Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
22/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. augusztus 26-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,
Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné, Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tímárné Binges Irén, Enyedi László, Liszkainé Nagy Mária, Szilágyiné Bácsi
Gabriella osztályvezetők, Tóthné Rojik Edit oktatási előadó,
Meghívottként az egyes napirendi pont megtárgyalásában érintettek,
intézmények vezetői, sajtó képviselői, érdeklődő állampolgárok,
Jakucs Mária és Csikós Anikó jegyzőkönyvvezetők

Várfi András polgármester köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelent képviselő-testület tagjait,
Jegyző urat, Aljegyző urat, a hivatal osztályvezetőit, akik szakértőként vesznek részt a mai ülésen, és
köszöntötte mindazokat, akik meghívottként vannak jelen. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, 17 fős képviselőből jelen volt 15 fő. Jelezte távolmaradását Izsó Csaba, és Dr. Palya
József képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Dr. Kovács Béla és Vass Ignác képviselőket.
Az ülés napirendjét az ülés megkezdése előtt kiosztott a kiküldött meghívóhoz képest módosított
sorrendben javasolta meghatározni.
A képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú, 15 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,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
297/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetésének első féléves teljesítése
2. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása II. forduló
3. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló önkormányzati
rendelet módosítása
4. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
5. A közterület-felügyeletről és a mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
6. Folyékony hulladék rendeletmódosítás I. forduló
7. Körösi Halász Szövetkezet által javasolt haltelepítési program
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8. Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák vezetőinek 2009/2010-es nevelési
évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
9. A Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák önkormányzati támogatásigénylésének áttekintése-ellenőrzése
10. Tájékoztató a nevelési intézmények gyermekszállításával kapcsolatban
11. Közoktatási intézmények beszámolói a 2009/2010-es tanévről
12. Közoktatási intézmények pedagógiai programjának jóváhagyása
13. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, alapító okirat módosításának kérése
14. Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2010. évi
érettségi vizsga eredményéről
15. Könyvtári feladatellátás bővítése
16. Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának első fordulós tárgyalása
17. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési
szervek közötti megállapodás módosítása
18. A kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
19. Ciklusbeszámoló elfogadása
20. Beszámoló a Liget Fürdő Kft. 2010. június 30.-i ügyvezetői beosztás átadás átvételről
21. Beszámoló a Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről
22. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. vételi ajánlata
23. A Gyomaközszolg Kft. II. negyedéves beszámolója
24. Gyomaközszolg Kft. beszámolója a szilárd hulladékszállításról
25. Önkormányzati bérlakások ellenőrzéséről készített jelentés elfogadása
26. Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása, kiutalása
27. Bérlakások, és a Polányi Máté utca 43. szám alatti építési telek értékesítése
28. A Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatt lévő a Magyar Kommunista Munkáspárt Gyomaendrődi
Szervezete által használt 2. számú épület megváltása
29. IKSZT beruházás közbeszerzési eljárása
30. Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására
31. Beszámoló a 2010. I. félévben benyújtott pályázatokról
32. Az önkormányzattól állandó megbízást kapott, önkormányzat képviseletében eljáró személyek
beszámolója
33. Tájékoztató a Mezőtúr – Gyoma vonalszakasz beruházással kapcsolatban tett észrevételekre
adott MÁV Zrt. válaszról
34. Tájékoztató mezőgazdasági utak felújítására benyújtott pályázat visszavonásáról
35. Parlagfű elleni védekezési feladatokról beszámoló
36. Tótka Sándor I. Ifjúsági Olimpián való részvétele
37. Európai Mobilitási Hét 2010 programterve
38. Életfa Kárpát- medence Összefogás kérése
39. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
40. Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrendváltozás
41. Bejelentések
Határidő: azonnal
Tájékoztatásként elmondta, az Ötv. 14 § /2/ bekezdése alapján az alábbi napirendeket zárt ülésen
tárgyalja meg a képviselő-testület:
42. Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megbízása
43. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. ügyvezető béremelése
44. Projektmenedzsment felállítása – Városi örökség megőrzése és korszerűsítése
Gyomaendrődön projekthez
45. Pap Imréné kérelme
46. Átmeneti segély ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
47. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyben érkezett fellebbezés elbírálása I.
48. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyben érkezett fellebbezés elbírálása II.
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Ezt követően kitüntetések átadására került sor.
Mint köztudott Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a június havi ülésén a "Gyomaendrőd Város
Egészségügyéért" Elismerő Oklevél adományozásáról döntött. Az elismerésben részesülő személy
Kele Györgyné Vince Erzsébet védőnő.
Felkérte Megyeri László aljegyzőt, hogy az elismerő oklevél átadása előtt méltassa a kitüntetett
munkásságát.
Megyeri László: Kele Györgyné 38 éve dolgozik városunkban, mint védőnő. Aktív tagja a Magyar
Vöröskereszt és a Magyar Védőnők Országos Szövetségének. Munkáját mindig önzetlenül, pontosan és
lelkiismeretesen végezte/végzi. Munkaideje soha sem korlátozódott be, hisz Őt bármikor lehetett
keresni, legyen az este vagy hétvége. Munkája elismeréseként számos édesanya és kisgyermek mosolya
a köszönet, az önzetlen segítségért, kedves és hasznos szavakért és tanácsokért.
Az elismerő oklevelet és a virágot átadta Várfi András polgármester.
Ezt követően jubileumi jutalom átadására került sor.
Kulikné Gellai Zsuzsanna a Polgármesteri Hivatala Hatósági osztályának ügyintézője 35 éves
munkaviszony után Emléklap és virágcsokor elismerésben részesül.
Átadta: Várfi Andás polgármester és dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester ezt követően beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeiről.
Június 25-én kiállítás a Vidovszky Béla képtárban Katona György festőművész emlékkiállításának
megnyitóján vett részt.
Június 26-án részt vett Papp Zsigmond unokájának, Futó Ilonának a temetésén.
Szintén ezen a napon egy nagyon kellemes Családi Napon vett részt a Családsegítő Központ
szervezésében.
Június 28-29-én részt vett a Polgármesterek VIII. Világtalálkozóján, Gödöllőn. Érdekes és hasznos
előadások voltak.
Június 30-án a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői ünnepelték a július 1-i Köztisztviselők napját,
melyre a nyugdíjas kollégákat is meghívták.
Július 1-8 között a megyegyűlés által szervezett tanulmányúton vett részt, melynek ideje alatt
szabadságon volt.
Július 4-10-ig egy Űrtábor került megrendezésre Gyomaendrődön. A táborozó gyerekekkel július 9-én
este egy közös vacsorán vett részt, ahol halászlevet ettek.
Július 13-án Oláh Mátyás fiatal képzőművész, víz hely identitás c. makettjének zsúrizése történt. A
zsűri döntése szerint ez a makett alkalmas lenne egy köztéri szobornak, amit későbbiekben a zsűri
javaslata alapján az Október 6. ltp. melletti téren lehetne felállítani.
Július 22-én az elmúlt évihez hasonlóan ismét megrendezésre a Tour de Hongrie kerékpáros
körverseny, melyet nézőként sokan kísértek figyelemmel.
Július 23-án volt Kálai Ferenc színművész, városunk díszpolgárának a temetése, melyen Jegyző úrral
vettek részt.
Július 31-én Nagylaposon a nagylaposi és a varjasi volt diákok az ottani iskolára emlékeztek. Szép
ünnepséget tartottak a tavaly felállított szobornál. Szeretnék, ha a jövőben ez a tér Márton Gábor nevét
viselné, amit a volt csejti diákok is megerősítették.
Augusztus 2-án egy kínai gyermekekből álló delegáció látogatott Gyomaendrődre.
Augusztus 4-én az Endrődi Közösségi Házban egy nagyon szép goblein kiállítást nyithatott meg.
Augusztus 20-án egy szép ünnepségsorozat volt a városban.
Augusztus 21-én pedig immár a XII. Nemzetközi Halfőző verseny került megrendezésre.
Szólt még arról, hogy lelkes gyomaendrődi vállalkozóknak köszönhetően ongai árvízkárosult
gyermekek voltak vendégei városunknak.
Ugyanakkor jelenleg veterán autósok vannak Gyomaendrődön, innen látogatnak el a megye különböző
településeire, és megtekintik a helyi nevezetességeket is.
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Mint a fentiekben említette részt vett Futó Ilona temetésén, akivel még június 10-én volt alkalma
személyesen találkozni otthonában, Debrecenben. Futó Ilona szóban végrendelkezett, melyet részben
írásba is foglalt és az örökössel megkezdődött a tárgyalás arra vonatkozóan, hogyan kerülhetne a Pap
Zsigmond hagyaték Gyomaendrőd Város tulajdonába. Futó Ilona elképzelése szerint ez a hagyaték
úgy lenne működtethető, hogy ehhez megfelelő nagyságú földterületet is adományoz. Megítélése
szerint a város megfelelő gazdája lesz ennek a hagyatéknak és megfelelő emléket állít Papp
Zsigmondnak, annak a kiváló egyszerű embernek, aki naiv festőként, szobrászként, orgonaépítőként
számtalan kiváló munkát készített és hagyott emlékül szülővárosának. Büszkén fognak emlékezni
Papp Zsigmondra és unokájára, aki nagy betegen döntött erről a hagyatékról.
A következő napirendek előtti felszólalásának a „Valaki nem mond igazat” címet adta.
A júniusi testületi ülésen már szólt arról, hogy a Nemzeti Vágta honlapján helytelenül jelent meg a
városunk címere és a település neve. Ezzel kapcsolatban-levélben kereste meg a Nemzeti Vágta
szervezőit, akik a címert kijavították, mert elfogadták azt, hogy egy város polgármestere biztos, hogy a
helyes formátumot küldi el. Az említett testületi ülésen elmondta, azt is, hogy a címer használathoz a
polgármester ad engedélyt, a címer mellett pedig a település nevének helyes módon történő
feltüntetése is elvárt. A Nemzeti Vágta honlapján ugyanis a mai napig a város címere mellett az
olvasható, hogy Körösök vidéke. Ezzel szemben a Gyomaendrődi Hírmondó júniusi számában az
alábbi szöveg olvasható: „immáron harmadik alkalommal vesz részt Gyomaendrőd a Nemzeti Vágtán
a Haszon lapkiadó és a Körösök Vidékéért Egyesület közös nevezésével.” Véleménye szerint
személyét, és a város polgárait is megsértette az, aki nem megfelelően szerepeltette a település nevét.
A júniusi ülésen és most is mellette foglal helyet a Körösök Vidékéért Egyesület elnöke, akinek akkor
elnézést kellett volna kérnie. Erre azonban a mai napig nem került sor, és a nemzeti vágta honlapján
sem történt meg a javítás. Ezt követően levélben kereste meg az egyesület elnökét, melyben felhívta a
figyelmet, hogy a település jelképét kizárólag hiteles alakban szabad használni. Tudomása szerint az
egyesület részére hozzájárulást az arra jogosult nem adott, így fordulhatott elő, hogy a városunk
jelképe olyan szövegkörnyezetben jelent meg, amely téves információt sugallt, sértve ez által mind az
önkormányzati normát, mint pedig személyét. Az egyesülettől érkezett válaszban, mely jogilag
rendkívül korrekt, az elnök tájékoztatta arról, hogy „ az Ön által említett jogosulatlan címer
használatot nem a Körösök Vidékéért Egyesület követette el. A Nemzeti Vágta honlapját megtekintve
a nevezők között Körösök vidéke szerepel nem pedig az, hogy Körösök Vidékéért Egyesület.” A levél
megítélése szerint cinikusan fejeződik be „mellékesen megjegyzem, hogy ha az említett honlapon
rákattintunk a Körösök Vidéke fülre, akkor Gyomaendrőd Város honlapja töltődik be, amely egy ilyen
látogatott oldalnál nem kis lehetőség turisztikai és egyéb szempontból.” Még ha jogilag korrektnek is
mondható az egyesület elnökétől érkezett válasz, de erkölcsileg egyáltalán nem találta annak.
Szabó Balázsné bizottsági elnök a Nagyenyedi testvérvárosi kapcsolat eredményéről kívánt említést
tenni. Az elmúlt hónapban a Nyugdíjas Kertbarát Kör tagjai, magánszemélyként tettek látogatást
Nagyenyedre, melynek eredményeként, közvetlen baráti kapcsolatok alakultak ki, és a Nagyenyediek
már vissza is látogattak. Bízhatunk abba, hogy ezek a testvérvárosi kapcsolatok még
gyümölcsözőbbek lesznek, hiszen a hivatalos falakon túl az igazi baráti kapcsolatok az otthonokban
teremtődnek meg.
Hangya Lajosné bizottsági elnök két közérdekű kérdést tett fel. Az egyik, hogy a Fő úton és a Bajcsy
Zs. úton jelenleg épülő kerékpárút építésének befejezése mikorra várható. A 30 km –es
forgalomkorlátozású tábla ki van téve ezeken a szakaszokon, de a gond az, hogy azt senki nem tartja
be. Az út leszűkült a kerékpárosok számára nagyon balesetveszélyes. Szeptember 1-től elindul az
iskola, nagyon sok kisgyermek ezen az úton jut el az iskolába, a szülők aggodnak. Jó lenne, ha
forgalmi ajánlást adnának az arra közlekedőknek, és az iskolai időben a település őrök segítenék az
átjárókban az átjutást.
A másik kérdése, hogy mikor kezdődik el a szilárd burkolatú utak építése. Az érintett utak lakói
nagyon várják.
Liszkainé Nagy Mária a városüzemeltetési osztály vezetője válaszolva elmondta, a kerékpárút
építésének teljesítési határideje október 20. A munkaterület átadásakor kérték a kivitelezőt, hogy a Kis
Bálint Ált. Iskola előtti szakasz készüljön el szeptember 1-ig, de sajnos a jelen állás szerint ez nem fog
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megvalósulni. Addig az iskola a Petőfi utcai bejáraton biztosítja a gyermekek számára az iskolába
bejutást. Az útszakasz forgalom irányítása, szabályozása a Közút Kht hatáskörébe tartozik, azon az
önkormányzat nem tud változtatni.
A belterületi szilárd burkolatú utak építését illetve felújítását illetően elmondta, a közbeszerzési eljárás
folyamatban van, a munkákat október elején tudják elkezdeni, a befejezési határidő pedig november
15.
Várfi András polgármester hangsúlyozta az útszakaszon a forgalomi rend betartásának ellenőrzése a
rendőrség feladata. Az önkormányzat jelzi a lakosság részéről beérkező észrevételeket, problémákat,
és kérik, hogy folyamatosan ellenőrizzék ezeket az útszakaszokat. Természetesen az önkormányzatnak
oda kell hatni, hogy a beruházó optimálisan használja ki az időt annak érdekében, hogy az iskola
megkezdése előtt ez az útszakasz elkészüljön.
Csányi István alpolgármester reagálni kívánt a Polgármester úr „valaki nem mond igazat” című
napirend előtti hozzászólására.
A júniusi testületi ülésen valóban nem reagált a Polgármester úr címer ügyben tett felvetésére. Azért
nem mert személye a Nemzeti Vágta szervezésében nem vett részt, csupán annyit tudott, hogy a
Körösök Vidékéért Egyesület néhány tagja részt kíván venni, de a nevezést nem az egyesület, hanem a
Haszon magazin tette meg. Nyilván, hogy a Polgármester úr hivatalos hangvételű levelére,
hivatalosan illik válaszolni. Meg kívánta jegyezni, hogy ez is a kettőjük „jó munkakapcsolatát”
tükrözi. Hangsúlyozta, hogy nem a Körösök Vidékéért Egyesület tette fel a nemzeti vágta honlapjára a
város címerét és a Körösök vidéke elnevezést. Természetesen azt nem vitatta, hogy a címer
használatra jogtalanul került sor. A Haszon magazin nevébe viszont nem kérhet elnézést.
Meggyőződése azonban, hogy ezzel nem a polgármester tekintélyének, presztízsének a rontása, hanem
sokkal inkább Gyomaendrőd népszerűsítése volt az ott részt vevők szándéka. Azzal, hogy a címer
feltüntetésre került abból egyértelműen azonosítható volt, hogy Gyomaendrőd polgármesteréről van
szó. A maga részéről sajnálta, hogy ez az ügy idáig fajult és nem tudták ezt egymás között
megbeszélni.
Várfi András polgármester változatlanul fenntartotta a felszólásának adott címet, amely szerint valaki
nem mond, igazgat.
Izsóné Buzás Zita helyi lakos felszólalásában a Gyomaendrődi Hírmondó augusztusi számából
idézett, melyben Várfi András polgármester az alábbiak szerint nyilatkozott önmagáról: „az eddigi
munkám során mindig figyeltem az emberekre, én nem az a polgármester vagyok, aki csak megáll és
kezet fog a város lakóival, én meghallgatom és próbálok megoldást találni a problémáikra”. Örömmel,
de egyúttal döbbenten olvasta ezt a nyilatkozatot az alábbiak miatt. Férje Izsó Csaba képviselő néhány
hónappal ezelőtt próbált szót emelni azokért a megkárosított emberekért, akiket Csahócki János az
útépítések kapcsán megkárosított. Ezek gyomaendrődi és vidéki emberek, olyanok, akikhez családok
tartoznak. Ezek a becsapott megkárosított emberek a mai napig keresik a férjét, telefonon,
személyesen és néhány hónappal ezelőtt a képviselő-testület ülésén is megjelentek, hogy hátha kapnak
valamilyen segítséget. A maga részéről feleségként és tisztességes adófizető állampolgárként is
megelégelte ezt, és úgy gondolta, hogy ő emel szót értük. Remélte, hogy Polgármester úr a
nyilatkozata alapján megoldást talál ezen emberek problémájára.
Mint említette tavaly előtt és az elmúlt évben Csahócki János az útépítések kapcsán nagyon sok
vállalkozót és kétkezi munkást nem fizetett ki a mai napig sem. Az elmúlt év tavaszán egy bizottsági
ülésen tett ígéretet Csahócki János arra, hogy kiegyenlíti tartozásait. Erre nem került sor, ráadásul
azóta is sorozatban ez az ember kap munkát az önkormányzattól. A jelenleg épülő kerékpárút építésnél
is ő dolgozik alvállalkozóként. Ezek után nem lehet csodálkozni azon, hogy a város polgárai azt
mondják, ez nem lehet véletlen, e mögött van valami, vagy talán valaki. Nem gondolja Polgármester
úr azt, hogy még ha nem is dolga, de figyelemmel kísérje, hogy a fővállalkozó az önkormányzati
beruházásoknál melyik alvállalkozónak adja a munkát. Persze továbbra is mondhatja azt, hogy nem
dolga, de ez sem erkölcsileg sem emberileg nem állja meg a helyét. Sokakkal együtt azt vallja, hogy
egy ember elsősorban ember, legalább is az kellene, legyen, nem pedig polgármester. Ezekhez a
megkárosított emberekhez családok tartoznak, feleségek, gyerekek, akik hitelből vészelték át a telet
azért, mert Csahócki János becsületlen módon átverte őket, aki a mai napig nem fizette ki a tartozását
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és még is ő dolgozik a kerékpárút kivitelezésénél. Nem gondolja polgármester úr, hogy legalább azt a
minimumot meg kellett volna tennie, hogy figyelemmel kísérje, hogy sorozatba ne ez az ember kapjon
az önkormányzati beruházásoknál munkát.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, polgármester, de természetesen ember is. Úgy kezeli a
dolgokat, ahogy azt egy polgármesternek illik, kötelessége és az eskünek megfelel. A testület által
hozott döntéseknek megfelelően különböző szerződéseket kell, hogy aláírjon. Az önkormányzati
beruházásokra kiírt közbeszerzési eljárásoknak van egy nyertese, aki a szerződéskötést követően
megkezdi a munkát. Ez a fővállalkozó szerződésének megfelelően alvállalkozókat alkalmazhat, mely
jogügyletbe a képviselő-testületnek és a polgármesternek már nincs joga beleszólni. A maga részéről
igyekezett ezeket az embereket meghallgatni, de tudni kell azt, hogy itt már a két fél közötti polgárjogi
vitás kérdésről van szó, melyben a bíróság az illetékes. Amennyiben akár a felszólaló, akár az említett
emberek úgy gondolják, hogy őket megkárosították, úgy tegyenek feljelentést a bíróságon. Sem
személye, sem a képviselő-testület nem hozott olyan döntést, hogy ki dolgozzon alvállalkozóként.
Ami biztos, hogy kötelességének megfelelően külön levélben szólítja fel a nyertes pályázót, hogy a
szerződésben foglaltaknak megfelelően dolgozzon. Ez az ő feladata, erre adott kapott felhatalmazást a
képviselő-testülettől. Az ügy etikai részét annak idején elintézte, mert Csahócki János, aki FideszKDNP-s ajánlással volt külsős bizottsági tag a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
bizottságban, a bizottsági tagságáról lemondott.
Dr. Csorba Csaba jegyző a témával kapcsolatban el kívánta mondani, hogy a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatának megfelelően a beruházások előkészítéséért a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottság a felelős, az ő hatáskörébe tartozik. Ugyan így a
beruházások nyomon követése is a bizottság hatásköre. A bizottság az útépítés során többször tett
helyszíni ellenőrzést, mely bizottságnak az elnöke történetesen a hozzászóló férje, Izsó Csaba, aki
részt vett a beérkezett ajánlatok véleményezésében és a döntéshozatalban. Elnökként teljes betekintési
joggal rendelkezik, átlátja ezt a folyamatot, és ha bármilyen beavatkozás szükséges lett volna, úgy azt
a bizottság saját hatáskörébe megtehette volna. Mint ahogy Polgármester úr is elmondta, ennek a
kérdésnek a rendezése a bíróság hatáskörébe tartozik, mert ezek a személyek 10 % feletti
alvállalkozóként nem jelentek meg, természetesen adott esetben a vélt vagy valós károsultak sem. Ez
azért lényeges, mert a közbeszerzési eljárás során jogorvoslattal akkor lehet érni, ha valaki az ebbéli
előírásokat bizonyítható módon megszegi. Ezért javasolta Polgármester úr, hogy ezek a személyek
amennyiben ilyen okiratokkal rendelkeznek, forduljanak a bírósághoz. Ismételten hangsúlyozta, hogy
a városüzemeltetési bizottság sok esetben részt vett a döntéshozatali folyamatokban.
Putnoki László képviselő elmondta, neki is többen feltették a kérdést, hogy Csahócki úr miért
dolgozik a kerékpár útépítésnél. Sajnos a közbeszerzési eljárásnál nem lehet kizárni azt, aki nem fizeti
ki az alkalmazottait. Ilyen a törvényi szabályozás, de bízott abba, hogy a kétharmaddal rendelkező
Fidesz kormánypárt ezt a problémát orvosolni fogja, és csak olyan vállalkozók pályázhatnak majd,
akik rendezett munkaügyi hátérrel, érdekvédelmi csoportokkal rendelkeznek. Szégyenteljes, hogy
olyan ember kap munkát közpénzen, aki méltatlanul állt a munkához és nem fizette ki azokat az
embereket, akik megdolgoztak a pénzükért.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, a közbeszerzési eljárások során minden esetben
felhívták a nyertes fővállalkozók figyelmét a közbeszerzési szabályainak betartására, nevezetesen ha
az ajánlati felhívásában nem jelölt meg 10 % feletti alvállalkozót, akkor nem jogosult annak
alkalmazására. Ez azért lényeges, mert a műszaki ellenőrzésre vonatkozó szerződésben is felhívták a
műszaki ellenőr figyelmét, hogy a 10 % feletti alvállalkozókra fokozottan figyeljen oda. Ezzel
párhuzamosan a városüzemeltetési osztály is ellenőrizni fogja az alkalmazásra vonatkozó szerződéses
okiratokat – munkaszerződés, stb. Amennyiben ezek nincsenek meg, vagy nem megfelelőek, úgy a
szerződést az ajánlati felhívás megsértése miatt fel lehet mondani, vagy felkérhető a munkaügyi
felügyelőség az ellenőrzésre. Ezekkel a lehetőséggel eddig is élt a hivatal és élni is fog.
További napirend előtt kérdés, észrevétel nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy az
első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel
kapcsolatban hozzák meg döntésüket. Megkérdezte van e hozzászólás.
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A képviselő-testület a jelentést vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal elfogadták, és az alábbi
határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
298/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 518/2009.(XII.21.), 127/2010.(III.25.), 128/2010.
(III.25.), 129/2010.(III.25.), 135/2010.(III.25.), 188/2010.(IV.29.), 214/2010.(V.27.),
215/2010.(V.27.), 216/2010.(V.27.), 217/2010.(V.27.), 218/2010.(V.27.), 221/2010.(V.27.),
231/2010.(V.27.),
250/2010.(VI.24.),
255/2010.(VI.24.),
266/2010.(VI.24.),
275/2010.(VI.24.), 285/2010.(VI.24.) Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
elfogadta.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a szabadságával kapcsolatban bejelentette, miszerint július 1-8-ig 5 nap,
és augusztus 9-11 –ig 3 nap szabadságot töltött le.
Személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását. Felhívta a figyelmet, hogy a
kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
299/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kizárja Várfi András polgármestert a szabadságának
alakulásáról tett bejelentésének döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a polgármester bejelentését egyhangú 14 igen szavazattal – Várfi András
polgármester nem szavazott – 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen,
Várfi András nem szavazott.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
300/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester
szabadságának alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint 2010. július 1-8-ig 5 nap és
2010. augusztus 9-10-11. napja között 3 nap szabadságot vett igénybe.
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetésének első féléves teljesítése
Várfi András polgármester előjáróban a képviselők figyelmébe ajánlotta a könyvvizsgálói jelentést a
2010. évi költségvetés első féléves teljesítéséről, majd felkérte Szilágyiné Bácsi Gabriellát a pénzügyi
osztály vezetőjét röviden foglalja össze a hogyan alakult a város költségvetése az első félévben.
Szilágyiné Bácsi Gabriella elmondta, a város első féléves gazdálkodására a stabilitás volt jellemző,
finanszírozási problémák sem a hivatal sem az intézmények gazdálkodásában nem jelentkeztek. Az
előterjesztést valamennyi bizottság részletesen megtárgyalta. Két intézmény gazdálkodásában látható
némi probléma, az egyik a Térségi Szociális Gondozási Központ. Az intézmény már az 1-4 havi
finanszírozás bemutatásánál is jelezte, hogy valószínűleg nem tudja teljesíteni azt a térítési díj
bevételt, ami a költségvetés elfogadásakor be lett tervezve. A költségvetési egyensúly biztosítása
érdekében beépítésre került egy 5 millió Ft-os térítési díj bevétel összeg. Amennyiben az
intézménynek év végével ezen ok miatt bevétel kiesése lesz, úgy az önkormányzatnak célszerű lesz
emiatt tartalékolni.
A kötvény alakulásáról tudni kell, hogy a kibocsátást követően a tényleges felhasználás 2010 első
félévében történt, ugyanis ekkor került sor a vízmű részvényvásárlásra 50.400 millió Ft összegben,
majd megtörtént a kamatfizetés, illetve május hónapban 56 millió Ft összegben tőkeemelést hajtott
végre az önkormányzat a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nél az inkubátorház beruházáshoz. A
kötvényforrás 2010. január 1-én meghaladta az 1.105.233.122 Ft-ot. Az első félévben a realizált
hozam összege meghaladta az 50 millió Ft-ot. Június 30-án a kötvénykibocsátásból származó
kötelezettségállomány összege 1.368.487.000 Ft.
A beszámoló részletesen bemutatja a felhalmozási célú pénzeszközök alakulását. Két olyan pályázat
van folyamatban, amelyet az önkormányzatnak meg kell előlegezni. Az egyik a kompetencia alapú
pályázat, a másik pedig a Városi Könyvtárhoz kapcsolódó TIOP-os pályázat. Az előbbinél az első
részelszámolásból megérkezett a támogatás, így az önkormányzat által megelőlegezett összeg
visszafizetésre került az önkormányzat számlájára, az utóbbi pályázat viszont még folyamatban van,
így az ott megelőlegezett több mint 8 millió Ft még nem folyt be az önkormányzat számlájára.
Fontosnak tartotta szólni arról, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által benyújtott „Tedd meg
velünk az első lépéseket” pályázathoz 1.8 millió Ft-ot előlegezett meg a települési önkormányzat,
mely összegből 1.2 millió Ft már visszafizetésre került, viszont a fennmaradó tartozás rendezéséről
intézkedni kell a kisebbségi önkormányzatnak, hogy mikor és milyen forrásból rendezi azt.
Az év hátralévő időszakában gondolni kell az önkormányzati tulajdonú kft-re – fürdő, Gyomaszolg - ,
hiszen nem látható, hogy a második fél évi gazdálkodásuk hogyan alakul, mennyi önkormányzati
támogatást fognak igényelni az év végéig.
Összegezve elmondható, hogy az első félévben finanszírozási problémák nem voltak, bíznak abban,
hogy finanszírozási gondok nélkül fogják zárni az évet.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd vitára bocsátotta a napirendi pontot.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, hogy a Cigány Kisebbség legutóbbi ülésén határozott
arról, hogy a fent említett tartozás rendezése céljából tárgyalást kezdeményeznek az önkormányzattal
az év utolsó testületi ülését megelőzően.
Putnoki László képviselő a maga részéről kifogásolta a helyi sajtóra fordított összeg nagyságát.
Annak idején, amikor még a Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület működtette a lap kiadást 125 e
Ft/hó-ot hagyott jóvá a testület. Ez az összeg idő közben 325 e Ft /hó –ra emelkedett, ami éves szint
több mint 3.7 millió Ft. Ezzel szemben Bíró Károly évi 600 e Ft-ot kapott a lap megjelentetésére, tehát
több mint négyszeresére nőtt a túlköltekezés. Tehát van itt pénz, amit a sportalapba lehetne tenni.
Ugyanakkor a lap kiadása során elvként került megfogalmazásra, hogy az az önkormányzat hiteles
tájékoztatója legyen és esélyegyenlőséget biztosítson. Ennek ellenére a legutóbbi számban egyedül a
Fidesz-KDNP önkormányzati képviselő jelöltek kerültek bemutatásra, és nem látható, hogy ez fizetett
politikai hirdetés lenne. Mint ismeretes 2006-ban az önkormányzati képviselő jelöltek mindegyikének
adott volt a lehetőség a bemutatkozásra. Ezt most a testület a polgármester vezetésével elmulasztotta.
Nem tudható, hogy a következő lapszámban jut e hely erre.
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Várfi András polgármester megítélése szerint erre az újságban szükség van a városban, igénylik a
városlakók. Felhívta azonban a figyelmet, hogy a sajtó szabad, abba lehet cikket írni, nyilatkozni. A
laphoz személyének nincs köze, annak szerkesztése nem a hivatalban, hanem a könyvtárban történik.
Információi szerint a következő számban nagyon sok képviselő jelölt be fog mutatkozni, a demokrácia
jegyében erre bár kinek meg van a lehetősége.
Itt kívánt szólni az elmúlt napok egyik legfontosabb eseményéről, amely szerint Tótka Sándor
gyomaendrődi kajakos Szingapúrban az I. ifjúsági olimpián aranyérmet nyert. Ekkora esemény
Gyomaendrőd életében még nem történt, ilyen híresség még nem volt. Vasárnap este érkezik haza, egy
kisebb gyomaendrődi küldöttség fogadja majd a repülőtéren. Elmondhatjuk, hogy Gyomaendrőd nevét
ilyen olcsón még nem jelentették meg a világban, mint hogy egy kiváló fiatalember ilyen hírnevet
szerzett a városnak. A napirend előtti bejelentések között nem szólt még arról, hogy szombaton 10
órakor lesz a KOMONIZMUS áldozatainak emlékünnepe a gyomai köztemetőben.
Szabó Balázsné bizottsági elnök, és mint a Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület elnöke az újság
kiadással kapcsolatban el kívánta mondani, hogy a lapkiadás azzal a feltétellel került átadásra, hogy
arra rálátása lesz a testületnek és az valóban hiteles tájékoztatást nyújt politikamentesen a város lakói
számára. Mivel az újság még mindig az egyesület engedélyszámán jelenik meg, bízott abban, hogy a
választás előtt a lap szerkesztője lehetőséget ad arra az esélyegyenlőség jegyében, hogy minden hiteles
képviselő jelölt bemutatkozhasson az újságban. Ezek az emberek is vannak annyira hitelesek, hogy
megérdemlik az újságban való bemutatkozást, hogy a város lakói világosan lássák, kik azok az
emberek, akik a város sorsát szeretnék irányítani és a működését segíteni.
Várfi András polgármester meg kívánta jegyezni, hogy számára lassan feledésbe megy, hogy
működik ilyen egyesület a városban. Várja az elnök asszony meghívását a következő összejövetelükre.
Varjú Zoltán a Gyomaendrődi Hírmondó szerkesztője az újsággal kapcsolatos hozzászólásokra
annyiban kívánt reagálni, miszerint a Fidesz jelöltjei július közepén jelezték, hogy szeretnének
megjelenni az újságban, melyre ingyen volt lehetőségük. A Körösök Vidékéért Egyesület július 28-án
tartotta a sajtótájékoztatóját, ahol bejelentették a jelölteket. A lapzártára minden hónap 20-án kerül sor,
hogy a hónap végén meg tudjanak jelenni. A most megjelenő számban több képviselő jelölt is jelezte,
hogy szeretne bemutatkozni, melyre mindenkinek ugyan olyan terjedelemben és térítésmentesen van
lehetősége.
Babos László képviselő a napirendi pont kapcsán meg kívánta jegyezni, hogy a helyi sajtóban, az
internetes portálokon különböző „rémhírek” jelennek meg a város gazdálkodásáról. A féléves
teljesítésről szóló jelentést elolvasva azonban megállapíthatjuk, hogy felelős gazdálkodás folyt mind a
hivatal, mind pedig az intézmények részéről. Arra kérte a Polgármester urat, hogy nyugtassa meg a
rémhírek terjesztőit és annak olvasóit is, hogy minden úgy van, ahogy a jelentésben le van írva.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, igen is az elmúlt négy évben megfontolt
gazdálkodást folytatott a 17 tagú képviselő testület, minden évben szinte kivétel nélkül elfogadták a
város adott évi költségvetését és a döntéseket is közösen hozták. Nem herdálták a város vagyonát,
működésre nem élték fel a kötvényt. A vásárlásra felhasznált kötvény is egy megfontolt
felelősségteljes döntés eredménye volt. A híreszteléssel ellentétben nem voltak likviditási, fizetési
problémák. Mindezt mindannyian bátran és büszkén felvállalhatják.
További kérdés, észrevétel a költségvetés első féléves teljesítésével kapcsolatban nem hangzott el, a
Polgármester felkérte a képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 15 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
301/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletével
elfogadott 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. A
Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi törvény 70. § és a 79. § (1) bekezdése
alapján kapjon tájékoztatást a város háromnegyed éves költségvetési helyzetéről.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása II. forduló
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét ismertesse a
rendelet módosítás lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a rendelet-tervezet első fordulós vitája során a Képviselőtestület meghatározta a költségalapú bérlakások lakbéremelésének mértékét, a bérleti díjak összegét. A
költségalapú bérlakások lakbéremelésének mértékét 10 %-ban határozták meg, így biztosítva a
költségalapú bérlakások lakbérének értékállóságát. A második fordulóban kerülne sor a normaszöveg
megalkotására, a rendelet módosításának elfogadására. Az önkormányzat számára a lakbéremelés nem
jelent kockázatot, hiszen a lakbéremelés végrehajtásával, mind a lakástörvényben, mind a támogatói
szerződésben foglaltaknak eleget tesz. A költségalapú bérlakások esetében a befizetett lakbérek a
lakások felújítására, karbantartására fordíthatóak, mely keretösszeg emelésével több forrás biztosítható
a felújítási, karbantartási munkálatokra.
A bizottság nevében javasolta a rendelet megalkotását a tervezetben foglaltak szerint.
Várfi András polgármester hozzászólás, kérdés hiányában felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és
elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 34 §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2010. december 1-én lép hatályba.
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Gyomaendrőd, 2010. augusztus
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. augusztus hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 22/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségalapú bérlakások bérleti díja

1
2

3

4

5

A
megnevezés

B
C
Komfortfokozat m2

D
E
F
Szoba szám Garázs Lakbér

G
Garázs bérleti
Díj ÁFÁ-val
15 m2 16.830,- Ft/hó 1.100,- Ft/hó

Magtárlaposi úti
4 db A-típusú
bérlakás
egyenként
Magtárlaposi úti
4 db B-típusú
bérlakás
egyenként
Endrődi u. 5 - 7.
14 db C-típusú
bérlakás
egyenként
Endrődi u. 5 - 7.
2 db D-típusú
bérlakás
egyenként

Összkomfortos

70,10

Lakótér+2
fél szoba

Összkomfortos

74,07

Lakótér+2
fél szoba

15 m2 17.600,- Ft/hó 1.100,- Ft/hó

Összkomfortos

33,93

1 szoba

-

11.000,- Ft/hó -

Összkomfortos

35,70

1 szoba

-

11.550,- Ft/hó -

3. Napirendi pont
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.)
önkormányzati rendelet módosítása
Hangya Lajosné bizottsági elnök a jelenlévők tájékoztatására elmondta, jelen rendeletmódosítással
adminisztratív hiba kerülne kijavításra, ugyanis a képviselő-testület a januári ülésén módosította az
önkormányzati támogatás összegét, 480 e Ft-ról 500 e Ft-ra. A módosítás a rendelet 4. §-át érintette,
melyből adminisztratív okok miatt kimaradt a c. pont valamint az utolsó két mondat, mely az a-b-c
pontokhoz egyaránt tartalmaz rendelkezést. Jelen módosítással újból teljes lesz a támogatás
összegének meghatározása. Javasolta a képviselőknek a rendelet megalkotását.
Várfi András polgármester felhívta a képviselők figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához
minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról
szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.)
önkormányzati rendelet 4. §-a a következő szövegrésszel egészül ki:
„c) A lakásbővítésre adható támogatás összege nem haladhatja meg, az a) pontban meghatározott
maximum összeg 50%-át. A megítélt összeg 2/3 része kamatmentes hitel, 1/3 része vissza nem
térítendő önkormányzati támogatásként adható, és csak akkor folyósítható, ha a bővítés falazási
munkálatai elkezdődtek.
Az a)-c) pontokban meghatározott támogatási összegektől eltérni, csak a 2. § (5) bekezdése
értelmében lehet. A meghatározott vissza nem térítendő önkormányzati támogatás vissza nem
térítendővé akkor válik, ha az igénylő nem esik a 4. § (5) bekezdésében foglaltak hatálya alá, és a
kamatmentes hitelt visszafizette.”
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2010. szeptember 1-én lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. augusztus hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a legutóbbi ülésen a képviselő-testület meghatározta a
temetési segély és helyi lakásfenntartási támogatás új szabályozási feltételeit, a hatálybalépés
időpontját. – 2010. október 1. A második fordulóban kerülne sor a normaszöveg megalkotására, a
rendelet módosításának elfogadására.
A lakásfenntartási támogatás vonatkozásában a szociális törvénynek megfelelően kiegészítő
támogatást biztosít az önkormányzat a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő
személyeknek, családoknak, ami október 1-től havi plusz 2.000 Ft kiegészítést jelent. A temetési
segélyt illetően pedig 2011. január 1. napjától a temetési segély összege az egy főre eső jövedelem
alapján sávosan kerül meghatározásra 50.000.-Ft., 30.000.-Ft illetve a helyben szokásos
legalacsonyabb temetési költség 10 %-ában.
A magasabb összegű temetési segély jelentősebb pénzügyi forrást igényel az önkormányzattól, viszont
az ügyfelek számára előnyt biztosít, hiszen anyagilag nagyobb segítséget nyújt a temetési kiadások
viselésében.
A bizottság nevében javasolta a rendelet tervezet szerinti megalkotását.
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Kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a rendelet
módosításáról. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. III. törvény 25 § (3) b pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) 7. §-ában az „önálló” szövegrész
helyébe a „kiegészítő” szöveg lép.
2. § Az ÖR. 8. §-ának helyébe a következő szakasz lép:
„(1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szt. 38. § (1) bekezdés a)
pontja szerint normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek, családok számára
helyi kiegészítő támogatást állapít meg havi 1.000.-Ft összegben.
(2) A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatást egy évre a normatív lakásfenntartási
támogatás időtartamára kell megállapítani.”
3. §Az ÖR. 10. §-ában az „bekötési” szövegrész helyébe a „helyi kiegészítő lakásfenntartási” szöveg
lép.
4. §Az ÖR. 27. § (1) bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép:
„ A temetési segély összegét az egy főre jutó havi jövedelem alapján kell megállapítani:
a) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 0-100 %-a esetében a temetési segély
összege 50.000.-Ft.
b) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 101-200 %-a esetében a temetési
segély összege 30.000.-Ft.
c) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 201-300 %-a esetében a temetési
segély összege a mindenkori legegyszerűbb földben történő temetési költség 10 %-a.”
Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2010. október 1-én lép hatályba.
(2) A 4. § 2011. január 1. napján lép hatályba.
6. § (1) Hatályát veszti a 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. § b) pontja valamint a 9. §-a.
(2) 2011. január 1. napján hatályát veszti a 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 14. § (2)
bekezdésének második francia bekezdése
(3) 2011. január 1. napján hatályát veszti a 45/2009. (IX. 2.) Önkormányzati rendelet 4. §- ának
„közeli hozzátartozó halála esetén viselt temetési kiadások” szövegrésze.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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E rendelet 2010. augusztus hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
5. Napirendi pont
A közterület-felügyeletről és a mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az előző ülésen a testület elrendelte a rendelet
felülvizsgálatát, melyet elsősorban az indokolt, hogy a vadászati haszonbérrel kapcsolatban
befizetendő díj nem volt pontosítva, ugyanakkor a közterület-felügyeletről szóló rendelkezés
kiegészítésre került a különböző hatságokkal történő együttműködéssel. A második fordulóban
kerülhet sor a normaszöveg elfogadására. Az elmúlt ülésen Hangya Lajosné képviselő asszony
részéről kérdésként fogalmazódott meg, hogy a rendeletmódosítás mezőőri járulék díjemeléssel jár e.
Akkor is és most is hangsúlyozni lehet, hogy nem, csupán a rendelet normaszövegének módosításáról
van szó.
Érdemi kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megalkotásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19. § (1) bekezdésében és a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében a következőket rendeli el.
Közterület-felügyelet
1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által létrehozott
közterület-felügyelet (a továbbiakban: felügyelet) szervezeti formáját, a felügyelet, illetve a közterületfelügyelő (a továbbiakban: felügyelő) részletes feladatait az Önkormányzat Képviselő-testülete és
szervei szervezeti és működési szabályzatában, továbbá az Önkormányzat Képviselő-testülete
Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
(2) A felügyelő feladatai ellátása során a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, a vám- és
pénzügyőrséggel, a hivatásos önkormányzati valamint a köztestületi tűzoltósággal, egyéb ellenőrző és
társadalmi szervekkel, polgár- és település őrséggel köteles együttműködni. Az együttműködés
tartalma különösen a következőkre terjed ki:
a) A rendkívüli időjárási körülmények következtében kialakult állapotok felszámolásában való
közreműködésre, különös tekintettel ár-és belvízvédelmi védekezésre,
b) A településen keresztülvezető utak lezárásával, forgalomeltereléssel járó súlyos közlekedési
baleseteknél a forgalom irányításával járó feladatok ellátásában

455

c) A település közlekedési helyzetét befolyásoló rendezvények forgalmi rendjének biztosításával járó
feladatok ellátásában;
d) A dohányzás és alkohol forgalmazás szabályainak ellenőrzésében;
e) Szorgalmi időszakban az oktatási intézmények körül a forgalmi rend ellenőrzésében, különös
tekintettel a parkolási rend és a gyalogátkelőhelyen történő átkelésre vonatkozó szabályok betartására;
f) Bűnmegelőzési és a település közlekedésbiztonságát javító prevenciós feladatokban való
közreműködésre
(3) A felügyeletnek a rendőrséggel történő együttműködése és kölcsönös tájékoztatási feladatainak
részletes szabályait rögzítő együttműködési megállapodás előkészítése, tartalmának meghatározása,
döntésre előterjesztése és hatályosulásának figyelemmel kísérése a polgármester hatásköre.
(4) A közterület-felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az Önkormányzat
tulajdonában, használatában lévő vagyont (épületet, építményt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz,
illetve közbiztonsági szempontból ellenőriz. A felügyelő e feladatainak ellátása során az
Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet, épületet vagy építményt lezárhatja, az oda
illetéktelenül belépni kívánó személyt igazoltathatja, belépését megakadályozhatja, valamint az
illetéktelenül ott tartózkodókat igazoltathatja és eltávolíthatja.
Mezei őrszolgálat
2. § (1) Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a mezei őrszolgálat működése a város
közigazgatási területéhez tartozó külterületi termőföldek őrzésére terjed ki. A mezei őrszolgálat őrzési
kötelezettsége nem terjed ki az erdők, a holtágak, a védett természeti területek és értékek őrzésére.
(2) A mezei őrszolgálat működési területe hat működési körzetre oszlik. A működési körzetek
besorolását és működési körzet határait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A mezei őrszolgálat működési körzetein egy-egy mezőőr teljesít őrzési kötelezettséget napi
rendszeres ellenőrzéssel és járőrözéssel. A mezőőrök részletes feladatait az Önkormányzat Képviselőtestülete Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
Mezőőri járulék
3. § (1) Az őrzött terület földhasználója vagy tulajdonosa (továbbiakban: őrzésben érdekelt) a mezei
őrszolgálat kialakításának és fenntartásának költségeihez a mezőőri járulék megfizetésével járul hozzá.
(2) Az őrzésben érdekelt személyében bekövetkezett változást követő 15 napon belül az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon bevallást kell benyújtani az e rendelet hatálya alá tartozó
földterület nagyságáról. A bevallás benyújtására bármelyik fél jogosult, de az új kötelezett részére a
mezőőri hozzájárulás fizetési kötelezettség a bejelentést követő év első napjától keletkezik.
(3) A mezőőri járulék mértéke:
a) a 2 hektárt meg nem haladó földrészlet esetén: 600ft/földrészlet.
b) a 2 hektárt meghaladó földrészlet esetén: 300ft/hektár
(4) Az őrzésben érdekelt a mezőőri járulékfizetési kötelezettségét késedelmi pótlékmentesen minden
tárgyév szeptember 15-ig teljesítheti.
(5) A mezőőri járulék megfizetése az Önkormányzat 53200125-11063881 számú mezőőri járulék
beszedési számlájára történő csekkes befizetéssel, banki átutalással illetve csoportos beszedési
megbízással teljesíthető.
(6) Ha az őrzésben érdekelt a vadászatról szóló törvényben szabályozott földtulajdonosok közössége
képviselőjének adott felhatalmazással a vadászati haszonbérnek az őrzésben érdekeltre eső mértékéig
mezőőri járulék előleget fizet, akkor a tárgyévre esedékes összeg ezzel az összeggel csökkentett
mértékben kerül kivetésre és esetleges meg nem fizetése esetén behajtásra.
(7) Az előleget tárgyév április elsejéig úgy kell megfizetni, hogy az őrzésben érdekelt és a reá eső
vadászati haszonbérből teljesített mezőőri járulék-előleg egyértelműen beazonosítható és
összerendelhető legyen.
(8) A (7) bekezdésben foglalt átutalásból a mezőőri járulék előlegbe be nem azonosítható tételek utáni
összeget az átutalást követő 60 napon belül vissza kell utalni a földtulajdonosi közös képviselőnek.
4. § (1) Amennyiben az őrzött ingatlannak több tulajdonosa van, úgy a mezőőri járulék megfizetésére
az kötelezett, aki a földrészletet használja. Amennyiben a földrészletet több tulajdonos használja, úgy
a tulajdonosok nyilatkozatában meghatározott személy köteles megfizetni a mezőőri járulékot.

456

(2) Amennyiben az ingatlant nem a tulajdonos használja, úgy a mezőőri járulékot a tulajdonos és a
használó nyilatkozatában megjelölt személy köteles megfizetni.
5. § A mezőőri járulék kivetését, beszedését, nyilvántartását és kezelését átruházott hatáskörben a
Polgármester látja el.
Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a mezőőri járulék mértékéről és megfizetési módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.)
önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 17/1999. (VI. 18.), 29/2003. (XII. 5.), 25/2006.
(XII. 15.), 15/2009. (v. 14.), 27/2009. (V. 4.), 48/2009. (XI. 2.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelve valamint az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról,
valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a
93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről rendelkezéseinek megfelel.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. augusztus hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 25/2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez
A mezőőrök szolgálati területei
1. szolgálati terület:
Kiindulási pont: Újkert sortól a déli irányba haladva a K-17-es ivóvíz kútig, onnan folyamatosan déli
irányba haladva a Bekő dűlő irányába, majd a Bekő dűlőn át egyenesen a Szarvas - Mezőberény
összekötő útig, majd Keleti irányba a közigazgatási határon (határdűlő) Északkeleti irányba haladva
keresztül a Békéscsaba - Budapest vasútvonalon át haladva a 46-os főúton a Pityeri gátig, onnan
Észak-nyugati irányba haladva a Pityeri gáton illetve az azonos irányú Egyenes úton a belterület
határáig, onnan Nyugati, majd Észak nyugati irányba haladva, követve a belterület határát a kiindulási
pontig.
A szolgálati terület 5500 ha
2. szolgálati terület:
Kiindulási pont: Belterület Egyenesút találkozásától kiindulva Dél - Keleti irányba az Egyenes úton,
azt követően a Pityeri gáton a közigazgatási terület határáig, majd Észak - Keleti irányba fordulva
végig a Határ úton haladva a Hármas-Körösig. A területet kettéosztja a Hármas-Körös. A
közigazgatási határon haladva a Gyomaendrőd - Körösladányi műútig, a volt KÁG központjánál balra
fordulva a műúton haladva a Dévaványai útelágazásig, ott balra fordulva a belterület határáig, onnan
balra haladva, követve a belterület határát a kiindulási pontig.
A szolgálati terület 3000 ha
3. szolgálati terület:
Kiindulási pont: A Körösladányi - Dévaványai és Nagyállási utak kereszteződésétől Észak-nyugati
irányba Nagyállásig, onnan Északi irányba haladva a Túrkevei földúton haladva a közigazgatási
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határig. A közigazgatási határt követve Északi majd Észak - Keleti irányba a Túrkevei kiszögellésig,
onnan a közigazgatási határon Déli irányba haladva a Dévaványai műútig, majd jobbra fordulva a
műúton a Csejti dűlőn Dél - Keleti irányba a Halmagyi kettős - kanyarig, onnan jobbra fordulva a
Körösladányi kövesúton a kiindulási pontig.
A szolgálati terület 6400 ha
4. szolgálati terület
Kiindulási pont: Körösladány - Dévaványa - Nagyállási utak kereszteződésétől Észak Nyugati irányba
Nagyállásig, onnan Északi irányba haladva a túrkevei földúton a közigazgatási határig, ott balra
haladva a túrkevei földúton a közigazgatási határig, ott balra fordulva Nyugati irányba a közigazgatási
határon a Csejti kiszögellésig, majd Északi irányba követve a közigazgatási határt, majd Dél - Nyugati
irányba követve a közigazgatási határt a régi Mezőtúri kövesútig, a régi mezőtúri kövesúton haladva
Dél - Keleti irányba a Vitéz - dűlő sarkáig, onnan Dél - Nyugati irányba a Budapest - békéscsabai
vasútvonalig, majd onnan Dél - Keleti irányba fordulva a vasútvonalon a vasúti hídig, majd Keleti
irányba a Hármas-Körös partján a kiindulási pontig.
A szolgálati terület 5400 ha
5. szolgálai terület:
Kiindulási pont: a gyomai vasúti híd, a Budapest - Békéscsaba vasútvonal nyomvonalát követve Észak
- Nyugati irányba a Vitéz dűlő kereszteződéséig, onnan Észak - Keleti irányba haladva a régi mezőtúri
kövesútig, onnan Észak - Nyugati irányba haladva a régi mezőtúri úton a közigazgatási határig., onnan
déli irányba fordulva a Kis- Berettyó mellett a Simai zugon keresztül a Peresi holtág medrét követve
Déli irányba a Hármas-Körösig, a Hármas-Körös mellett Keleti irányba a Fűzfás zugi holtágra
lefordulva, majd a Hármas-Körös medre mellé visszatérve a kiindulási pontig.
A szolgálati terület 3600 ha
6. szolgálati terület:
Kiindulási pont: Újkert sortól haladva Déli irányba K-17-es ivóvíz kútig, onnan folyamatosan Déli
irányba haladva a Bekő dűlő irányába, majd a Bekő- dűlőn át egyenesen a Szarvas - Mezőberény
összekötő útig Nyugati irányba fordulva a volt Gyoma - Endrőd határáig, onnan Északi irányba a
közigazgatási határt követve a 02105-ös hrsz-ú útig, onnan Nyugati irányba a határúton végig
Polyákhalomig, onnan Észak - Nyugati irányba a PF-1-es csatorna nyomvonalán Décsi Páskumig, az
Uhrin dűlőtől Észak - Nyugati irányba haladva a Hármas-Körösig, Keleti irányba a Révzugi holtág
magasságáig, onnan Déli - majd Keleti irányba a belterület határán a kiindulási pontig.
A szolgálati terület: 5500 ha
6. Napirendi pont
Folyékony hulladék rendeletmódosítás I. forduló
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatást végző Gyomaszolg Ipari Park Kft. szolgáltatási díj áremelési kérelmet
nyújtott be az önkormányzat felé, a kért emelés mértéke 31 %. A közszolgáltatási díjat legalább
egyéves díjfizetési időszakra kell meghatározni, a képviselő-testület legutóbb a 2009. decemberi
ülésén módosította a rendeletet, mely során megállapította a 2010. évi díjtételek.
A véleményező bizottságok a téma kapcsán egyhangúan úgy foglaltak állást, hogy nem javasolják a
2010. évi díjtételek módosítását. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a második fordulós vita során
nem dönthetnek másként.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy a döntési javaslat
elfogadására, amely szerint nem módosítják a rendelet 1.sz. mellékletét a 2010. évi díjtétel
vonatkozásában, ugyanakkor a rendelet módosítását II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak találják.
A képviselő-testület a döntési javaslatot egyhangú, 15 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, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
302/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet 1. mellékletét
nem módosítja a 2010. évi díjtétel vonatkozásában.
2./
A Képviselő-testület a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosítását II. fordulós tárgyalásra
alkalmasnak találja.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
7. Napirendi pont
Körösi Halász Szövetkezet által javasolt haltelepítési program
Várfi András polgármester köszöntötte Dr. Csoma Antalt a Körösi Halász Szövetkezet elnökét, majd
elmondta, az ügy előzményeként tudni kell, hogy a Hantoskerti holtág mellett lévő nyaraló
tulajdonosok illetve ott horgászók kifogással éltek az önkormányzat felé, hogy nem megfelelő a holtág
vízminősége, nem elegendő a hal és pusztulnak. A probléma megoldása érdekében felkereste a
szövetkezet elnökét, Dr. Csoma Antal urat, és megállapodtak abban, hogy a holtágon szükség van a
vízcserére, mivel annak kotrása következtében sok szerves anyag szabadult fel, ami a halak
pusztulását okozza. Ugyanakkor az elnök úr javaslattal élt –a horgászok esélyeinek növelése
érdekében – egy három éves program keretében a haszonbérleti díj fejében a szövetkezet halat fog
telepíteni a holtágba, továbbá korlátoznák a halászatok számát. Mivel ez a holtág a település leg
frekventáltabb horgászvize ezért a cél az, hogy az halban valóban gazdag legyen és élménnyel térjenek
haza az ott horgászók.
Felkérte Dr. Csoma Antal urat, hogy néhány szóban egészítse ki az általa elmondottakat.
Dr. Csoma Antal elnök elmondta, a holtág vízminőségét illetően tudni kell, hogy a jelenlegi és a
várható alga mennyisége az, ami rontja a minőséget. A folyamatos vízcsere mellett javasolnának egy
biológia beavatkozást, mellyel olyan változtatást lehetne elérni, amivel az algaszám lényegesen
lecsökkenthető – konkrét eredmény egy ilyen nagyságú vízterületen, hogy évi 6000 egységről 2000
majd a következő évben 2000-ről 900 egységre csökkent az alga mennyisége. Lényeges vízminőség
javulást lehet elérni pár millió forintból. Ezen felül javasolnák a halasítást, úgy, hogy a szövetkezet a
bérleti díj helyet hallal fizetne az önkormányzatnak, és ugyan olyan mennyiségű halat mellé tenne a
szövetkezet. Ez jelentős halkihelyezést jelentene, évente 40 q két és háromnyaras ponty kihelyezésével
növelnék a halállományt. Természetesen ezt a módszert a későbbiekben más holtágra is ki lehetne
terjeszteni, de konkrétan most ezt a Hantoskerti holtágra javasolnák.
Csányi István alpolgármester örömmel fogadta a szövetkezet javaslatát. A Fűzfás zugra vonatkozóan
a mai napig nagyon jól működő együttműködése van az ottani horgászegyesületnek a szövetkezettel,
tehát a gyakorlatban ez már bevált. Kérdésként vetette fel, hogy a halászati korlátozás azt jelentené,
hogy kétszer egy évben szelektálni szeretnék a halállományt.
Babos László képviselő szintén üdvözölte a javaslatot, örült annak, hogy a szövetkezet rugalmasan
állt a témához és bízott abban, hogy akár a halasításra, akár a vízminőség javításra minél hamarabb sor
kerül, és az utóbbira anyagi forrást is tud biztosítani az önkormányzat.
Dr. Csoma Antal elnök válaszolva elmondta, a korlátozott halászat azt jelentené, hogy elsősorban a
szelektálásra irányulna a halászat tavasszal és ősszel, az üdülési szezonon kívül, akkor, amikor nem
zavarják az üdülőket. Ennek időpontját az együttműködési megállapodásban majd konkrétan meg kell
jelölni. Természetesen a halászok tevékenységét bárki ellenőrizheti, hogy nehogy olyan halat vigyenek
el, amire a megállapodás nem szól.
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Várfi András polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatot,
melynek elfogadása során egy keret megállapodásról döntenek, melynek szakmai részleteit a
szövetkezet fogja kidolgozni.
Megköszönte az elnök úrnak, hogy ilyen gyorsan és rugalmasan sikerült ezt a problémát lerendezni.
A képviselő-testület a döntési javaslatban foglaltakat egyhangú, 15 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,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
303/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Körösi Halász Szövetkezet (
Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 27. ) ajánlatát az általa hasznosított Hantoskerti holtág 3 éves
haltelepítési program végrehajtására az alábbi feltételek mellett.
1. A Körösi Halász Szövetkezet vállalja, hogy 3 éven keresztül a haszonbérleti díj
összegének megfelelő mennyiségű élő halat telepít az általa hasznosított Hantoskerti
holtágba. Ezen felül a halász szövetkezet vállalja, hogy ugyanezen mennyiségű élő halat
saját költségén telepít a holtágba.
2. A program végrehajtásához a halász szövetkezet vállalja, hogy a holtágban a halászatot
korlátozza, maximum évente kétszer egy hét időtartamban.
3. A program végrehajtására a Körösi Halász Szövetkezet és Gyomaendrőd Város
Önkormányzata külön megállapodást köt, melyben részletesen kidolgozásra kerülnek a
szakmai, a pénzügyi elszámolás és egyéb részletkérdések feltételei.
4. A Körösi Halász Szövetkezet vállalja, hogy megállapodás szakmai részét kidolgozza.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
megkötésére, a határozati javaslatban leírt feltételeknek megfelelően.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
8. Napirendi pont
Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák vezetőinek 2009/2010-es nevelési
évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az önkormányzati minőségirányítási programban
meghatározottak szerint az óvodák vezetői minden tanítási év végén július 15.-ig küldik be az
intézményi beszámolókat. Az intézményvezetők ennek a kötelezettségüknek eleget tettek, a
beszámolókat benyújtották, melyekből látható, hogy milyen formában működnek az óvodák.
Az önkormányzati minőségirányítási program meghatározza az óvodai beszámolók kötelező tartalmi
elemeit, melyek a következők:
I. Óvoda működési feltételei
II. Személyi feltételek
III. Tárgyi feltételek
IV. Szakmai munkáról - hatékonyságról
V. Kapcsolatok
VI. Rendezvények
VII. Az intézményi munka ellenőrzése
VIII. egyéb - Amit még fontosnak tart elmondani intézménye jelenlegi helyzetéről
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A beszámolókból megállapítható volt, hogy valamennyi óvodavezető érzi azt, hogy a csökkenő
gyermeklétszám miatt kialakul a gyermekekért folyó harc. A személyi feltételeket illetően valamennyi
óvodában megfelelő szakképzetséggel rendelkező óvodapedagógus dolgozik. A működési, ezen belül
a tárgyi feltételeknél akadnak hiányosságok, mely elsősorban szűkös anyagi lehetőségekből adódik.
Valamennyi óvodában igyekeznek az óvónők szakmai továbbképzéseken részt venni és az ott
megszerzett ismereteket a napi munkájuk során hatékonyan alkalmazni. Van olyan óvoda, amely a
kompetencia alapú oktatás c. pályázatban is részt vesz, így ott nagyobb szakmai elvárással vannak az
ott dolgozó óvónők iránt. A családokkal igyekeznek kiegyensúlyozott, napi kapcsolatot tartani.
Ugyanakkor kapcsolatot tartanak a város oktatási intézményeivel- látogatják a helyi általános
iskolákat. Folyamatosan szerveznek rendezvényeket, - ugri -bugri sportnap, ovi olimpia, stb. és
számtalan olyan program van, ami a gyermekek szellemi fejlődését segíti elő. Az óvodai munka
ellenőrzésére is sor került, egyrészt az önkormányzat részéről, a megye és a gyámhivatal részéről,
melyek során minimális hiányosságokat tártak fel. Több óvodavezető is igyekszik pályázatot
benyújtani, javítva ezzel az óvoda anyagi helyzetét. A pályázatok között említést érdemel a Selyem úti
óvoda vezetője által egy bölcsőde kialakítására benyújtott pályázata, mely eredménnyel zárult, így
nem csak a saját, de a város vagyonát is növelni fogja.
Összegezve: a beszámolókat a bizottság megtárgyalta és azok elfogadását javasolta a képviselőtestületnek. További eredményes, jó munkát kívánt valamennyi óvoda vezetőjének és az ott
dolgozóknak.
Várfi András polgármester egyetértve a fent elmondottakkal, hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket döntsenek a beszámolók elfogadásáról.
A képviselő-testület a döntési javaslatban foglaltakat egyhangú, 15 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,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
304/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Csoda-Vár
Gyermekcentrum Alapítvány képviselőjének - Nagyné Simon Máriának, a Csoda-Vár
Bölcsőde 2009/2010. nevelési évben végzett tevékenységéről készített bölcsődei szakmai
beszámolóját.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szivárvány
Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. képviselőjének - Varjú Juditnak, a
Vásártéri Óvoda 2009/2010. nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai és
bölcsődei szakmai beszámolóját.
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szmola Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Kft. képviselőjének - Szmola Magdolnának, a Napsugár Óvodák
2009/2010. nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai szakmai beszámolóját.
IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tulipános Óvodai Oktató
Nonprofit Kft. képviselőjének - Giricz Ilonának, a Tulipános Óvoda 2009/2010. nevelési
évben végzett tevékenységéről készített óvodai szakmai beszámolóját.
V.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrődi
Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének - Kovács Péternének, a
Margaréta Óvoda 2009/2010. nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai szakmai
beszámolóját.
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VI.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gyermekliget Óvodai
Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének - Szabó Istvánnénak, a Selyem Úti Óvoda
2009/2010. nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai szakmai beszámolóját.
VII.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Csemetekert Óvodai
Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének - Bárdi Zoltánnénak, a Blaha Úti Óvoda 2009/2010.
nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
A Közhasznú társaságok fenntartásában
igénylésének áttekintése-ellenőrzése

működő

óvodák önkormányzati

támogatás

Várfi András polgármester a képviselő-testület figyelmébe ajánlotta, Bárdi Zoltánné a Csemetekert
Óvoda vezetője által benyújtott levelet, melyet az ülés megkezdése előtt kaptak meg. Felkérte Szabó
Balázsnét az ügyrendi bizottság elnökét ismertesse az előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a közhasznú társaságok fenntartásában lévő óvodáknál
helyszíni ellenőrzés végzett a hivatal oktatási előadója, Tóthné Rojík Edit. Az ellenőrzés célja, az
önkormányzati támogatás igénylés áttekintése, ellenőrzése, továbbá az intézményekben vezetett
dokumentumok és az önkormányzathoz benyújtott számlák megegyezőségének megállapítása. Az
ellenőrzés az óvodák működtetésére kötött közhasznúsági szerződés 9. pontja alapján történt.
Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy van olyan intézmény, ahol az önkormányzati
támogatás lehívása nagyobb összegben történt meg, mint a szerződés 9. pontja szerint arra lehetőség
lett volna. Ebből következően többlet önkormányzati támogatás került felvételre, ezért az érintett
óvodáknak a túligénylést vissza kell fizetni.
Az előterjesztés megtárgyalása során az ügyrendi bizottságnak az volt a megállapítása, hogy
szakmailag vitathatatlan az a cselekmény, ugyanis a szerződés 9. pontjában foglaltak szerint kerülhet
sor az önkormányzati támogatás igénylésére. Az óvodavezetők ezt elfogadták, a visszafizetés ellen
nem emeltek kifogást. Mivel anyagi jellegű problémáról van szó, az önkormányzat költségvetését
érinti, ezért a Pénzügyi bizottság fogalmazza meg a konkrét határozati javaslatot. Ettől függetlenül
javasolta a testületnek, hogy a döntés során az ügyrendi bizottság javaslatát vegye figyelembe.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő szintén úgy ítélte meg, hogy a döntés során a bizottság javaslatát
figyelembe kell venni. A Csemetekert óvoda vezetője részéről utólag érkezett az említett kérelem,
melyben részletfizetés biztosítását kéri a fizetendő összeg után, illetve kéri a kamat eltörlését.
Véleménye szerint a törvény nem ismerése nem mentesít senkit annak betartása alól, bár az is látható,
hogy nem a rosszhiszeműség vezette az óvoda vezetőjét, hiszen a normatíva lehívásánál ez pluszt is
jelenthetett volna neki. A maga részéről javasolta a testületnek, hogy biztosítsák a részletfizetés
lehetőségét az óvodavezetőnek.
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztésben szereplő 1. döntési javaslat III. pontja
szerint a Szmola Nonprofit Kft-nek az által igénybe vett 745.424 Ft több önkormányzati támogatást
kamattal együtt vissza kell fizetnie a döntési javaslat elfogadásától számított 30 napon belül. Ezzel
kapcsolatban a Kft. képviselője, Szmola Magdolna részéről külön kérelem nem érkezett.
A 2. döntési javaslat A. alternatívája szerint a Csemetekert óvoda vezetőjének magyarázattal kell
szolgálni arra vonatkozóan, hogy mi miatt igényelt kevesebb önkormányzati támogatást az intézmény.
Ilyen magyarázat viszont nem érkezett, így erről az alternatíváról így nem tud a testület szavazni. A B.
alternatíva pedig az igényelt 317.792 Ft többlettámogatás visszafizetéséről szól, mellyel kapcsolatban
kérte az óvoda vezetője, hogy a kamattól tekintsen el az önkormányzat és engedélyezze a 4 havi
részletben történő visszafizetést.
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Megkérdezte a jelenlévőket, van e kérdésük, észrevételük.
Szmola Magdolna a Szmola Nonprofit Kft képviselője el kívánta mondani, hogy az intézménynél
feltárt hiányosságok az ő nem kellő odafigyeléséből adódott. Az erről készült jegyzőkönyvben
leírtakat tudomásul vette, továbbá azt is, hogy az igényelt többlettámogatást vissza kell fizetnie.
Hangsúlyozta, hogy a visszafizetésről nem zárkózik el, de kérte a képviselő-testületet, hogy lehetőség
szerint részére is biztosítsák a részletfizetési lehetőséget 6 havi részletben, ellenkező esetben el
lehetetlenül az óvoda működése.
Várfi András polgármester figyelemmel a fenti kérésre, véleménye szerint úgy lenne helyes, ha a
testület egyformán járna el mindkét óvoda esetében és egyformán 4 havi részletben engedélyezné a
visszafizetést a kamat elengedésével. Javasolta a képviselőknek, hogy 1. döntési javaslat III. pontját
ezzel a módosítással fogadják el.
Felkérte a képviselőket elsőként erről hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatokat 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
305/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közhasznú társaságok
fenntartásában működő óvodák önkormányzati támogatás igénylésének áttekintése-ellenőrzése
során megállapított hiányosságok alapján az alábbiak szerint módosítja a „SZERZŐDÉS
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA” című szerződés 9. pontját az alábbiak
szerint:
Törlésre kerül a következő mondat „A számlákhoz minden esetben mellékelni kell a
szolgáltatást igénybevevők névsorát, melyen fel kell tüntetni az igénybevevők születési
időpontját, valamint a pontos lakcímét.”és helyébe a következő mondatrész kerül:
„ A megbízott vállalj, hogy a „Határozat felvételről – beiratkozásról” és az „Értesítés
óvodaváltoztatástól” szóló dokumentumokat használja és vezeti, melyek alátámasztják az
önkormányzati támogatás igényléséhez - számlákhoz csatolt gyermeknévsorokat.
A számlákhoz minden esetben mellékelni kell a szolgáltatást igénybevevők névsorát, melyen
fel kell tüntetni az igénybevevők adatait: a gyermek neve, születési helye és ideje, anyja neve,
lakcíme, beiratkozás időpontja.”
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiegészíti a Gyomaendrőd Város
Közoktatási Intézményrendszerének Működési Minőségirányítási Programját, az alábbiak
szerint:
Az 5. számú melléklet - Óvodák intézményi beszámolójának kötelező tartalmi elemei
I.
Óvoda működési feltételei
- statisztikai adatok pontját kiegészíti az alábbi szövegrésszel: „önkormányzati támogatás
mértékének összegzése, megalapozottsága”
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
306/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy a SZMOLA
NONPROFIT KIEMELTEN KÖZHASZNÚ KFT., az általa fenntartott Napsugár Óvodák
alapszolgáltatás ellátásához, több önkormányzati támogatást igényelt, mint a Közhasznú
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Tevékenység Ellátására kötött Szerződés 9. pontja lehetőséget ad. Ez az összeg a az
ellenőrzött időszak - 2006/2007., 2007/2008., 2008/2009., 2009/2010. nevelési évek esetében
673.997 Ft, azaz Hatszázhetvenháromezer-kilencszázkilencvenhét forint.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezi a SZMOLA
NONPROFIT KIEMELTEN KÖZHASZNÚ KFT. –t (képviseli: Szmola Magdolna), hogy az
általa fenntartott Napsugár Óvodák alapszolgáltatás ellátására igényelt többlettámogatást
fizesse vissza.
A visszafizetés határideje a döntési javaslat elfogadásától négy hónapon belül (2010.
december 31. napjáig).
Határidő: azonnal
Ezt követően a Polgármester a 2. döntési javaslat B. alternatíváját tette fel szavazásra, amely szerint a
Bárdi Zoltánné óvodavezető kérelmének helyt adnak és engedélyezik az igényelt többlettámogatás 4
havi részletekben történő visszafizetését kamat nélkül.
A képviselő-testület a javaslatot, egyhangú 15 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, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
307/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
CSEMETEKERT ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT., az általa fenntartott Csemetekert
Óvoda alapszolgáltatás ellátásához, több önkormányzati támogatást igényelt, mint a
Közhasznú Tevékenység Ellátására kötött Szerződés 9. pontja lehetőséget ad. Ez az összeg a
az ellenőrzött időszak - 2006/2007., 2007/2008., 2008/2009., 2009/2010. nevelési évek
esetében 278.416 Ft Ft, azaz Kettőszázhetvennyolcezer-négyszáztizenhat forint.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezi a CSEMETEKERT
ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. –t (képviseli: Bárdi Zoltánné), hogy az általa
fenntartott Csemetekert Óvoda alapszolgáltatás ellátására igényelt többlettámogatást fizesse
vissza.
A visszafizetés határideje a döntési javaslat elfogadásától négy hónapon belül (2010.
december 31. napjáig).
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Tájékoztató a nevelési intézmények gyermekszállításával kapcsolatban
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, az óvodáknak nyilatkozni kellett arra
vonatkozóan, hogy milyen formában látják el a gyermekszállítást az intézményben a megyei
Közlekedés Felügyelet által erre vonatkozóan adott tájékoztatóban foglaltak közül. Két óvoda nem
végez gyermekszállítást, ugyanakkor három óvoda a Hétszínvirág-Tüskervár Nonprofit Bt-vel kötött
megállapodás alapján végzi a gyermekek szállítását, egy óvoda a Térségi Szociális Központtal kötött
megállapodást. A Csoda-Vár Gyermekcentrum Alapítvány pedig saját gépjárművel látja el a
gyermekszállítást. Ez utóbbival kapcsolatban a bizottság kérte az alapítvány képviselőjét, hogy kérjen
írásos állásfoglalást, amely szerint nem szükséges a Közlekedés Felügyelet engedélye az üzletszerű
gyermekszállítás végzéséhez, és ezt csatolja be a tájékozatóhoz.
Várfi András polgármester megkérdezte az alapítvány jelenlévő képviselőjét, Nagyné Simon Máriát
rendelkezik e már a közlekedés felügyelet állásfoglalásával.
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Nagyné Simon Mária válaszolva elmondta, a bizottsági ülést követően az állásfoglalást megkérte a
közlekedés felügyelettől, akinek 22 munka napja van annak megküldésére. A mai napig még nem
érkezett meg.
Várfi András polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy a
tájékoztatót azzal a kiegészítéssel fogadják el, miszerint felkérik a Csoda - Vár Gyermekcentrum
Közhasznú Alapítványt, hogy kérje meg a Közlekedési Felügyelet állásfoglalását arra vonatkozóan,
mely szerint az alapítvány, az üzletszerű gyermekszállítást engedély nélkül végezheti.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 15 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, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
308/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nevelési intézmények
gyermek-, és személyszállítással kapcsolatos szolgáltatásról tett nyilatkozatokat az alábbiak szerint:
Intézmény
A szállítás módja a 2010/2011-es tanévtől
a Hétszívirág – Tüskevár Nonprofit Bt.-vel megkötött megállapodás alapján
Vásártéri Óvoda történik a gyermekszállítás az intézménybe illetve más kiegészítő
Varjú Judit
foglalkozásra
A
Hétszívirág
–
Tüskevár
Nonprofit
Bt. tanyagondnoki szolgálata végzi a
Csemetekert Óvoda gyermekek szállítását az intézménybe és az úszásoktatásra
Bárdi Zoltánné
Tanyagondnoki Szolgálat végzi 1 gyermek szállítását Öregszőlőből az
Selyem úti Óvoda intézménybe. Az úszásoktatásra a Hétszívirág – Tüskevár Nonprofit Bt.-vel
Szabó Istvánné
megkötött megállapodás alapján történik a gyermekszállítás.
aTérségi Szociális Gondozási Központtal megkötött megállapodás alapján
Tulipános Óvoda történik a gyermekszállítás az intézménybe illetve más kiegészítő
Giricz Ilona
foglalkozásra (126/2010. (III.25.) Gye. Kt. határozat alapján)
a Hétszívirág – Tüskevár Nonprofit Bt.-vel megkötött megállapodás alapján
Napsugár Óvodák történik a gyermekszállítás az intézménybe illetve más kiegészítő
Szmola Magdolna
foglalkozásra
Az intézmény gyermekszállítást nem végez.
Margaréta Óvoda Kovács Péterné
Kis Bálint Általános
Az intézmény nem rendelkezik gépjárművel és gyermekszállítást nem végez.
Iskola és Óvoda Ágostonné Farkas
Mária
Csoda-Vár
Gyermekcentrum
Az alapítvány rendelkezik gépjárművel és azzal látja el a gyermekszállítást.
Közhasznú
Alapítvány - Nagyné
Simon Mária
A Csoda - Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány kérje meg a Közlekedési Felügyelet
állásfoglalását arra vonatkozóan, mely szerint az alapítvány, az üzletszerű gyermekszállítást engedély
nélkül végezheti.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Közoktatási Intézmények beszámolói a 2009/2010-es tanévről
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét ismertesse az előterjesztést.
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Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
valamint a Városi Alapfokú Művészetoktatási intézmény vezetői által készített beszámolók
olvashatóak. A Kner Imre Gimnázium igazgatója a felvételi eredmények ismeretében a szeptemberi
ülésre nyújtja be beszámolóját, míg a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált. Iskola beszámolójának
elfogadásáról az Intézményfenntartó társulás dönt.
Az intézményi beszámoló képezi az évente megvalósuló szakmai ellenőrzést. Az intézményi
beszámoló egyben önértékelés is, az intézmény alapdokumentumaiban, pedagógiai programjában
megfogalmazott célok, feladatok összehasonlítása a tényleges működéssel, a pedagógiai tevékenység
eredményességével. A beszámolókat a nevelő testületek egyhangúan elfogadtak, és az ügyrendi
bizottság is elfogadásra javasolja a testületnek.
Megköszönte a nevelőtestületek munkáját, a következő tanévre eredményes munkát kívánt.
Várfi András polgármester javasolta a képviselő-testületnek a beszámolók elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
309/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Ágostonné Farkas
Mária a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményvezetőjének beszámolóját, a
2009/2010-es tanévről.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Hevesi-Nagy Anikó a
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény megbízott intézményvezetőjének beszámolóját,
a 2009/2010-es tanévről.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Közoktatási intézmények pedagógia programjának jóváhagyása
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, az önkormányzat által benyújtott
„Kompetenciaalapú oktatás bevezetése felmenő rendszerben a Gyomaendrődi oktatási
intézményekben” elnevezésű pályázat, pozitív elbírálásban részesült. A pályázat lezárásának kötelező
feltétele az intézmények pedagógiai programjának és helyi tantervének átdolgozása- fenntartói
jóváhagyása úgy, hogy szerepeljenek benne a pályázat alapján megvalósított tevékenységek,
innovációk. Az önkormányzat külső közoktatási szakértőt kért fel a két általános iskola és a
gimnázium átdolgozott pedagógiai programjaik véleményezésére. A Pedagógiai Programok
kiegészítésének véleményezését, az Ipszilon Pedagógiai Intézet megbízott közoktatási szakértők
végezték el, akik a fenntartó részére mindhárom pedagógia program elfogadását javasolják.
Javasolta a képviselő-testületnek hagyják jóvá a pedagógiai programokat.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
310/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint és a külső közoktatási szakértői
vélemény - Ipszilon Pedagógiai Intézet megbízásából, Szabó Ágnes közoktatási szakértő állásfoglalása alapján jóváhagyja, elfogadja a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda pedagógiai
programjának kiegészítését, mely tartalmazza a TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0129 pályázati
kiírás tartalmi elemeit.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint és a külső közoktatási szakértői
vélemény - Ipszilon Pedagógiai Intézet megbízásából, Szabó Ágnes közoktatási szakértő állásfoglalása alapján jóváhagyja, elfogadja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
pedagógiai programjának kiegészítését, mely tartalmazza a TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0129
pályázati kiírás tartalmi elemeit.
Határidő: azonnal
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint és a külső közoktatási szakértői Ipszilon Pedagógiai Intézet megbízásából, Mucsi Tiborné közoktatási szakértő - állásfoglalása
alapján jóváhagyja, elfogadja a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
pedagógiai programjának kiegészítését, mely tartalmazza a TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0129
pályázati kiírás tartalmi elemeit.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, alapító okirat módosításának kérése
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az intézményvezetője két ok miatt kérte az
intézményalapító okirata módosításának elfogadását. Az egyik , hogy a 2010/2011 nevelési évtől az
iskola el kívánja látni az autista gyermekek különleges gondozását, továbbá a nyári szabadidős
foglalkozások, táborok lebonyolításának lehetőségét kívánják bővíteni a sport, szabadidős képzés,
valamint a kulturális képzés kiegészítő tevékenység megszervezésével.
Az Ügyrendi bizottság véleménye szerint a döntési javaslatnak megfelelően az alapító okirat
módosítása elfogadható.
Várfi András polgármester hozzászólás, kérdés hiányában javasolta a képviselőknek a döntési
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
311/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda 288/1999. (X. 28.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
1.
Az alapító okirat 4.1. Alaptevékenység, 4.1.1. Alapfokú oktatás intézményeinek,
programjainak komplex támogatása- Alapfokú oktatás 8 évfolyammal tagozat nélkül rész,
- 852012 szakfeladat szám alatt szereplő szövegrész kiegészítésre kerül az alábbi
szövegrésszel:
„- autista gyermekek különleges gondozása”
- 852022 szakfeladat szám alatt szereplő szövegrész kiegészítésre kerül az alábbi
szövegrésszel:
„- autista gyermekek különleges gondozása”.
2.
Az alapító okirat 4.1. Alaptevékenység, 4.1.3. Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak
komplex támogatása rész,
- 851012 szakfeladat szám alatt szereplő szövegrész kiegészítésre kerül az alábbi
szövegrésszel:
„- autista gyermekek különleges gondozása”.
3.
Az alapító okirat 4.2. Kiegészítő tevékenység szövegrész 4.2.3. pontját követően kiegészítésre
kerül az alábbi szövegrésszel:
„4.2.4. Egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855100 TEÁOR szám:8551
Szakfeladat szám: 855100 - Sport, szabadidős képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.
Szakágazat szám: 855200 TEÁOR szám:8552
Szakfeladat szám: 855200 - Kulturális képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz”.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

Várfi

András

Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2010. évi
érettségi vizsga eredményéről
Várfi András polgármester elmondta, a tájékoztató szerint három osztály tett érettségi vizsgát a
gimnáziumban. Az érettségi elnökök valamennyien pozitív véleménnyel voltak az érettségi vizsgák
megszervezéséről, a pedagógusok munkájáról és a gyermekek felkészüléséről. Gratulált a szép
eredményhez, további sok sikert kívánt a gimnáziumnak.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket fogadják el a tájékoztatót.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

468

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
312/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 2010. évben érettségi vizsgát tett tanulók
eredményeiről készített tájékoztatót.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Könyvtári feladatellátás bővítése
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a Békés Megyei Önkormányzat az IBSEN Házhoz
kapcsolódóan multikulturális rendszert kíván létrehozni, melybe a megye 9 könyvtárát, köztük a Határ
Győző Városi Könyvtárat is be kívánja vonni. A program arról szól, hogy a megyei fenntartású
intézmények kulturális programjain való részvételhez szükséges jegyek és bérleteket lehet a
könyvtárakban megvásárolni. A könyvtár vezetőjének tájékoztatása szerint a program
megvalósításához szükséges tárgyi és humán feltételekkel rendelkeznek. A jegyeladások után 5 %
juttatásra számíthatnak bevételként. A bizottság véleménye szerint, amennyiben az intézmény úgy ítéli
meg, hogy erre szükség van, és az ott dolgozok, a feladat ellátását vállalják, úgy támogathatónak
tartják ezt a lehetőséget a döntési javaslat a. alternatívája alapján.
Várfi András polgármester egyetértve a bizottság javaslatával felkérte a képviselőket, hogy döntsenek
az a. alternatíva alapján.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 15 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
313/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Határ Győző Városi
Könyvtár IBSEN Házhoz kapcsolódó multikulturális jegyértékesítő rendszer létrehozását, 2010.
szeptember 1.- től 2011. június 30.-ig. Az ALBIZOMÁNYOSI MEGÁLLAPODÁS aláírását
támogatja.
A tevékenység beindítása alapján az alapító okiratot módosítani szükséges az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár 22/1998.
(I. 29.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
A 4.2. Kiegészítő tevékenység szövegrész kiegészül az alábbi ponttal:
„4.2.3.M.n.s. egyéb szórakoztatási és szabadidős tevékenység
Szakágazat szám: 932900 TEÁOR szám: 9329
Szakfeladat szám:932918– M. n. s. szabadidős szolgáltatás
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 50. sz., Gyomaendrőd, Blaha út 21. sz.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, hogy ismert, hogy Gyomaendrőd orvos gondokkal küzd, a
háziorvosok idősek, az egyik háziorvos nyugállományba vonult, felszabadult a praxisa. Jelenleg
helyettesítéssel oldják meg kollégái a feladatot, de szükség van új, fiatal orvosokra. Dr. Macsári
Judittal 2010. október 1-vel megkötötte a Városi Egészségügyi Intézmény a szerződést. Felkérte Dr.
Torma Éva igazgató főorvos asszonyt, mutassa be a doktornőt
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Dr. Torma Éva elmondta, hogy a Dr. Jánosik Bertalan háziorvos által eddig ellátott praxisba kerül a
doktornő. A doktornőnek lakást ígért korábban a testület, itt Gyomaendrődön. Nagyon örül, hogy
kiváló képzettséggel, megfelelő végzettséggel és nagyon sok ambícióval jelentkezik. Jelezte, hogy
még egy kolléga van, aki decembertől munkába tudna állni, szeretné, ha a Képviselő-testület
mérlegelné, az új orvosok szükségességét, de az ő által betöltendő praxis már nem az intézmény
hatásköre. Kérte, hogy fogadják szeretettel Dr. Macsári Judit kolléganőt.
Dr. Macsári Judit köszöntött mindenkit. Békés megyében lakik, Szeghalmon született 1980. január
25-én. 18 éves koráig Szeghalmon lakott. 1986 és 1994 között az 1. Számú Általános Iskola tanulója
volt, majd 1994-től 1998-ig a szeghalmi Péter András Gimnázium hallgatója. 2007-ben végzett a
Debreceni Orvostudományi Egyetemen. A diplomamunkáját a Gyermekimmunológia és Infektológiai
Tanszéken írta. 2007 után a Szegedi Egyetem Családorvosi Tanszékének volt az alkalmazottja. 2007től a Szegedi Egyetem közalkalmazottjaként a gyulai kórházban végezte a kötelező rezidensi kórházi
gyakorlatait. Békéscsabán volt háziorvosi gyakorlaton, a háziorvos mentora Dr. Buki Mária, aki
háziorvos és belgyógyász szakorvos. 2010. februárjában licence vizsgázott Szegeden a Családorvosi
Tanszéken, 2010 március 16-tól háziorvos helyettesítőként dolgozik Szentesen. Édesapja Macsári
József autószerelő, édesanyja Papp Emília tanítónő Szeghalmon.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület örül az ifjú doktornőnek és szeretnék,
ha a váltás folyamatosan megtörténne, és Gyomaendrőd illetve az ellátandó körzet lakói megismernék,
és közvetlen kapcsolatba lépnének vele.
Hangya Lajosné köszöntötte a doktornőt, örül, hogy megoldódik ez a probléma.
16. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának első fordulós tárgyalása
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök ismertette, hogy a Szociális Kerekasztal ülésén elhangzott, hogy a
munkanélküliség csökkentésénél munkahelyek létrehozásának az ipari park lehetőségeit is figyelembe
kell venni, valamint a szociális földprogram lehetőségét. Nem a látványos apró dolgokban, hanem
inkább egy energiatermelésben kellene gondolkodni a szociális földprogramban. Az Idősek klubja
elhelyezésének és az idősek lakóhelyének kérdését is felveti az anyag. A Vásártéri lakótelep korfája is
igen megváltozott és nincs a közelben klub, gondolkodni kellene a létrehozásán. Az
intézményhálózatot a Térségi Gondozási Központnak otthon közeli ellátással, a házi segítségnyújtás
kibővítésével kellene bővíteni és nem az intézményi ágyak számát emeli, hanem színvonal, élettér
emelését kellene előtérbe helyezni. Ezek az alap dolgok, amik előrevisznek ebben a koncepcióban. A
következő testület, aki megszavazza ezt a koncepciót a helyi jóléti rendszer fenntartható fejlődését
tudja biztosítani a továbbiakban is. Kérte az előzetes vitaanyag elfogadását.
Czibulka György képviselő véleménye szerint a Vásártéri lakótelepen nem klubot, inkább egy
közösségi teret kellene létrehozni, ahol az idős emberek összejöhetnek. Ebben a körzetben esténként
összegyűlnek az idősek a játszótéren. A játszótér jelenleg így a gyerekeké és az időseké. A másik
lakótelepen ahol több idős ember él, ott nem tudnak hová menni. Valami olyan lehetőséget kellene
teremteni, ahol ezek az emberek közösségi életet tudnának élni. A volt sütőipar irodája üres, gazdátlan,
három személy tulajdona az épület, lehet, hogy meg kellene próbálni megvásárolni.
Várfi András polgármester elmondta, hogy két fordulóban tárgyalandó a koncepció. Jó, hogy
tárgyalja a jelenlegi testület is és tárgyalja majd a leendő testület is. Kérte, hogy szavazzanak az
elfogadásról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
314/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja a
Szolgáltatástervezési Koncepció tervezetét, ezzel egyidejűleg felkéri Gyomaendrőd Város
Polgármesterét, hogy a tervezetet végleges elfogadásra terjessze be a Képviselő-testület 2010.
novemberi ülésére.
Határidő: 2010. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési
szervek közötti megállapodás módosítása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az előterjesztés ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület határozatával jóvá hagyta, hogy a
Polgármesteri hivatal és a hozzá tartozó Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény, Határ Győző Városi Könyvtár és a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény szervek közötti megállapodást a pénzügyi gazdasági feladatok ellátására valamint a
munkamegosztását illetve a felellősségvállalás rendjére vonatkozóan megállapodást kössenek. Kérte a
határozati javaslat elfogadását
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
315/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a 412/2009. (X.29.) Gye. Kt. határozata
alapján a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására, a munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjére a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó KözművelődésiKözgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény, Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és a Határ Győző Városi Könyvtár költségvetési szervek közötti megállapodás
módosítását az államháztartás működési rendjére vonatkozó jogszabályi változás miatt az
alábbiak szerint:
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
Mely létrejött a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv és a ………………………………………………………..,
mint önállóan működő költségvetési szerv között a munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjére vonatkozóan.
A
……………………………………………………………
költségvetési
szerv
a
feladatellátáshoz gyakorolt funkciók szerint önállóan működő költségvetési szerv. Az önállóan
működő költségvetési szerv olyan jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, amely
saját gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Ez a besorolás a költségvetési szerv szakmai
önállóságát nem érinti.
Az önállóan működő költségvetési szerv besorolásával egyidejűleg a felügyeleti szerv kijelöli
azt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet, amely az önállóan működő
költségvetési szerv 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 16. §. alapján meghatározott
pénzügyi – gazdasági feladatait ellátja.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ……./…..(…) Gye. Kt. határozata értelmében a
………………………………………………. alapító okiratában az intézmény pénzügyigazdasági feladatai ellátására Gyomaendrőd Városi Polgármesteri Hivatalát jelölte ki.
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Jelen megállapodás szabályozza az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII.19.) Kormányrendelet alapján a két költségvetési szerv közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét a tervezés, a pénzkezelés, az előirányzat-felhasználás, az
előirányzat-módosítás, a pénzellátás, a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az ellenjegyzés,
az érvényesítés, a számvitel, az analitikus nyilvántartás, az információáramlás, a szolgáltatás, a
FEUVE, s a beszámolás, valamint a működtetés, a tárgyi eszköz felújítás, a beruházás és a
vagyonkezelés tekintetében.
Az éves költségvetési rendeletében az önkormányzat az önállóan működő költségvetési
szervre vonatkozóan is meghatározza a
Bevételek
Saját bevételek
Támogatás értékű működési bevétel
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felújítások
Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
Belső eszköz : előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és felhalmozási
cél szerinti tagolásban előirányzatát.
A fenti előirányzatok kialakításához – a Képviselő-testület által meghatározott szempontok
szerint – az önállóan működő költségvetési szerv az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerven keresztül szolgáltat adatot a Képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokon belül az
önállóan működő költségvetési szerv vezetője alakítja ki a részelőirányzatokat az önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szervvel történő egyeztetés lefolytatását követően.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője felelős a Képviselő-testület által elfogadott
költségvetése teljesítéséért.
Az önállóan működő költségvetési szerv, valamennyi előirányzata felett rendelkezési
jogosultsággal bír.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elkészíti a „B önkormányzati
költségvetést” és indoklását, mely tartalmazza az önállóan működő szerv előirányzatait is.
Határideje az elemi költségvetési dokumentum benyújtására meghatározott időpont.
Az elemi /az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési
szerv előirányzatait együttesen tartalmazó/ költségvetés, valamint az elemi /félévi, éves/
beszámoló elkészítése, illetve az évközi adatszolgáltatás a MÁK felé az önállóan működő és
gazdálkodó szerv feladata.
Az önállóan működő és gazdálkodó szerv feladata az APEH felé az adóbevallások elkészítése,
valamint annak pénzügyi rendezése.
Az önállóan működő költségvetési szerv helyett a számviteli, analitikus nyilvántartások
vezetését, - „számlarend”-jében foglaltaknak megfelelően - az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv végzi.
A gazdálkodás lebonyolításával megbízott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
havonta tájékoztatja az önállóan működő költségvetési szervet a bevételi és kiadási
előirányzatok teljesítéséről.
Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak módosítását a meghatározott
pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetője jogosult
kezdeményezni a Képviselő-testületnél. A változás kezdeményezéséhez az önállóan működő
költségvetési szerv vezetőjének egyetértése szükséges.
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A kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítményigazolásra, utalványozásra az önállóan működő
költségvetési szerv vezetője jogosult, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére, érvényesítésre,
az utalvány ellenjegyzésére az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője
által kijelölt személyek jogosultak, melyet az önálló működő és gazdálkodó szerv SzMSz-ének
3. számú melléklete szabályoz. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét az alábbi
kiadási előirányzatok terhére illeti meg a kötelezettségvállalási jog.





Személyi juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény keretei között,
A napi működéshez szükséges dologi kiadásokra /intézmény üzemeltetési, fenntartási
kiadásokra/,
A Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványra a költségvetési rendeletben
meghatározott előirányzat erejéig,
A felújítási és felhalmozási kiadások körében az önállóan működő költségvetési szerv testület által jóváhagyott- költségvetésében meghatározott összeg erejéig.

Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője nem vállalhat kötelezettséget és nem élhet
utalványozási jogával, amennyiben a tevékenységét közeli hozzátartozója vagy saját maga javára
látná el. Ebben az esetben a polgármester látja el a kötelezettségvállalási és utalványozási
feladatokat.
Az írásbeli kötelezettségvállalások egy másolati példányát a kötelezettségvállaló köteles
megküldeni a gazdálkodási feladatot ellátó szerv részére.
A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni
és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
Az utalványozást csak az érvényesített okmányra történő rávezetéssel az önállóan működő
költségvetési szerv gyakorolhatja, mindazon esetben ha a kötelezettségvállalás az ő feladata.
Az érvényesítést végző személy köteles gondoskodni az utalványozás ellenjegyzéséről, mely
nélkül kiadás teljesítése és bevétel beszedése nem valósulhat meg.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a kötelezettségvállalásról köteles nyilvántartást
vezetni a nyomon-követhetőség érdekében.
Nem kell utalványozni a termékértékesítésből, szolgáltatásból számla, egyszerűsített számla,
számlát helyettesítő okirat, átutalási postautalvány alapján befolyó bevételek beszedését.
Amennyiben az ellenjegyző a kötelezettségvállalással vagy utalványozással nem ért egyet „a
ellenjegyzés utasításra történt” záradékkal látja el az okmányt és erről 8 napon belül értesíti a
jegyzőt.
A Képviselő-testület soron következő ülésén köteles vizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az
esetleges felelősségre vonást.
Az önállóan működő költségvetési szerv pénzkezelésére vonatkozó szabályokat Gyomaendrőd
Város Polgármesteri Hivatala házi pénzkezelési szabályzata rögzíti. A szabályzat mellékletét
képezi az önállóan működő költségvetési szerv részére biztosított kihelyezett pénztár, melynek
kezelésére az önállóan működő szerv vezetője által kijelölt alkalmazott jogosult. Az önállóan
működő költségvetési szerv jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a
pénzkezelési szabályzatban rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Ezen
pénzügyi, adminisztratív feladat ellátását köteles a szerv vezetője az általa kijelölt alkalmazott
munkaköri leírásában rögzíteni.
A kötelezettségvállalás során a szerződésekben, megállapodásokban, megrendelésekben pontosan
rögzíteni kell a számla benyújtás és a számla kiegyenlítés időpontját.
A ……………………………………………………… , mint önállóan működő költségvetési
szerv a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása során a
„Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalára és az önállóan működő intézményeire vonatkozó
FEUVE szabályzat” előírásait köteles alkalmazni.
Vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó szabályozás:
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 79. §-ának,
valamint a 80. §-ának (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat
vagyonának részét képező tulajdonra és a vagyoni értékű jogok feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályozására a 14/2003.(VI. 15.) KT rendeletet alkotta.
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Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az önállóan működő költségvetési szerv
vagyoni, számviteli nyilvántartásait saját nyilvántartásain belül elkülönítetten köteles vezetni.
Az önállóan működő költségvetési szerv valamennyi tevékenységét, amelyre nem vonatkozik a
kötelezettségvállalási jog, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját
hatáskörben eljárva köteles lebonyolítani.
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették, és kötelesek ennek megfelelően
eljárni.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus
…………………………………….
Önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv vezetője

……………………………….
Önállóan működő költségvetési
szerv vezetője

Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
A kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az előterjesztés ismertetésére.
Szabó Balázsné elmondta, hogy a Képviselő-testület korábbi határozatával elfogadta a cigány illetve a
német kisebbségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. A helyi kisebbségek
gazdálkodási rendjére vonatkozóan, valamint a FEUVE szabályaira vonatkozóan a testületi határozat
kiegészítése megtörtént. 2010. január 1-től az államháztartás működési rendjét szabályozó
Kormányrendelet hatályba lépésével a korábbi Kormányrendelet hatályon kívül lett helyezve. Az új
Kormányrendeletben a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozóan megváltoztatta a költségvetési és a
beszámoló készítésére vonatkozó tartalmi követelményeket, valamint az adatszolgáltatás határidejét.
Kérte a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
316/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alábbi tartalommal elfogadja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete és a Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata, valamint a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a
Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodást. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 56/2007. (II.22.) Gye. Kt. és az 57/2007.
(II.22.) Gye. Kt. határozat.
Együttműködési megállapodás
Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 66.§-a, 68.§. (3)
bekezdése alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete és
……….Kisebbségi Önkormányzat (megalakulás időpontja:……………...) Képviselő-testülete
együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.
A megállapodás szabályainak kialakítása:
 Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
 A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény,
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Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet,
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.)Kormányrendelet
(továbbiakban: Ámr) figyelembevételével történt.

Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 66.§-a alapján „a helyi önkormányzat,
illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi
önkormányzatok végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. A
megállapodásnak tartalmaznia kell a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása
végrehajtásának rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek
kijelölését is.
A megállapodás részletesen tartalmazza a települési és helyi kisebbségi önkormányzat
együttműködését meghatározó szabályokat





a költségvetési koncepció készítésére,
a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére,
a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjére,
az államháztartás rendszerén belüli információszolgáltatás rendjére.

A megállapodás kiterjed az államháztartáson
felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására is.

kívülről

származó

pénzeszközök

Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2005. január 1-től önálló
adószámmal, önálló törzsszámmal rendelkező, önállóan működő költségvetési szervként
működik.
1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje
1.1. A költségvetési koncepció elkészítése
A helyi önkormányzat megbízottat jelöl ki a helyi kisebbségi önkormányzattal történő
kapcsolattartásra.
A megbízott a költségvetési koncepció összeállítását megelőzően áttekinti a helyi kisebbségi
önkormányzat elnökével a helyi kisebbségi önkormányzat következő költségvetési évre
vonatkozó feladatait, bevételi forrásait, ezek közül kötelezően a nemzetiségi, etnikai feladatok
finanszírozásának együttes összegére vonatkozó bevételeket.
Az Ámr. 37. §. (4) bekezdés a) pontja alapján a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési
koncepció tervezetének a kisebbségi önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól – a
tervezet elkészültét követő három napon belül írásban – tájékoztatja a helyi kisebbségi
önkormányzat elnökét.
A jegyző a helyi önkormányzat koncepcióját a helyi kisebbségi önkormányzat rendelkezésére
bocsátja véleményezés céljából.
A helyi kisebbségi önkormányzat a helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának
tervezetét véleményezi, az erről szóló határozatát a helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetési koncepciójának határozatával egyidejűleg a jegyzőnek megküldi.
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési koncepciója a kisebbségi önkormányzat
határozata alapján változatlan formában beépítésre kerül a helyi önkormányzat költségvetési
koncepció tervezetébe, illetve a helyi kisebbségi önkormányzatnak a helyi önkormányzat
költségvetési koncepció tervezetéről kialakított véleményét a koncepciótervezethez kell
csatolni.
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A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester
november 30-ig benyújtja a Képviselő-testületnek. A helyi önkormányzat koncepció tervezetét
a Képviselő-testület megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetés készítés további
munkálatairól.
1.2. A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának, az önkormányzat költségvetési
rendelettervezetének elkészítése
A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes
információk megismerése után az önkormányzat megbízottja folytatja az egyeztetést az
elnökkel, ennek keretében az elnök rendelkezésére bocsátja a helyi kisebbségi önkormányzatra
vonatkozó adatokat.
A helyi kisebbségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a kisebbségi önkormányzat
költségvetési határozattervezetétaz Ámr. 36. §. (1) bekezdése szerinti szerkezetben. A
kisebbségi önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalja és határozatában kezdeményezi a
helyi önkormányzat Képviselő-testületénél a feladatainak ellátásához szükséges költségvetési
előirányzatainak elfogadását, illetve befogadását.
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát az elnök az Ámr. 37.§.(4) bekezdés
d) pontja alapján az elfogadását követően megküldi a helyi önkormányzat jegyzőjének annak
érdekében, hogy a határozat változatlan formában a helyi önkormányzat költségvetési rendelet
tervezetébe beépítésre kerüljön.
A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét a helyi kisebbségi
önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja véleményezés céljából.
A helyi kisebbségi önkormányzat a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tervezetét
véleményezi, az erről szóló határozatát a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési
határozatával egyidejűleg a jegyzőnek megküldi.
A kisebbségi önkormányzat a költségvetési határozatát tárgyév február 10-ig úgy fogadja el,
és az erről szóló információt úgy juttatja el, hogy az Önkormányzat az ÁHT. 72. §., 79.§. és
82. §-ában, valamint az Ámr.-ben foglalt határidőknek eleget tudjon tenni.
A költségvetési törvény kihirdetését követő 45 napon belül a jegyző által elkészített
költségvetési rendelettervezetet a polgármester benyújtja a Képviselő-testületnek.
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján elkülönítetten
épül be. A helyi önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról a polgármester
tájékoztatja az elnököt.
A helyi kisebbségi önkormányzat bevételeit és kiadásait, egymástól elkülönítetten - az ÁHT
69.§. (2) bekezdésében foglaltak szerint – az alábbi bontásban kell megtervezni:
Bevételek
Saját bevételek
Támogatás értékű működési bevétel
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
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Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak juttatása
Felújítások
Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
Belső eszköz : előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és felhalmozási
cél szerinti tagolásban
2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
Ha a helyi kisebbségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el vagy
bevétel kiesése keletkezik, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a
helyi kisebbségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.
A helyi önkormányzat rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzat előirányzatai
kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, e módosítások a
helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain
átvezetendők. E határozatnak megfelelően a helyi önkormányzat Képviselő-testülete
módosítja a költségvetési rendeletét.
A helyi önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat előirányzatain
egyéb módosítást nem hajthat végre.
3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
3.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről
A helyi önkormányzat az elfogadott költségvetéséről az Áht. 71.§-ában meghatározott
benyújtási határidőt követő 30 napon belül - az államháztartás információs és
mérlegrendszerének megfelelően - tájékoztatja a Kormányt. A helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt az önkormányzatnak úgy
szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben
eleget tudjon tenni.
3.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje
A helyi önkormányzat költségvetési beszámolója tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzat
beszámolóját is.
A helyi önkormányzatnak és a helyi kisebbségi önkormányzatnak a naptári év első feléről
június 30-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i
fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag előírt
nyomtatványon és tartalommal. A kisebbségi önkormányzatnak a féléves költségvetési
beszámolót legkésőbb július 31-ig, az éves beszámolót legkésőbb a következő év február 28-ig
kell a helyi önkormányzatnak megküldeni.
A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szeptember 15ig, míg a ¾ éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a
Képviselő-testületet.
A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzat –
költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány
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(többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének
alakulását.
A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke fentiekre kiterjedően az önkormányzati megbízott
útján a helyi önkormányzatnak a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt
szolgáltat és beszámol a helyi kisebbségi önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről.
A helyi kisebbségi önkormányzat zárszámadási határozatát a tárgyévet követő év április 10-ig
úgy fogadja el, és erről a helyi önkormányzatnak információt úgy szolgáltat, hogy a helyi
önkormányzat Képviselő –testület felé fennálló beszámolási kötelezettségének határidőben
eleget tudjon tenni.
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési beszámolóját az önkormányzati hivatal készíti
el oly módon, hogy a saját költségvetési beszámolójával egybeépíthető, illetve összevonható
legyen.
A helyi önkormányzatnak a helyi kisebbségi önkormányzat adatait is tartalmazó felülvizsgált
éves és féléves beszámolóit a beszámoló elkészítését követő nyolc munkanapon belül kell
benyújtani Magyar Államkincstárnak.
4. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje
4.1. A költségvetés végrehajtása
A helyi kisebbségi önkormányzat olyan jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv,
mely saját gazdasági szervezettel nem rendelkezik, pénzügyi-gazdasági feladatait
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala látja el.
a)

Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés rendje

A helyi kisebbségi önkormányzat nevében a helyi kisebbségi önkormányzat feladatainak
ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az
elnök vagy az általa írásban felhatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet.
A kisebbségi önkormányzat elnöke a kötelezettségvállalásról köteles nyilvántartást vezetni a
nyomon-követhetőség érdekében.
Az írásbeli kötelezettségvállalások egy másolati példányát a kötelezettségvállaló köteles
megküldeni a gazdálkodási feladatot ellátó szerv részére.
b) Utalványozás, az utalvány ellenjegyzésének rendje
A helyi kisebbségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának elrendelésére (utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa írásban
felhatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet.
Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet
sor.
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Készpénz a polgármesteri hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a helyi
kisebbségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat
(szerződés, számla) bemutatja.
A kötelezettség vállaló nem vállalhat kötelezettséget, és nem élhet utalványozási jogával,
amennyiben a tevékenységét közeli hozzátartozója vagy saját maga javára látná el.
Nem kell utalványozni a termékértékesítésből, szolgáltatásból számla, egyszerűsített számla,
számlát helyettesítő okirat, átutalási postautalvány alapján befolyó bevételek beszedését.
Amennyiben az ellenjegyző a kötelezettségvállalással vagy utalványozással nem ért egyet „az
ellenjegyzés utasításra történt” záradékkal látja el az okmányt és erről 8 napon belül értesíti a
jegyzőt és a helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét.
c) Érvényesítés és ellenőrzés
A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján
ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
Az érvényesítést és az ellenőrzést az önkormányzati hivatal ezzel megbízott pénzügyiszámviteli szakképesítésű dolgozója végzi.
Az érvényesítést végző személy köteles gondoskodni az utalványozás ellenjegyzéséről, mely
nélkül kiadás teljesítése és bevétel beszedése nem valósulhat meg.
Gyomaendrőd Város … Kisebbségi Önkormányzata, mint önállóan működő költségvetési
szerv a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása
során a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalára és a hozzá tartozó önállóan működő
intézményeire, szerveire vonatkozó FEUVE szabályzat előírásait köteles alkalmazni.
(A kötelezettségvállalásra, utalványozásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre és ellenőrzésre
jogosult személyek nevesítésére a helyi kisebbségi önkormányzat SZMSZ-ének 2. számú
mellékletében került sor.)
4.2. A kisebbségi önkormányzat számlái és a pénzkezelésre vonatkozó szabályok
A helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden
pénzforgalmát az önkormányzati hivatal költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó,
külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott bankszámlán köteles lebonyolítani.
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési elszámolási számlán kívül a helyi kisebbségi
önkormányzatok pályázati elszámolás kezelésére szolgáló elkülönített számlát vezethet,
melyről csak a megjelölt célokra fordítható kiadások teljesíthetők.
A kisebbségi önkormányzat pénzkezelésére vonatkozó szabályait Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala házi pénzkezelési szabályzata rögzíti. A kisebbségi önkormányzat
készpénzét a házipénztárban kezeli a pénztáros elkülönítetten. A kisebbségi önkormányzat
jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési szabályzatban
rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Vásárlási előleggel egy hónapon,
azaz 30 napon belül kötelesek elszámolni (Szja Tv. 72.§ alapján a 31. naptól természetbeni
juttatásként adókötelessé válik).
Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak olyan
bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is
fel van tüntetve.
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Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelően nem
használható fel, a felvett összeget haladéktalanul vissza kell fizetni.
Ha ugyanazon személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel
akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt le.
4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
Az önkormányzati hivatal a helyi kisebbségi önkormányzat vagyoni,
nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.

számviteli

Az önkormányzati hivatal feladata az APEH felé az adóbevallások elkészítése.
A kisebbségi önkormányzatok helyett a számviteli, analitikus nyilvántartások vezetését, „számlarend”-jében foglaltaknak megfelelően - az önkormányzati hivatal végzi.
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a helyi kisebbségi önkormányzat
tekintetében a helyi kisebbségi önkormányzat Képviselő-testületének elnöke, a helyi
önkormányzat polgármestere és jegyzője együttesen felelős.
Az együttműködési megállapodást az Ámr 37 §. (5) bekezdése alapján évenként január 15-ig
kell felülvizsgálni és szükség szerint kell módosítani. A jegyző a megállapodás vonatkozó
szabályainak változása miatti módosítás szükségességét a települési és a kisebbségi
önkormányzatnak jelzi, a települési és a kisebbségi önkormányzat Képviselő-testülete a
megállapodást szükség esetén határozatával módosítja.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
polgármestere

Kisebbségi Önkormányzat
elnöke

Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Ciklusbeszámoló elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Jakus Imre képviselőt az előterjesztés ismertetésére
Jakus Imre elmondta, több mint 200 oldalas anyagról van szó, olyan áttekintő összefoglaló anyagot
ismerhettek meg ami az elmúlt 4 év reális értékelését adja. A négy évben négy költségvetés és mind a
négy év költségvetésének végrehajtása jelentős problémákat nem tárt fel. A ciklusbeszámoló a
holnapra fel fog kerülni, mindenkinek az elmúlt négy év megismeréséhez alkalmas anyag, javasolta
elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
317/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006-2010 évekről készült
beszámolót elfogadja, és utasítja a polgármestert, hogy azt a honlapon tegye közzé.
Határidő: 2010. augusztus 27.
Felelős: Várfi András polgármester
20. napirendi pont
Beszámoló a Liget Fürdő Kft. 2010. június 30.-i ügyvezetői beosztás átadás átvételről
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az előterjesztés ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az előterjesztést mindegyik bizottság tárgyalta. A
beszámolóból kiderült, hogy rendben megtörtént az átadás-átvétel. Az Ügyrendi Bizottsági ülésen
többet foglalkoztak ezzel a napirendi ponttal, mert nemcsak közvetlenül az eszközök átvételéről eset
szó, hanem a készletekről is, ami egyrészt az Önkormányzat másrészt a Liget Fürdő tulajdonát is
képezi. Javasolja a bizottság, hogy ez a továbbiakban elkülönítetten kerüljön nyilvántartásra. A
pénzügyi dolgokat illetően a bizottság több kérdést intézett a Felügyelő Bizottság elnökéhez, aki
igyekezett megnyugtatni a bizottságot, hogy a kintlévőségek rendeződtek. Megállapítható, hogy a
vagyonkimutatás alapján a társaság 2010. első féléves eredménye 6.087.000,-Ft veszteség, ami jelen
pillanatban még 3.087.000 Ft tőkevesztést keletkeztet.
Várfi András polgármester elmondta, hogy az előterjesztésben két döntési javaslat szerepel. Az
egyik, hogy az átadás átvételről készített beszámolót a Képviselő-testület elfogadja, a másik javaslat
utasítja a Liget Fürdő Kft-t, hogy átadás – átvételi jegyzőkönyv egy komplett példányát miután
elkészült adjon át Gyomaendrőd Város Önkormányzat részére. Javasolta elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatokat 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
318/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Liget Fürdő Kft. 2010. június 30.-i ügyvezetői
beosztás átadás átvételről készített beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
319/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete utasítja a Liget Fürdő Kft.-t, hogy a társaság a teljes
körű vagyonleltár illetve az átadás – átvételi jegyzőkönyv egy komplett példányát miután
elkészült adjon át Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére.
Határidő: 2010. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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21. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomendrődi Ipari Park helyzetéről
Várfi András polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mind a négy bizottság megtárgyalta, az
ülésen jelen van Egeresi András igazgató is, amennyiben kérdést intéznének felé.
Elég jelentős beruházások történtek, több telekértékesítés, már működő beruházások, jelen pillanatban
is jelentős a beruházások száma, inkubátorház is most épül.
Kérdés, észrevétel hiányában kérte a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
320/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
beszámolóját a Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. vételi ajánlata
Várfi András polgármester elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft nem venni szeretne, hanem
megépíteni lakásokat és ezeket szeretné értékesíteni. Felkérte Egeresi Andrást, a Kft. ügyvezetőjét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Egeresi András elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft vásárolt egy telket azzal a céllal, hogy
kisméretű lakásokat építsenek. A nagyobb lakásokra a jövőben várhatóan kisebb lesz a kereslet, hiszen
a rezsiköltségeket kevesebben tudják fedezni, nyugdíjasok számára is alkalmas lehet. Elkészültek a
tervek, de úgy szeretnének hozzákezdeni, hogy valamiféle garancia már lenne arra vonatkozóan, hogy
ebből az öt lakásból legalább három értékesíthető lenne, erre meglenne a biztosíték. Gyomaendrődön
különböző lakásokra van igény, korábban elhangzott az orvosok letelepedésének a kérdése, korszerű
lakások kellenek. Lehet használt ingatlanokat venni, de elavultak, korszerűtlenek.
Az árakra vonatkozóan: 200.000,-Ft+ÁFA/m2 alatt már nem lehet építeni. Korszerű anyagokból
épülnének a lakások között hangszigetelt falakat kell tervezni, mert ez az építésügyi szakhatóságnak az
előírása, a külső falak is hőszigeteltek lennének, így alacsony üzemeltetésű lakásokat lehetne
megépíteni.
Várfi András polgármester elmondta, amennyiben pályakezdő érkezik, a városunkba nem tudnak
megfelelő lakást biztosítani számára, tehát lépni kell. A jelen előterjesztésben az áll, hogy a
bizottságok felülvizsgálják ezt az igényt, majd ezt követően közbeszerzési eljárással történne a lakások
vásárlása és ebből az öt lakásból az Önkormányzat megvásárolna kettő lakást ilyen célra a fennmaradó
három lakás pedig értékesítésre kerülne.
Putnoki László képviselő hozzászólásában elmondta, hogy nagyon meg kell nézni, hogy a lakások
milyen minőségű anyagokból készülnének, hiszen a jelenlegi lakásoknál is probléma a hőszigetelés.
2006. decemberében az Önkormányzat értékesített lakótelepi ingatlant 5.500.000,-Ft –ért, ami 70 m2es volt, ma bérlakást úgy is lehet növelni, hogy kiürült lakótelepi lakásokat megvásárolna az
Önkormányzat, mert jelentős árkülönbség lenne egy új építésű, de kisebb lakás vagy egy használt
lakótelepi lakás között. Az építésre vonatkozóan meg kellene várni a kormány ez irányú programját,
hiszen terveznek olyan programot, ami bérlakásépítésre vonatkozik, és sokkal kedvezőbb áron tudna
építeni az Önkormányzat nem, kellene a kötvény terhére ezt megtenni.
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Illés János képviselő megkérdezte Egeresi András ügyvezető igazgatót, hogy ha egyszerre épülne a
két épület, akkor mi indokolja azt, hogy a két m2 ár nem egyforma? 2.000,-Ft eltérés van.
Egeresi András válaszában elmondta, hogy utána fog nézni, mi okozza az eltérést. A lakásárak
fajlagos árait tekintve 200.000,-Ft+ÁFA/m2 alatt ma Magyarországon nem lehet korszerű, hő
technikailag megfelelő lakást építeni.
A bérlakás állomány növelésére valóban lehetne lakótelepi lakásokat vásárolni, de az új építésű
lakások már hang és hőszigetelt fallal rendelkeznének, ami az üzemeltetési költségben is jelentkezne,
valamint egy kisebb udvar is lenne hozzá.
Várfi András polgármester elmondta, hogy jelenleg nem arról döntenek, hogy hogyan milyen
technológiával, szigeteléssel épülnek ezek a lakások, hanem van egy ajánlat, a döntési javaslat úgy
szól, hogy a Képviselő-testület utasít két bizottságot, valamint a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t, hogy
tekintse át a bérlakás állományt, és tegyen javaslatot a növelés érdekében és dolgozza ki a
közbeszerzési eljárás feltételeit.
/ Rácz Imre képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 14 fő./
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 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, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
321/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete utasítja a Városfenntartó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági, Humánpolitikai Bizottságokat valamint a bérlakások kezelőjét a Gyomaszolg
Ipari Park Kft..-t, hogy tekintsék át a bérlakás állományt. A bizottságok tegyenek javaslatot
bérlakások számának növelése érdekében, dolgozzák ki a közbeszerzési eljárás feltételeit és
terjesszék be testületi ülésre.
A lakások megvásárlásnak forrása: a 2008 évben kibocsátott kötvényforrás.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
/ Rácz Imre képviselő visszatért az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 15 fő./
23. Napirendi pont
A Gyomaközszolg Kft II. negyedéves beszámolója
Várfi András polgármester kérdés, észrevételt hiányában kérte, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
322/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a hulladékszállításról készült beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
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24. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft. beszámolója a szilárd hulladékszállításról
Várfi András polgármester kérdés, észrevételt hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat
elfogadásáról
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
323/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaközszolg Kft települési szilárd hulladék
szállításáról szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a szolgáltatásra vonatkozó szerződés
módosításával nem ért egyet. A Szolgáltató kérelmét részletes költségszámításokkal
alátámasztva a szeptemberi ülésre nyújtsa be.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
25. Napirendi pont
Önkormányzati bérlakások ellenőrzéséről készített jelentés elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét az előterjesztés ismertetésére.
Hangya Lajosné elmondta, az Önkormányzatnak 18 szolgálati, 22 szociális, és 24 költségalapú
bérlakása van. 2010-ben ellenőrzésre kerültek a bérlakások, egyrészt volt egy bizottsági bejárás,
amikor a Gyomaszolg részéről illetve a Humánpolitikai Bizottság részéről ellenőrizték, másrészt pedig
a költségalapú bérlakásokat a hivatal és a Gyomaszolg ellenőrizték. Az Endrődi úti és a Magtárlaposi
úti költségalapú bérlakások egyrészt a rendeltetésszerű használatot nézték másrészt pedig az épület
műszaki állapotának felmérésére került sor. Az előterjesztés tartalmaz egy táblázatot, amely az összes
lakás állapotfelmérését tartalmazza. Az Endrődi úton a természetes elhasználódás következtében
hibákat ki kell javítani, amire 2.900.000,-Ft-os költségvetést készített a Gyomaszolg Kft., ugyanis úgy
gondolják, hogy az épület felújítás vezetékrendszer kijavítására feltétlenül szükség van. A
Magtárlaposi úti lakásoknál hő technikai gondok vannak a legtöbb lakás penészedik. A költségalapú
bérlakásoknál 11.251.000,-Ft lakbér halmozódott fel, ennyi pénz áll rendelkezésre ebből lehet a
felmerült hibákat kijavítani. A Humánpolitikai Bizottság úgy döntött, hogy az Endrődi úti lakásokat
feltétlenül meg kell csinálni, a Magtárlaposi úton elvégzendő felújítási munkák a téli időben zavarná
az ott lakókat.
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztésben szereplő harmadik döntési javaslatban
történt változás a bizottsági elképzelésekhez képest. Ez egy teljes megoldás lenne, nem pedig
foltozgatás, rendelkezésre áll az összeg. Amennyiben a Képviselő-testület most az A alternatíváját
fogadná el akkor még jó időben, jó minőségben el lehetne végezni a munkát és már ezen a télen
éreznék az ott lakók ennek a pozitív hatását a jó szigetelés következtében kisebbeknek lennének a
fűtési költségek, illetve nem penészednének a lakások.
Egeresi András elmondta, hogy az első beadvány nem volt pontos, azóta egyeztettek a
Városüzemeltetési Osztállyal és még egyszer átgondolták, hogy hogyan lehetne ezeket a lakásokat
gyorsan rendbe hozni. Az egyik probléma az, hogy ezeket a lakásokat 30-as falból építették, amik ma
már nem felelnek meg a hő technikai követelményeknek, de ilyen lakások viszont vannak a városban.
A 30-as falaknál akármiből épültek, ha megsérül a vakolat az északi és az északnyugati falakon igen
hamar elkezdenek penészedni. A szellőzési rendszer sincsen megoldva. Három feladatot kellene
megoldani.

484

Az egyik az, hogy a 30-as falakat egy 5-6 cm-el le kell hő szigetelni, a vizesblokkban a tetőtérben meg
kell oldani a szellőzést és a meglévő szigetelést ami a szarufák között ásványgyapot formájában
megvan ezt egy újabb 5 cm-es paplannal ki kell egészíteni, ez csak a fürdőszobában és a lépcsőházban
lenne megoldva és így a penészedés megszüntethető lenne.
Putnoki László elmondta, hogy a bizottsági ülésen félre értés történt ugyanis akkor nem volt
megfelelően előterjesztve az anyag, arról kaptak tájékoztatást, hogy nincsen külső hőszigetelés a
cserép alatt. Ez az óta rendeződött a szigetelés megvan. Az a technológiai, amit most eléjük tártak az
megfelelő. A bizottsági ülésen a költségek sem voltak megfelelően kidolgozva, most benne van
előterjesztésben, így jobban áttekinthető, hogy az ár érték arány az elvégzett munkával arányos e.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak az 1. döntési javaslatról, mely szerint a
beszámolót a Képviselő testület elfogadja.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
324/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérlakások rendeltetésszerű
használatának ellenőrzéséről készített beszámolót megvitatta, s azt elfogadta. A Képviselőtestület ezzel egyidőben tájékoztatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t, mint a bérlakások
kezelőjét a bérlakások műszaki problémáiról és felhívja a figyelmét, hogy a 2011-es felújítási
és karbantartási ütemtervében az itt felmerült problémákat vegye figyelembe.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak az 2. döntési javaslatról, mely alapján a
Képviselő-testület elfogadja az Endrődi u. 5-7 szám alatti költségalapú bérlakások felújítási
munkálataira készített költségvetést és ütemtervet.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
325/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrődi úti költségalapú
bérlakások felújítását 2010. december 20. napjáig netto 2.914.431 Ft összegben az
előterjesztés mellékletét képező részletezés szerint engedélyezi a Gyomaszolg Ipari Park Kft.,
mint a bérlakások kezelőjének számára.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak az 3. döntési javaslat A alternatívájáról, mely
alapján a Képviselő-testület elfogadja az Magtárlaposi utcai bérlakások felújítására adott árajánlatot és
engedélyezi a munkákat.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
326/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Magtárlaposi utcai bérlakások felújítására
adott árajánlatot, és engedélyezi a munkákat a Gyomaszolg Ipari Park Kft, mint a bérlakások
kezelője számára a 7.143.934,- Ft összegben azzal, hogy a vizes helyiségek szellőzését is meg
kell oldania ebből a keretből.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása, kiutalása
Várfi András polgármester elmondta, hogy a döntési javaslatokban a Népliget u. 1/B. szám alatti,
iskola melletti szolgálati bérlakásról szóló jelentés elfogadásáról van szó. A második döntési
javaslatban szerepel a Fő út 46. szám alatti szolgálati bérlakással kapcsolatos intézkedés. Itt arról van
szó, hogy egy fiatal doktornőnek utalná ki a testület a lakást és megtörtént a lakás megtekintése és a
felújítása.
A harmadik döntési javaslat arról szól, hogy a Népliget u. 1/B. szám alatti lakást egy tanárnő kapja,
aki a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában angolt fog tanítani Békésről érkezett. A
negyedik döntési javaslat pedig ennek a lakásnak a felújításáról szól. Kérte a döntési javaslatok
elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatokat 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
327/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
által a Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakásban elvégzett munkákról
készített jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
328/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Fő u. 45/2.
szám alatti szolgálati bérlakást a Dr. Jánosík Bertalan háziorvosi körzetébe jelentkező
háziorvosnak biztosítja.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
329/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b.
szám alatti szolgálati lakást Kertész Bettina Békés, Kereszt u. 9. szám alatti lakos részére
kiutalja 2010. szeptember 01. napjától 2012. július 31. napjáig, de maximum addig, míg
nevezett munkaviszonya a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál fennáll.
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
330/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Gyomaendrőd,
Népliget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakás fürdőszoba linóleumának cseréjét oly módon, hogy
a szükséges járólapokat a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola saját
költségvetéséből biztosítja, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. elvégzi a linóleum cseréjét.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Bérlakások, és a Polányi Máté utca 43. szám alatti építési telek értékesítése
Várfi András polgármester elmondta, hogy van néhány bérlakás amelyeket értékesíteni célszerű
lenne, mert olyan állapotban vannak, hogy a felújítás nem éri meg. Ugyanakkor a bizottságok
javasolják, hogy a Polányi M. u. 43. szám alatti ingatlan ne kerüljön értékesítésre, építési teleknek
alkalmas, nagy alapterületű terület. Lehetőség lenne, hogy itt szociális bérlakások épüljenek., mivel a
kormány bizonyára ír majd ki bérlakások építésére pályázatot. A többi lakás értékesítése pedig árverés
útján történne. Kérdés hozzászólás hiányában kérte, hogy fogadják el a döntési javaslatot.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
331/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az önkormányzat tulajdonát képező az alábbi
árverési hirdetésben részletezett ingatlanokat értékesítését meghirdeti.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Az önkormányzat tulajdonában lévő alábbiakban részletezett ingatlanokat meghirdeti értékesítésre
nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
szám
3830
11/A/2

8322

8028

Terület nagysága, egyéb megjegyzés
Losonczy utca 16. szám.
1 db szoba, konyha, kamra, 49 m2.
Petőfi utca 6.
2 szoba, konyha, kamra, előszoba,
fürdőszoba, WC, fáskamra, 93 m2. Bérleti
joggal terhelt.
Iskola u. 6.
2 db szoba, konyha, kamra, előszoba, 59
m2.
Bacsalaposi u. 6.
1 db szoba, konyha, kamra, 44 m2.
Bérleti joggal terhelt.

Kikiáltási
Licitlépcső
ár ( Ft )
( Ft )
439.000
5.000
2.353.000

10.000

579.000

5.000

372.000

5.000

1. Az árverés időpontja: 2010. szeptember 24-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 ingatlanról készült kimutatásban szerepel. A
licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2010. szeptember 24-én de. 9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át kitevő
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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. Az árverési előleg /bánatpénz/ a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés
során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést
követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a
pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
6. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére
az árverési előleg letétbe helyezésre került.
7. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot
nem lehet tenni. A tulajdonjogot 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. Vevőnek a vételárat
legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
8. A Petőfi u. 6. valamint Bacsalaposi u. 6. szám alatti lakóingatlanok esetében a licitálást az nyeri, aki
a legmagasabb vételárat kínálja figyelemmel az 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott
elővásárlási jog gyakorlásának szabályaira.
9. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási
osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
10. Az építési telkek beépítése az építéshatóság által előírt módon történhet, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata határidővel megjelölt beépítési kötelezettséget nem köt ki.
11. Az árverésről hangfelvétel készül.
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Amennyiben a Petőfi u. 6. szám alatti lakás bérlő nyeri a licitálást, akkor az 1993. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései alapján Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a lakás vételárának
megfizetésére 15 évi részletfizetési kedvezményt ad. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete nem
köt ki a szerződéskötéskor megállapított vételárból való egy összegben történő megfizetést.
Amennyiben a Bacsalaposi u. 6. szám alatti lakás bérlője nyeri a licitálást, akkor Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a vételár összegének megfelelően 5 éves bérleti szerződés köt, amely egyben
adásvételi előszerződés is. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a bérlő által 60 hónap alatt a bérleti
díj hiánytalan megfizetését követően végleges adásvételi szerződést köt.
Határidő: 2010. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
A Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatt lévő a Magyar Kommunista Munkáspárt Gyomaendrődi
Szervezete által
Várfi András polgármester elmondta, hogy ez az ingatlan a Térségi Gondozási Központ kezelésében
volt Idősek Klubja működött itt, ami megszűnt, így a főépület kiürült. Valószínűleg a későbbiekben
értékesítéssel lehet hasznosítani. Elhanyagolt épület, nehezen lehetne felújítani. A Magyar
Kommunista Munkáspárt Szervezetének van egy területe amit használ, ennek a megváltásáról kellene
dönteni, hogy az épület teljes egészében felszabaduljon és értékesíteni lehessen.
Dávid István hozzászólásában elmondta, hogy örül, hogy a helység használatáról szóló intézkedést
fogja a testület eldönteni. Kiegészítést fűzött az előterjesztéshez, miszerint a Fő úti épületnek egy
melléképületében székelnek ami 9-10 m2-es, ellentétben a szerződésükkel, ami 85 m2-ről szól.
Az akkori képviselő-testület a pártháztól elköltöztetett minket, mert az épületre szüksége volt az
általános iskolának. Udvariasan megtették, elköltöztették őket, a jelen Takarékszövetkezet helyén volt
egy épület, onnan kerültek a Fő úti épületben ahol egy 9 m2-es helység jutott. A szerződésben benne
van, hogy az anyaépületet is használhatják.
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Teljes felhatalmazással van a központi bizottság nevében, szeretnék, hogy a kártérítés 300-350.000,Ft-ban kerüljön megegyezésre, akkor lemondanak a jogukról és pár napon belül átadják a helységet.
Lehóczki Timár Irén megkérdezte Dávid Istvántól, hogy hány éve használják ezt az épületet?
Dávid István válaszában elmondta, hogy 1996 óta.
Gellai Józsefné elmondta, hogy 1998 ősze óta használhatják ezt az ingatlan, ekkor tudta a Gondozási
Központ kiüríteni ezt a helységet, ekkor született ez a kompromisszum. A kis helységet használták,
úgy, hogy összejövetelekkor fűtéssel, világítással a nagyobb részt is használhatták térítésmentesen.
Dr. Csorba Csaba jegyző javasolta a Képviselő-testületnek, hogy jelen témát vegye le a napirendről
és a szeptemberi ülésen tárgyalja újra, azért mert az a szerződés egy jogszabályi háttéren alapszik,
aminek volt egy kötelezettsége. Az a jogszabály hatályon kívül lett helyezve. A volt kisegítő iskolának
a helysége elég rossz állapotban volt, ahhoz képest valóban kisebb helységet kapott a párt, de műszaki
állapotát tekintve lényegesen jobb. Jelenleg az állam számára nincs elhelyezési kötelezettség a pártok
tekintetében.
Dávid István kérte a Képviselő-testületet, hogy döntsön a jelen ülésén, hiszen nekik is intézkedniük
kell a továbbiakról.
Czibulka György hozzászólásában elmondta, hogy támogatja a párt részére az általuk kért 300.000,Ft kártérítést megadni.
Várfi András polgármester figyelemmel a párt képviselőjének kérésére kérte a testületet, hogy a
döntési javaslatot azzal a módosítással fogadják el, miszerint a helyiség visszavételére 300.000 Ft –ot
fizet az önkormányzat a Magyar Kommunista Párt gyomaendrődi szervezete részére.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal és 5 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János tartózkodás, Czibulka György igen, Csányi István tartózkodás, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János tartózkodás, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác tartózkodás, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
332/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatt
lévő 2. jelű 23 m2 hasznos alapterületű helyiség visszavételéért a Magyar Kommunista
Munkáspárt gyomaendrődi szervezete részére 300.000 Ft térítést fizet az alábbi feltételek mellett.
1. A Magyar Kommunista Munkáspárt gyomaendrődi szervezete a 2. jelű épületet kiürített
állapotban 2010. szeptember 30. napjáig köteles átadni.
2. Az átadás – átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni.
3. A térítés összegének kifizetése az átadás – átvételt követő 8 napon belül.
Határidő: 2010. október 31.
Felelős: Vári András polgármester
/Gellai Józsefné képviselő távozott az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 15 fő./
29. Napirendi pont
IKSZT beruházás közbeszerzési eljárása
Várfi András polgármester elmondta, a döntési javaslat a közbeszerzési eljárás bíráló bizottság
tagjairól szól az első pontjában, a második pontjában pedig a bíráló bizottságot hatalmazza fel az
értékelésre, a harmadik pont pedig felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárást lebonyolító
közbeszerzési tanácsadó cég megbízására. Kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal 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 igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
333/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Öregszőlő, Kondorosi utca 1. sz.
alatti meglevő idősek otthona bővítése integrált közösségi és szolgáltató térrel tárgyban
indított közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg
Jakus Imre
Lhoczkiné Tímár Irén
Dr. Palya József
Gellai József
Csényi István
Liszkainé Nagy Mária
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Farkas Zoltánné
2.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az ajánlatok
értékelésére és a Döntő Bizottságot a döntés meghozatalára, valamint utasítja, hogy a döntést
követő testületi ülésen az eljárásról szóló tájékoztatás benyújtására.
3.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
lebonyolító közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.
Határidő: 2010.szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
30. Napirendi pont
Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét ismertesse az előterjesztést.
Hangya Lajosné elmondta, hogy a Képviselő-testület 2010.évi költségvetésében 16.000.000,-Ft
összeget különített el Válalkozásfejlesztési Alapra. Nem volt eddig pályázó. Javasolja a döntési
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal 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 igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
334/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2010. évi
Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására. A pályázati felhívást a határozat 1. számú
melléklete, míg a pályázati adatlapot a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.
Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
Beszámoló a 2010. I. félévben benyújtott pályázatokról
Várfi András polgármester felkérte Jakus Imrét az előterjesztés ismertetésére.
Jakus Imre elmondta, hogy a 2010. első felében benyújtott pályázatokban egyrészt nyertek az
intézmények másrészt vannak folyamatban lévő pályázatok. A Mindenki ebédel 2010 program igen
sikeres a városban. Javasolt a beszámolóról készült jelentés elfogadását.
A képviselő-testület a beszámolót egyhangú 14 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, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
335/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Kistérségi Iroda beszámolóját a 2010. I.
félévében benyújtott pályázatokról.
Határidő: azonnal
32. Napirendi pont
Az önkormányzattól állandó megbízást kapott, önkormányzat képviseletében eljáró személyek
beszámolója
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület tagjai közül többen képviselik az
Önkormányzatot. Kérdés, észrevétel hiányában a beszámoló elfogadását javasolta.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal 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 igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
336/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzattól állandó megbízást kapott, az
önkormányzat képviseletében eljáró személyek beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
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33. Napirendi pont
Tájékoztató a Mezőtúr - Gyoma vonalszakasz beruházással kapcsolatban tett észrevételekre
adott MÁV Zrt. válaszról
Várfi András polgármester elmondta, hogy korábban a testület hozott egy határozatot, a megépült
120-as Mezőtúr-Gyoma szakasz vonatkozásában, hiányosságok vannak az aluljáróba nem működik a
lift, nem tudnak a nagy csomaggal érkezők, gyermekkel jövők közlekedni. Vezetékek, csatornaépítés
stb, sok kívánnivalót hagy ez a beruházás. A Nagylaposi megállóhelyen többször jelezték, hogy
épüljenek beállók, de nem fért bele a beruházásba.
Hangya Lajosné hozzászólásában elmondta, hogy a Katona József utcai átjárót megcsinálták.
Szépítgetnek, festegetnek, de vannak olyan dolgok. amik a vasútépítés kapcsán mentek tönkre és nem
javítják ki ezeket. Az egyik ilyen a keletkezett kátyúk az állomás előtt. A közlekedést, amikor
elterelték, az egyik lakónak a járdájára ráterelték a forgalmat, hiába mondták ezután, hogy csinálják
meg, nem tették. Komoly gondot okozhat a városnak, hogy a temető előtt maradt egy nagy bucka a
vasútépítés kapcsán, kőtörmelék lehet, meddig lesz ott? A lift nem működésével kapcsolatban kellene
nekik egy határidőt szabni, mert jön a tél, és a lépcső feletti rész is szabad, síkosak lesznek a lépcsők.
Czibulka György hozzászólásában elmondta, hogy ha már megépítették a liftet akkor lehessen
használni, ha meg nem lehet akkor minek építették lehetett volna kényelmesebb lépcsőt. Bőrönddel,
kisgyermekkel nehéz. A lakótelep és a zajvédő fal között van egy csapadékvíz elvezető csatorna,
amely szintén a MÁV-é ezt viszont a lakótelep felől nem tették rendbe, nem tud elfolyni a víz.
Várfi András polgármester elmondta, hogy több alkalommal előfordult már, hogy a képviselőtársak,
akár korábbi testületből is, hogy nem szabad visszamutogatni. Egy beruházást először megterveznek,
hosszú időn keresztül tervezik, azt követően megkezdik az építkezést szintén hosszú időn keresztül és
utána megépül, átadják. Most egy semmilyen állapotban vannak, hogy még nem adták át minden
részét, de már kész van. Lehetőség van a tervezési időszakban építő kritikákra, hozzá lehet szólni,
részt lehet venni, mint ahogy azt tette a mezőtúri képviselő-testület is. A beruházás időszakában
megint csak lehet észrevételeket tenni, miután pedig megépült lehet kritizálni. Ez a Képviselő-testület
a kritikával tudott foglalkozni, mert már megépült. Foglalkozott e a vasútberuházással az előző
képviselő-testület fele annyit mint most? Van, aki a 120-as pálya felépítését sikernek könyveli el,
ugyanakkor nem foglalkozik ezzel a sok problémával. Írják sorra a leveleket, nem tűrhető, igenis
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete foglalkozik ezekkel a dolgokkal. További kérdés, észrevétel
hiányában kérte, hogy fogadják el a tájékoztatót, ugyanakkor a szükséges intézkedéseket megteszik a
további hibák kiküszöbölésére.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal 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 igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
337/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfogadja a Mezőtúr - Gyoma vonalszakasz
beruházással kapcsolatban tett észrevételekre adott MÁV Zrt. válaszról szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
34. Napirendi pont
Tájékoztató mezőgazdasági utak felújítására benyújtott pályázat visszavonásáról
Várfi András polgármester elmondta, hogy pályázat lett benyújtva a VARJASI bekötőútra, valamint a
TÜKÖRI MAJOR –hoz vezető bekötőút felújítására. Itt majorok találhatók, fontos mezőgazdasági
objektumok és ezek az utak igen rossz állapotban vannak.
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Sajnos a pályázat kiírásakor már lehetett hallani olyan megjegyzéseket, hogy ez a pályázat
szőlőbirtokok megközelítését célozza. Ennek ellenére a pályázat benyújtásra került, majd
pályázathoz hiánypótlásra kaptak felszólítást, mely szerint bizonyítani kellett, hogy tanyák vannak
bekötőutak mellett. Mivel nincs, ezért szükséges ezen pályázat visszavonása, nem felelnek meg
pályázati feltételeknek.

a
a
a
a

Czibulka György képviselő megkérdezte, hogy hány tanyának kellene ott lennie, mert tudomása
szerint laknak arrafelé emberek.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy az út menti tanya a feltétel.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal 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 igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
338/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a „Varjasi bekötő mezőgazdasági
út és a Tüköri Majorhoz vezető mezőgazdasági út felújítása” című pályázat hiánypótlása
kapcsán az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által előírt feltételnek eleget tenni nem
lehetett, ezért a pályázati kérelem visszavonásra került.
Határidő: azonnal
35. Napirendi pont
Parlagfű elleni védekezési feladatokról beszámoló
Várfi András polgármester elmondta, hogy a parlagfű elleni védekezés szakmailag nincs a helyére
téve. Lehet kaszálni is, de, amíg ez országosan nincs komolyan gyérítve nem várható jelentős javulás,
főleg szántóföldi méretekben utána lehetne a parkokban kertekben történő gyérítéssel. A parlagfüvet
inkább szaporítják, mert arra adják a támogatást, hogy kaszálják a parlagfüvet, kézi, gépi kaszával az
Önkormányzat. Ezek a kaszák kiverik a pázsitfüvet, teret adnak a parlagfűnek. Ebben az évben akárki
bármit tett nem lehetett a parlagfű ellen hatékonyan védekezni. Kérte a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal 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 igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
339/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a parlagfű elleni védekezési feladatokról
szóló beszámolót.
Határidő: azonnal

36. Napirendi pont
Tótka Sándor olimpiai útjának támogatása
Várfi András polgármester elmondta, hogy a támogatás megtörtént. Vasárnap érkezik haza.
Fogadására egy küldöttség érkezik Budapestre, majd ezt követően Gyomaendrődön a Kner téren
fogadják.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal 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 igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
340/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete támogatja a Humánpolitikai
Bizottság döntését, mely szerint Tótka Sándor és edzője Kovács Gábor I. Ifjúsági Olimpián
való részvételét támogatja 300. 000 Ft-tal a 2010. évi sport alap tartalékának terhére.
Határidő: azonnal

37. Napirendi pont
Európai Mobilitási Hét 2010 programterve
Várfi András polgármester elmondta, hogy csatlakoztak az Európai Mobilitási Héthez és az
előterjesztés a szeptember 16-tól szeptember 22-ig tartó programtervet tartalmazza. Hasznos szép
programok, kérte a felelősöket, hogy megfelelően reklámozzák az eseményt.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal 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 igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
341/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata jóváhagyja a 2010. évi Európai Mobilitási Hét és
Autómentes Nap keretében megrendezésre kerülő rendezvényhét programtervét.
Határidő: azonnal
38. Napirendi pont
Életfa Kárpát-medence Összefogás kérése
Várfi András polgármester elmondta, hogy összefogás jelképeként hagyománytisztelő emberek
elgondolták, hogy a csatlakozó települések termőföldjeikből adjon, mindenki egy marékkal ebből
készüljön egy kevert talaj és ebbe történne egy faültetés. Ebből a kevert földből tudnak visszajuttatni a
településeknek, tehát a településeken is lehetne egy-egy fát ültetni. Kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal 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 igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
342/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete támogatja az Életfa Kárpátmedence Összefogás elképzelését, és szimbolikusan egy maréknyi gyomaendrődi termőföldet
adományoz a faültetéshez.
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Felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges lépések megtételére, és a szervezet
által küldött Igazolás aláírására.
Határidő: azonnal
39. Napirendi pont
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
Várfi András polgármester elmondta, hogy az elmúlt évben csatlakoztak, amikor a megye
kiterjesztette a rendeletét, így érdemes volt pályázni, mert a megyei és az országos támogatáshoz is
hozzájutnak és így különböző típusoknak megfelelően más-más összeget nyerhetnek a diákok.
Meglepő volt számára, hogy milyen alacsony átlagkereset mellett tanítatják Gyomaendrődön szülők a
gyermekeiket. Kérte, hogy fogadják el a döntési javaslatot, mely szerint a 2011. évi fordulóhoz is
csatlakoznak.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal 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 igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
343/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete csatlakozni kíván a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
Határidő: azonnal
40. Napirendi pont
Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrendváltozása
Várfi András polgármester elmondta, hogy szeptember 1-től a tanévkezdéstől változik a menetrend.
Sokan bírálják a menetrendet, hogy a vonathoz nem igazodik. Javasolt a menetrendváltozás
elfogadását.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal és 1 nem 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 nem, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
344/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Mobilbusz Közlekedési Kft kérelmének helyt ad, a
menetrend módosítását jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező menetrend szerint:
Határidő: 2010. szeptember 1.
Felelős: Várfi András polgármester

Bejelentések
Putnoki László bejelentésében elmondta, hogy kapott egy e-mailt, amiben a járdafelújítás kapcsán
Öregszőlőben a járda megemelkedett és a háznak a vályog falazata felázik. Átküldi az Önkormányzat
Osztályára. Kérte az osztályvezetőt intézkedjen a probléma megoldására.
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További bejelentés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester megköszönte a jelenlétet és a
nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Dr. Kovács Béla
hitelesítő

Vass Ignác
hitelesítő
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