg. A lakótelep mögött a sínekkel párhuzamos betonplaccon áldatlan állapotok vannak még ma is,
ugyanakkor a volt kenyérgyár irodaháza, teljesen gazdátlan, elhanyagolt, tele szeméttel, és sokszor
látni ott gyanús személyeket, az épület mellette lévő csapadékelvezető árkot pedig illegális
szemétlerakóként használnak a városlakók. Ezt az állapotot meg kell szüntetni, és ellenőrizni.
Várfi András polgármester véleménye szerint sok esetben a nem megfelelő lakossági hozzáállás
következménye az, hogy gazos, elhanyagolt területeket látunk a város különböző pontjain.
Putnoki László képviselő aziránt érdeklődött, hogy a mozgáskorlátozottak egyesülete rendezvényére
az ígért feljáró és a mobil WC biztosítva lesz e.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, az ígéretnek eleget fognak tenni, a művelődési
központba a megfelelő rámpát és a mobil WC-t biztosítani fogják a rendezvény idejére.
További érdemi bejelentés, hozzászólás nem volt, Várfi András megköszönte a jelenlétet, a tv nézők
figyelmét, és a nyilvános ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta munkáját.
K. m. f.
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