Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
24/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. szeptember 23-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Illés János, Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné
Timár Irén, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tímárné Binges Irén, Farkas Imre, 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 képviselő-testület tagjait a 2006-2010 képviselő-testületi
ciklus utolsó testületi ülésén. Köszöntötte a Jegyző urat, Aljegyző urat, a hivatal osztályvezetőit, akik
szakértőként vesznek részt a mai ülésen, és köszöntötte mindazokat, akik meghívottként vannak jelen.
Továbbá köszöntötte a helyi Tv nézőit, akik ezen keresztül kísérik figyelemmel a képviselő-testület
munkáját, döntéseit.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 17 fős képviselőből jelen volt 15 fő. Jelezte
távolmaradását Dr. Palya József és Vass Ignác képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Hangya Lajosné és Szabó Balázsné képviselőket.
Az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban felsorolt 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, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
353/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. II. negyedévi menedzsmentjéről
"Gyomaendrődért" Emlékplakett adományozása
A Liget Fürdő Kft. 2010. évi többlettámogatás igénye
Úszásoktatás támogatása
A Varga Lajos sportcsarnok eszközállományának bővítése
Víztorony rekonstrukciós munkái
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2010/2011-es tanévben indítandó
tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
9. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium beszámolója a 2009/2010-es tanévről
10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat kiírása
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ivóvíz javító program
Közös tulajdon létrehozása
Energia felhasználás felülvizsgálata
Területvásárlás az Ipari Park területén közbeszerzési eljárása
Gyomaendrőd város településrendezési terv módosítása
Folyékony hulladék rendeletmódosítás II. forduló
Gyomaendrőd, „Elő halmi” tanyák (Dévaványai út mellett) közvilágítási hálózat bővítési kérelme
Néhai Pap Zsigmond hagyatéka
Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak szabadságolása
Közterület-felügyelői beszámoló
Mezőőri beszámoló
Beszámoló a környezetszépítési versenyről
Tájékoztatás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználásáról, szakmai beszámoló elfogadásáról
Bejelentések

Határidő: azonnal
Az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján a Balasi István kérelme tárgyú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja
meg a képviselő-testület.
A hivatalos munka megkezdése előtt a Polgármester egy ifjú sportolót, Tótka Sándort a Körös Kajak
SE sportolóját köszöntötte, aki a Szingapury Ifjúsági Olimpián aranyérmet szerzett. Egy olyan
városnak, amely a vizet választotta jelképéül, - hiszen Gyomaendrőd vizek mellett fekvő település-,
nagyon szép üzenet, hogy ennek az egyesületnek az első bajnoka Tótka Sándor lett.
A képviselő-testület jelen ülésen egy jelképes összeggel támogatja a sportolói pályafutását, majd a
Körös Kajak SE évzáró rendezvényén helyi kitüntető cím adományozásával ismeri el ezt a szenzációs
teljesítményt.
Átnyújtotta részére az elismerő oklevelet, kívánva további sportsikereket, erőt és egészséget. Egy ilyen
alázattal végzett, kitartó munkával elérheti, hogy nem csak ifjúsági, hanem olimpiai bajnoka legyen
Gyomaendrődnek.
Ezen túlmenően köszöntötte az edzőt, Kovács Gábort, aki elkísérte Tótka Sándort az ifjúsági
olimpiára. Gratulált, és további sok sikert kívánt. Ugyancsak gratulált a sportegyesület elnökének,
Gellai Imrének, és átnyújtotta részére az elismerő oklevelet.
Tótka Sándor olimpikon a Körös Kajak SE nevében köszönetet mondott a képviselő-testületnek a
kapott támogatásért, és Várfi András polgármester részére átnyújtotta az egyesület ajándékát.
Ezt követően 30 éves közszolgálati munkaviszonya alkalmából köszöntötte Tímárné Binges Irént a
hivatal hatósági osztályának vezetőjét, és 35 éves közszolgálati munkaviszonya alkalmából Debreceni
Zoltánnét a humánpolitikai osztály ügyintézőjét. Dr. Csorba Csaba jegyző úrral átnyújtották részükre
az oklevelet és a virágot.
Az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről, rendezvényeiről az alábbiakban számolt be:
Augusztus 28-án egy a helyi teniszpályán megrendezett teniszverseny megnyitóján vett részt. Ez is
tükrözi azt, hogy igen sokan sportolnak Gyomaendrődön.
Ezt követően volt a Kommunizmus Áldozatainak emlékére készített emlékmű átadása a gyomai
köztemetőben. A Szülőföld Baráti Kör méltó emléket állított az áldozatok emlékére.
Szintén ezen a napon volt a mozgáskorlátozottak hagyományos babfőző napja. Az első babfőző
versenyt Domokos László országgyűlési képviselő alapozta meg azzal, hogy jelentős mennyiségű
babot biztosított a rendezvényhez. Azóta minden évben megrendezik ezt a rendezvényt, mely utóbbin
részt vett Domokos László most már mint, az ÁSZ elnöke, aki rendszeresen vissza jár Békés megyébe.
Ugyancsak részt vett a rendezvényen Dankó Béla térségi tanácsnok úr is.
Még ezen a napon volt a Rózsakert Idősek Otthonában egy nagyon hangulatos családi nap.
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Augusztus 29-én az Evangélikus Templomban kétnyelvű istentisztelet volt, finn és magyar nyelven, és
egy finn kórus templomi kórusműveket adott elő.
Augusztus 30-án a Kiss Bálint Általános Iskolában a kompetencia alapú oktatás c. projekt
záróeseménye, és a tehetséggondozás c. projekt nyitórendezvényén vett részt. Az utóbbi jelszava: merj
a legjobb lenni.
Augusztus 31-én tanévnyitók voltak a helyi közép és általános iskolákban. Szeptember 1-én a Szent
Gellért Általános Iskolában részt vett a tanévnyitó ünnepségen.
Szeptember 2-án az Őszi Napsugár Gondozási Központ tartotta az 5 éves születésnapját. Szép kis
ünnepségen vehettek részt Dankó Béla térségi tanácsnok úrral.
Szeptember 3-án Kardoson került megrendezésre az Otthonunk Békés megye rendezvénysorozat. Ez
volt az utolsó előtti állomás, az utolsó rendezvény helyszíne Kaszaper település.
Szeptember 10-én részt vett a BNV, ahol megtekintette a helyi vállalkozások termékeit, - Német
Nyílászáró Kft és a Körös Kazángyár.
Szeptember 11-én 14 órai kezdettel a Galaktika Kör rendezvényén, majd este 19 órától Mága Zoltán
hegedűművész jótékonysági hangversenyén vett részt a Református Templomba. Mága Zoltán a
jótékonysági gyűjtés során 100.000 Ft-ot helyezett a perselybe. Az adományokat a rászoruló családok
között az Élet Másokért Egyesület vállalta elosztani. A hangversenyen részt vett Domokos László az
ÁSZ elnöke, Dankó Béla térségi tanácsnok úr.
Szeptember 12-én a Körös Kajak SE által rendezett Viharsarok Kupán vett részt. Ezekről a
versenyekről el lehet mondani, hogy nagyon családias, meghitt hangulatban telnek.
Szeptember 15-én a Szabadság téren egy diszkó balesetet szimuláló gyakorlat bemutatásán vehettek
részt az iskolák diákjai és az érdeklődők. Bár sokkoló, de nagyon hatásos volt a látvány.
Szeptember 18-án délelőtt egy családi nap volt a Pájer strandon, ahol olyan gyermekek vettek részt
nevelőszüleikkel, akiknek lehetőségük volt találkozni a vérszerinti szüleikkel.
Szintén ezen a napon volt a Barátság Klubnak egy névnapi rendezvénye Endrődön, majd a Népházban
volt egy egészségnap, ahol különböző szűréseken vehettek részt az érdeklődők és a cukorbetegségről
lehetett előadást hallani.
A Mága Zoltán hegedűművész által tartott jótékonysági esten 359.000 Ft pénzbeli adomány gyűlt
össze, melyet szeptember 18-án 50 rászorult család között osztottak szét, családonként 7.000 Ft értékű
tartós élelmiszercsomag formájában. Ugyanakkor a Templárius Alapítvány jóvoltából elfogyaszthattak
egy finom babgulyást.
Szeptember 20-án a mobilitás hét keretében a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolába került
sor a rajzpályázat díjazottainak köszöntésére a díjak átadására. A rajzok a hivatal folyosóján
megtekinthetők.
Szeptember 21-én részt vett a Hétszínvirág Tüskevár Alapítvány rendezvényén, ahol a tanyagondnoki
szolgálat körébe tartozó személyeket látták vendégül egy ebédre a Bónom zugba.
Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár szervezésében szeptember 30án lesz a Népmese napja, a város több helyszínén, ahol ugyan azt a mesét mondja egy időben minden
érdeklődő. Ha a rekordok könyvébe nem is fogunk szerepelni, de a városban biztos, hogy szép
rekordot fognak elérni ezzel a mesemondással.
Elmondta még, hogy a holnapi nap folyamán egy tűzoltó nap keretében kerül sor Oláh Mátyás
szobrászművész által a városnak adományozott domborművek ünnepélyes felavatásra. A
domborművek, melyek a magyar tűzoltás kiemelkedő személyeit ábrázolják, a Hivatal
Kirendeltségének folyosóján kerülnek elhelyezésre. Az ünnepségen részt vesz Dr. Bakondi György az
Országos Katasztrófavédelem Főigazgatója, Dr. Takács Árpád megyei igazgató és sok-sok tűzoltó,
polgárőrök és a képviselő-testület tagjai.
Egyéb napirend előtti bejelenteni valója nem volt, megkérdezte az alpolgármester urat, bizottság
elnököket, a képviselő-testület tagjait, kívánnak e hozzászólni.
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Izsó Csaba bizottsági elnök, lévén a ciklus utolsó képviselő-testületi ülése, úgy vélte, hogy most
számvetést kellene készíteni arról, hogy a négy év alatt mit sikerült elérni, honnan hová tudtak eljutni.
Városüzemeltetési, városépítészeti szempontból említetést érdemel, hogy számtalan sikeres pályázaton
vettünk részt, ilyen volt a belvíz elvezetési program, a belterületi útépítések, kerékpárút építések stb.
Rengeteg olyan infrastrukturális fejlesztés történt, ami elősegíti az itt élők életét. Elkészült az endrődi
közúti híd, befejeződött a vasútépítés, az ipari parkban pedig elkezdődött az inkubátorház építése.
Nyilván vannak hiányosságok is, amiket a négy év alatt nem sikerült megvalósítani. Gondolt itt a
városi könyvtár végleges elhelyezésére, és a liget fürdőben sem sikerült egy olyan nagyberuházást
végrehajtani, ami látványosan növelte volna a látogatók számát, és belendítette volna a helyi
turizmust. Bár a munkahelyteremtés nem ennek a testületnek a feladata, de a városnak nagyon nagy
szükséges lenne minél több új munkahelyre. Ebben nem sikerült ennek a testületnek előre lépni.
A képviselő-testület sok vita, kompromisszum árán elvégezte a feladatát, mint a Városüzemeltetési
bizottság elnöke úgy ítélte meg, hogy tudtak együtt dolgozni, megtalálni azokat a közös pontokat,
amivel ennek a városnak az építését, előrehaladását segítették elő. Amennyiben az utánunk jövő
képviselő-testület nálunk egy fokkal jobban fogja ellátni feladatát, úgy még jobb lesz ebben a
városban élni. Ehhez kívánt sok sikert és jó egészséget az újonnan megválasztásra kerülő
képviselőknek.
Szabó Balázsné, mint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
elnöke megköszönte a bizottság tagjainak a négy év alatt végzett tevékenységüket, jó volt velük együtt
dolgozni. A bizottság igyekezett tenni a dolgát, ügyrendileg több rendeletet is felülvizsgáltak, ahol
szükséges volt ott módosították, ugyanakkor több olyan rendelet-tervezetet készítettek elő, ami a város
lakosságának igényeihez próbált jogszerűen igazodni. Az oktatás területén is megtették azokat a
szükséges lépéseket, amelyek szükségessé váltak, és amit az intézmények vezetői javasoltak. A
kultúra területén biztos vannak hiányosságok, de igyekeztek ezen a területen is olyan munkát végezni,
hogy az a város összes kulturális egységében látható, és érezhető legyen. Az esélyegyenlőség terén is a
körülményekhez képest igyekeztek eleget tenni. Az erre vonatkozó koncepció is kidolgozásra került.
Szeretné, ha a következő képviselő-testület ezeket az elgondolásokat, félbe hagyott munkákat
folytatná, és legalább ilyen összefogottsággal, mint a jelenlegi, korra, nemre és minden egyébre
tekintet nélkül. Jól érezte magát ebbe a testületbe, valamennyiüknek megköszönte a munkáját, a
lakosságnak a tett javaslatait, észrevételeit, amivel a közösségi munkát szolgálta.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az elmúlt időszakban
két országos konferencián vett részt – önkormányzati egészségügyi napok, és országos járó beteg
ellátási konferencián.
Csatlakozva az előtte szólókhoz, megköszönte a képviselő-testület támogatását, amivel a városi
Egészségügyi Intézmény munkáját segítették elő. A testület mindig nagy segítő szándékkal ált az
egészségügyi ellátáshoz, még ha voltak is átmeneti nehézségek, személye is igyekezett mindig a
betegellátás érdekében, jobbító szándékkal cselekedni.
Várfi Andás polgármester megköszönte a hozzászólásokat, a testületi ülés végén a képviselő-testület
tagjaival elfogyasztanak egy pohár pezsgőt, ahol lehetőség lesz az elmúlt négy év értékelésére.
Áttért az érdemi munkára, és elsőként a szabadságával kapcsolatban bejelentette, hogy szeptember
hónapban a tervezettől eltérően egy nap szabadságot töltött le, szeptember 22-én.
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, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
354/2010. (IX. 23.) 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, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Várfi András nem szavazott.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
355/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester
szabadságának alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint 2010. szeptember 22. napján
szabadságon volt.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Illés János képviselőt, hogy a Pénzügyi bizottság elnökének
távolléte miatt ismertesse az előterjesztést, a bizottság véleményét.
Illés János képviselő elmondta, az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítására már nyolcadik alkalommal kerül sor. A költségvetési főösszeg közel 21 millió Ft
összeggel nőtt. A főbb előirányzat változások az előterjesztésben felsorolásra kerültek. A pénzügyi
bizottság a rendeletmódosítással egyhangúan egyetértett, a rendelet megalkotását javasolta a
képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában a rendelet megalkotására kérte fel a
képviselőket. A szavazás előtt 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, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2010. (X. 8.) önkormányzati rendeletét
a 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet
67-68. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.807.534.-E Ft-ra módosul, részletezve az
1. melléklet szerint.
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2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.779.151.-E Ft-ra nő,
részletezve a 2. számú mellékletben.
3. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 197.368.-E Ftra módosul, részletezve a 3. melléklet szerint.
4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
579.175.- E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 553.349 E
Ft-ra, a kölcsönök nyújtása 7.644.-E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4. melléklet
tartalmazza.
5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.251.840.-E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2010. év
végi beszámolóban szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2010. szeptember

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. október hó 8. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. október 8.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. Napirendi pont
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. II. negyedévi menedzsmentjéről
Várfi András polgármester köszöntötte Csapó Ágnest az önkormányzat pénzügyi tanácsadóját, majd
felkérte, hogy röviden ismertesse az általa készített írásos beszámoló lényegét.
Csapó Ágnes tekintettel arra, hogy a testületi ciklusnak ez az utolsó ülése, rövid összefoglalást kívánt
adni a kötvénykibocsátásról, kötvény menedzsmentjéről, ami magában foglalja a 2010. II. negyedév
alakulását is.
Első körben a kötvénykibocsátásról a 2007. november 27-i ülésen volt szó, az akkori előterjesztésben
még 20 éves futamidőről és 5 éves türelmi időről beszéltek, de végül a képviselő-testület 10 éves
futamidőt fogadott el, a türelmi időt pedig 3 évben határozta meg. Ezen testületi döntés alapján került
sor az ajánlati szakasz lebonyolítására, melynek eredményeként az önkormányzat 2008. február 27-én
6.316.000 CHF értékben kötvényt bocsátott ki. Az akkori CHF árfolyam 158.35 volt. A kötvény
kibocsátást megelőzően az előkészítő munkafolyamatában történtek számítások megpróbálták előre
vetíteni a jövőt a kamat és az árfolyam várható alakulásának tekintetében. Ezeket a számításokat
összehasonlítva a tényszámokkal elmondható, hogy pozitív a kép, függetlenül attól, hogy az
árfolyamváltozás folyamatosan a figyelem középpontjába került. El kell azonban mondani, hogy az
önkormányzat érdekérvényesítése teljesen más, mint egy lakossági ügyfélnek, vagy egy
vállalkozónak. Az önkormányzat ugyanis egy rendkívül kedvező piaci környezetben döntött a kötvény
kibocsátás mellett. Akkor ugyanis a kötvényforrás kamatfelára 0.7 % volt a teljes futamidőre vetítve,
amely a mai és az elkövetkező piaci tendenciákat figyelembe véve soha vissza nem térő alkalmat
jelentett, ugyanis nagy a valószínűsége annak, hogy ilyen olcsó forrást az elkövetkező időszakban nem
lehet keresni a piacokon. Érzékeltetve, jelenleg a kamatfelár 3.6 % körül van. A tőke törlesztése 2011
márciusában fog megkezdődni, az eddigi kötelezettségvállalás csak a kamattörlesztésre vonatkozott.
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Felhívta azonban a figyelmet, hogy az elmúlt két félévben a kötvényforrás menedzsmenttel a realizált
bevétel 238.750 e Ft volt. Ha ezzel szembeállítjuk a felmerült kötelezettségeket – beleértve a
szeptember 30-án fizetendő kamatot is- az nagyságrendileg 70 millió Ft. Mindebből látható, hogy
jelentős a különbség a bevétel javára. Nyilván, hogy ezek a bevételek a jövőt illetően szolgálhatnak
akár tartalékként is – ami nyilván testületi döntés kérdése - , de fedezetet biztosíthatnak a jövőbeni
fejlesztési célokra is. Annak ellenére, hogy az önkormányzat a fejlesztési célokra már 134 millió Ft –
ot fordított a kötvényforrásból, jelenleg a kötvényforrásnak a forint összege 1.048.000.000 Ft. Tehát
forintban még mindig több a tőke, mint amit forint ellenértékként akkor kifizettek. Nyilván sokakban
felmerül a kérdés, hogy meg érte e a kötvénykibocsátás vagy nem, erre 10 év múlva tudunk
visszatekinteni. Ami biztos, hogy 2011 évre várhatóan 950 e CHF körül fog alakulni a
kötelezettségvállalás a tőke és a kamat tekintetében. Ez közel 235 e CHF kevesebb, mint amit akkor
kalkuláltak.
Összegezve elmondható, hogy amennyiben az önkormányzat a kötvényforrást kellően előkészített
fejlesztési célokra fordítja, egy rendkívül olcsó forrás fog a következő testület rendelkezésére állni,
ezek megvalósítására. Az, hogy a pénzpiacon mi lesz, az elkövetkező időkben senki nem tudja
megmondani, egy biztos, hogy rendkívül sikeres időszakot tudhatnak maguk mögött, a realizált
bevételek és a vele szemben felmerült kiadások tekintetében. A 2011 év a kalkulált értékeken belül
lesz, és egy olcsó fejlesztési forrás áll továbbra is az önkormányzat rendelkezésére.
Várfi András polgármester megköszönte a mindenre kiterjedő beszámolót, melyből világos képet
kaphattak a kibocsátott kötvény helyzetéről.
Kérdés, észrevétel hiányában ismertette a döntési javaslatot, amely szerint elfogadják a pénzügyi
tanácsadó beszámolóját, és meghatározzák Csapó Ágnes részére fizetendő prémiumdíj összegét.
Felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János tartózkodás, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
356/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Csapó Ágnes pénzügyi
tanácsadó beszámolóját a kötvényből származó forrás 2010. II. negyedévi menedzsmentjéről.
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Csapó Ágnes részére a 2010. I. félévében elvégzett szaktanácsadási feladatok után - fizetendő prémiumdíj bruttó
3.850.645 Ft összegét.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
"Gyomaendrődért" Emlékplakett adományozása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a képviselő-testület tagjai támogatják, hogy
Tótka Sándor ifjú sportoló a szingapúri I. Ifjúsági Olimpián elért olimpiai bajnoki címért helyi
elismerésben részesüljön. Ahhoz, hogy helyi elismerések valamelyikében részesíthessék, szükséges a
"Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért kitüntető emlékplakett alapításáról és
adományozásáról 12/1991. (X. 30.) önkormányzati rendelet korlátainak oldása. A rendeletmódosító
javaslat megszünteti az egyes kitüntetési formák mennyiségi korlátait és azt az élet adta körülmények
mérlegelésével a Képviselő-testület szabad belátására bízza.
A maga részéről javasolta a rendelet előterjesztés szerinti módosítását.
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A szavazás előtt 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, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2010. (X. 8.) önkormányzati rendeletét
"Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért kitüntető emlékplakett
alapításáról és adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért kitüntető emlékplakett
alapításáról és adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)
5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"5. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Gyomaendrőd Díszpolgára"
címet, valamint a "Gyomaendrődért kitüntető emlékplakettet az éves munkaprogramjában
meghatározott időpontban, illetve kivételes esetekben alkalmanként adományozza."
2. § Az Ör. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
"5. § (2) A díszpolgári cím és az emlékplakett adományozására a polgármester, az önkormányzati
képviselők, a Képviselő-testület állandó bizottságai, a város politikai és civil szervezetei, továbbá a
polgárok egyéb közösségei tehetnek javaslatot. A javaslatok kizárólag részletes indokolással ellátott
írásos formában nyújthatók be. Az ajánlásnak tartalmaznia kell:
a) az ajánlott személy életútjának, tevékenységének ismertetését
b) az elismerés alapját képező mű, alkotás, cselekmény leírását, bemutatását,
c) az a) és b) pontokban foglaltak városi jelentőségének méltatását."
Záró rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Ör. 2. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az 5. § (6) bekezdése továbbá a
26/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet és a 40/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2010. szeptember

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. október hó 8. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. október 8.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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4. Napirendi pont
A Liget Fürdő Kft. 2010. évi többlettámogatás igénye
Illés János bizottsági tag az alábbiak szerint ismertette az előterjesztést.
Mint ismeretes 2010. június 30. napjával a képviselő-testület felmentette Kovacsics Imrét a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői tisztségének ellátásából. A felmentés oka az volt, hogy
Kovacsics Imre nem teljesítette a megbízási szerződés mellékletében vállalt kötelezettségét.
2009. évben a Liget Fürdő 38.000 E Ft összegű önkormányzati támogatást hívott le, ugyanakkor a
2009. évi gazdálkodásáról készített beszámoló 21.005 E Ft negatív eredményt mutatott. Ezzel a
társaság elvesztette saját vagyonát. A Képviselő-testülete 19.415 E Ft összegben helyreállította a Kft.
vagyonvesztését, melynek forrása az önkormányzat 2009. évben képződött szabad pénzmaradványa
volt.
Kovacsics Imre felmentését követően az ügyvezetői feladatokat 2010. július 1-től augusztus 31-ig
Gurin László látta el a Felügyelő Bizottság ellenőrzése alatt. Ezt követően 2010. szeptember 1.
napjától 2015. június 1. napjáig Vodova Jánost bízták meg az ügyvezetői feladatok ellátásával. A
fürdő átvilágításából megállapításra került, hogy összesen 7 havi bérleti díjat nem fizetett meg az
önkormányzatnak. Az új vezetés július 1. napjával új jegyár-rendszert dolgozott ki, és olyan egyeztető
tárgyalások vannak folyamatban, melyek többletbevételhez juttathatják a társaságot. Alapvetően
elindult a fürdő egy pozitív irányba. A Kft. által végzett számítások alapján a 2010. II félévben még
15.000 E Ft összegű önkormányzati támogatásra lenne szükségük, melynek biztosítását a Pénzügyi és
Gazdasági bizottság javasolja a képviselő-testületnek. A támogatás forrásául a 2009. évben képződött
szabad pénzmaradványt javasolják kijelölni. A Pénzügyi bizottság javaslatával a többi véleményező
bizottság is egyetértett.
Putnoki László képviselő elmondta, lakossági hírből úgy értesült, hogy új menedzser lett kinevezve a
fürdő irányításának segítésére. Kérdése, hogy valóban igaz e ez a hír és szükség volt e erre. A lakosság
véleménye szerint, ha önkormányzati támogatásra szorul a fürdő, akkor nem biztos, hogy új
menedzsert kell alkalmazni, akinek egyébként megkérdőjelezhető a szakmai hozzáértése.
Várfi András polgármester felhívta a figyelmet arra a táblázatra, amely 2006-tól kezdődően mutatja a
fürdőnek adott önkormányzati támogatás mértékét. 2006-ban 54 millió Ft, 2007-ben 44 millió, 2008ban 50 millió, 2009-ben 57 millió Ft volt. Amennyiben most a kért 15 millió Ft-ot a testület
megszavazza, úgy az új vezetés – amely már lassan fél éve dolgozik-, ha ezt tartani tudja, 2010-ben 40
millió Ft lesz a támogatás. Tudomásul kell venni, hogy ha a fürdőnél nem lesz struktúraváltás és nem
lesz fejlesztés, a fürdő mindenképpen támogatásra szorul, azt azonban figyelembe kell venni, hogy az
elmúlt évekhez képest csökken a támogatás összege.
Felkérte Vodova Jánost a Kft. ügyvezetőjét válaszoljon Putnoki képviselő úr kérdésére.
Vodova János hangsúlyozta, amikor a fürdő irányítását elvállalta, többször kinyilatkozta, hogy
teljesen más vezetési struktúrát fog megvalósítani. Látni kell ugyanis, hogy egy ekkora létesítmény
vezetését egy személyben nem lehet ellátni. Véleménye szerint ennél a fürdőnél is azt kell tenni, hogy
minden dolgozó azt a területet lássa el, amelyhez ért. A könyvelő könyveljen, a szakági vezető pedig a
szakmát irányítsa, stb. A Putnoki képviselő által említett kolléga nem menedzserként, hanem a Kft.
alkalmazottjaként, értékesítőként dolgozik a fürdőben.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában a véleményező bizottságok
javaslatára figyelemmel felkérte a képviselőket, hogy szavazzák meg a fürdő számára a kért 15 millió
Ft működési többlettámogatást.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
357/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liget Fürdő Kft. 2010. II.
félévi gazdálkodásához 15.000 E Ft összegű működési többlettámogatást biztosít, melynek
forrásaként a 2009. évben képződött szabad pénzmaradványt jelöli ki.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 15.000 E Ft összegű
támogatást a 2010. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye
figyelembe.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
5. Napirendi pont
Úszásoktatás támogatása
Várfi András polgármester felkérte Illés János képviselőt, hogy ismertesse az előterjesztést, a
Pénzügyi és Gazdasági bizottság véleményét.
Illés János képviselő elmondta, a képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat a 2010/2011-es
tanévben is támogatást nyújt a városban működő óvodák, bölcsődék, általános és középiskolák
pedagógiai programjaikban rögzített vízhez szoktatás, illetve úszásoktatás biztosításához az
intézményekbe járó gyermekek, tanulók számára. Ezen felül támogatni kívánja a Körös-Kajak SE
úszásedzésben részesülő tagjait is. A pénzügyi bizottság ezzel egyetértett, viszont felvetette, hogy
azokat a tanulókat is támogatni kellene, akik rendszeres úszásoktatásban részesülnek. A bizottság ezt
javasolta a testületi határozatban is rögzíteni az alábbiak szerint: a képviselő-testület támogatja az
úszásedzésre járó gyermekek bérletének és kísérő szülők látogatói jegyének költségeit, melynek
forrásaként a 2010. évi költségvetési rendeletben megjelölt Liget Fürdő tulajdonosi kölcsön
visszafizetését jelöli meg. Véleménye szerint, amennyiben a fürdő a tulajdonosi kölcsönt nem tudja
visszafizetni, ezt a támogatást akkor is meg kellene szavazni a testületnek.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottsági javaslattal, ha már Gyomaendrőd a vizek
települése, a cél az kell legyen, hogy minél több gyermek tanuljon meg úszni. Amennyiben a KörösKajak SE úszóedzését támogatják, akkor ne csak a kísérő szülők látogatói jegyét, hanem az edzésre
járók bérletének és kísérőiknek a belépő jegyének költségét is támogassák. Ezek az un. megvásárolt
szolgáltatások csökkentenék a fürdő önkormányzati támogatását.
Hozzászólás hiányában az egyes döntési javaslatokról kérte a képviselő-testület szavazatit.
Az 1. döntési javaslat a településen működő bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák
úszásoktatással kapcsolatos fürdőhasználati költségeinek megtérítéséről szól. Felkérte a képviselőket
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
358/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010/2011. nevelési évben
megtéríti a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák, a Csoda- Vár
Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
és a FVM ASzK, Szakképző Iskola - Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
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úszásoktatással kapcsolatos fürdőhasználati költségeit, amennyiben az intézmények vállalják
az úszásoktatás megszervezését.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet a számla mellékleteként csatolt
havonkénti kimutatással kell alátámasztani.
Az elszámolás időpontjai: 2010. december 31.és 2011. augusztus 31.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010/2011. oktatási évben
megtéríti az önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézmények úszásoktatással
kapcsolatos fürdőhasználati költségeit.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet az intézményeknek a számla
másolatával és az úszásoktatásban részt vevő tanulók létszámának havonkénti kimutatásával
kell igazolniuk.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az oktatási
intézmények - óvodák és önkormányzati fenntartású oktatási intézmények - éves beszámolója
térjen ki az úszásoktatás hatékonyságának elemzésére.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010/2011-es tanév első
félévére támogatja a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák, a Csoda- Vár
Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
és a FVM ASzK, Szakképző Iskola - Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
úszásoktatással kapcsolatos költségeit, a Körös- Kajak Sport Egyesület úszóedzés költségeit
valamint az úszóedzésre kísérő szülők látogatói jegyének költségeit, melynek forrásaként a
2010. évi költségvetési rendeletben megjelölt Liget Fürdő tulajdonosi kölcsön visszafizetése
lett megjelölve.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
2010/2011-es tanév második félévére a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák,
a Csoda- Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány, a Szent Gellért Katolikus Általános
Iskola és Óvoda és a FVM ASzK, Szakképző Iskola - Bethlen Gábor Szakképző Iskola és
Kollégium úszásoktatással kapcsolatos költségeit, a Körös- Kajak Sport Egyesület úszóedzés
költségeit valamint az úszóedzésre kísérő szülők látogatói jegyének költségeit és annak
forrását építse be a város 2011. évi költségvetési rendeletébe.
Határidő: azonnal
Az előterjesztett 2. döntési javaslat A. alternatívájában a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslat
alapján arról döntenének, hogy az önkormányzat megtéríti a magánúton megszervezett úszóedzésre
járó tanulók bérletének és kísérőinek belépőjegyeit.
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, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
359/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010/2011. oktatási évben
megtéríti a magánúton - az oktatási és nevelési intézmények oktatási rendszerén kívül –
megszervezett úszóedzésekre járó tanulók bérletének és kísérőiknek belépőjegyeit.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel (az úszásoktatásban részt vevő tanulók kísérői
létszámának havonkénti kimutatása), melyet az úszóedzés vezetőjének a kimutatása alapján
számláz ki a Liget Fürdő Kft. minden hónap 30 –ig.
Határidő: azonnal
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A véleményező bizottságok javaslata alapján az előterjesztett 3. döntési javaslat A. alternatívája
szerint az önkormányzat a 2010/2011-es tanévben megtéríti a Körös-Kajak SE úszásedzéssel
kapcsolatos fürdőhasználati költségeit.
A képviselő-testület a javaslattal, egyhangú, 15 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
360/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010/2011. oktatási évben
megtéríti a Körös-Kajak Sport Egyesület úszásedzésssel kapcsolatos fürdőhasználati
költségeit.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel (az úszóedzésen részt vevő gyermekek
létszámának kimutatása), melyet az úszóedzés vezetőjének a kimutatása alapján számláz ki a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
Az elszámolás időpontjai: 2010. december 31. és 2011. augusztus 31.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
A Varga Lajos sportcsarnok eszközállományának bővítése
Illés János képviselő elmondta, az előterjesztés lényege, hogy a sportcsarnok üzemeltetésével
megbízott Kner Imre Gimnázium 1.705 e Ft többlettámogatási igényt nyújtott be a sportcsarnok
eszközállományának felújítása céljából. Az összeg forrása a tartalékban lévő sportcsarnok felújítására
elkülönített 10 millió Ft lehet.
Béres János képviselő a sportcsarnok felújítása kapcsán el kívánta mondani, hogy az öltözők a fürdő
helyiségek nagyon szépen fel lettek újítva, viszont a csarnok padozata nem olyan minőségben készült
el, mint ahogy kellett volna. A kivitelező többször próbálkozott a sportpadló leragasztásával, de nem
nagy sikerrel, a rétegek nem a megfelelő sorrendbe lettek lerakva, a többszöri felszedéssel nem azt a
minőséget érték el, amire számítottak. Kérdése volt ezzel kapcsolatban, hogy a sportpadló átvétele
jelenleg milyen folyamatban van.
Várfi András polgármester meg kívánta jegyezni, hogy azok, akik már használták az új padozatot jó
véleménnyel voltak, szerintük a minőség megfelelő.
Liszkainé Nagy Mária a városüzemeltetési osztály vezetője a kérdésre válaszolva elmondta, a
kivitelező első osztályúnak minősítette az általa elvégzett munkát, melyet az önkormányzat
megkérdőjelezett és megrendelte egy stutdgárd-i cégtől a padlóra vonatkozó mérések elvégzését. A
kivitelező cég pedig egy igazságügyi szakértőt kért fel az elvégzett munkájának minősítésére.
Mindaddig, míg ezen a mérési illetve minősítési munkák nem készülnek el, azok eredménye nem
ismert, addig az önkormányzat nem tud elszámolni a kivitelezővel.
Várfi András polgármester kiegészítve hangsúlyozta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a
szerződésben foglaltaknak eleget tegyen a vállalkozó. A szakértői vélemények ismeretében lehet majd
hiteles tájékoztatást adni a sportpadozatot illetően akár a képviselő-testületnek, akár a város
lakosságának.
Dr. Csorba Csaba jegyző további kiegészítésként elmondta, a vállalkozó a közbeszerzési ajánlatában
3 év jótállást vállalt a csarnok padozatára. Amennyiben a szakértőknek az lesz a véleménye, hogy ez a
munka nem megfelelő minőségű, nem első osztályú a padozat, úgy nem csak a visszatartott pénz,
hanem a felelősségbiztosítás megléte is garanciát jelent arra, hogy az megfelelően kijavításra kerül.
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További kérdés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a döntési
javaslat elfogadására, amely szerint elfogadják a gimnázium többlettámogatási igényét – 1.705 e Ft – a
sportcsarnok eszközállományának felújításával kapcsolatban.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a javaslatban foglaltakkal egyetértett, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
361/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
sportcsarnok
eszközállományának felújításával kapcsolatosan elfogadja a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium többlettámogatási igényét. Az 1.705.-E Ft egyszeri
beszerzéshez szükséges összeg forrásaként a tartalékban lévő sportcsarnok felújítására
elkülönített összeget jelöli ki.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a beszerzéshez biztosított
1705 E Ft összegű támogatást az intézmény költségvetésébe a soron következő költségvetési
rendeletmódosítás alkalmával építse be.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző

7. Napirendi pont
Víztorony rekonstrukciós munkái
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető tájékoztatásként elmondta, a 2010. évi költségvetésben a
rekonstrukciós munkák között szerepel a víztorony felújítása is. A Vízművek által elkészített az
aquahenger felújítására vonatkozó költségvetést, melyet az önkormányzat megkérdőjelezett, hogy
minden tétel felújítás e, vagy pedig karbantartás. A vízművek hivatkozik az eszközgazdálkodási
szabályzatra, melyet a tulajdonos önkormányzatok mindegyike elfogadta. Ezek alapján a vízművek
úgy ítéli meg, hogy ezek mind rekonstrukciós munkák. Mivel az önkormányzat feladata az egészséges
ivóvíz biztosítása, amelyhez a víztorony belső terének felújítása elengedhetetlenül szükséges.
Véleménye szerint a képviselő-testületnek a döntés során ezt szem előtt kell tartania. A henger külső
festési munkái elfogadható karbantartási munkának, de a belső tér felületét mindenképpen célszerű
lenne felújítani.
a véleményező bizottságok a téma kapcsán úgy foglaltak állást, hogy a Vízművek Zrt. az általuk
benyújtott költségeket bontsa meg felújítási és karbantartási költségekre.
Krista Péter a Vízművek Zrt. rekonstrukciós osztályának vezetője
véleményük szerint egy beruházásnak három feltételnek kell megfelelnie,
feltétel. Jelen beruházásban mind a három feltétel teljesült, hiszen
előkészítette ezt a beruházást. Mint ahogy az osztályvezető asszony is
terének felújítása nem halasztható tovább.

kiegészítésként elmondta,
jogi, pénzügyi, és műszaki
a vízművek megfelelően
elmondta, a henger belső

Várfi András polgármester ismertette a döntési javaslatot, amely szerint a víztorony felújításával
kapcsolatban azokat a költségeket térítik meg, melyek a számviteli törvénnyel összhangban
felújításnak minősülnek, és csak abban az esetben, ha a vízmű igazolja, hogy a rendszeres és az
esedékes karbantartási munkákat elvégezte.
Felkérte a képviselőket, szavazzanak a döntési javaslatról.
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A képviselő-testület 13 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett a javaslattal egyetértett és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János tartózkodás, Czibulka György nem, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
362/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a víztorony felújításával kapcsolatban azokat a
költségeket téríti meg, melyek a számviteli törvénnyel összhangban felújításnak minősülnek,
és csak abban az esetben, ha a Vízmű Zrt. igazolja, hogy a rendszeres és az esedékes
karbantartási munkákat elvégezte.
Határidő: 2010. december 1.
Felelős: Várfi András polgármester
8. Napirendi pont
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2010/2011-es tanévben indítandó
tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az ügyrendi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
/Jakus Imre képviselő távozott az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 14 fő./
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a testület döntésének megfelelően a Kner Imre
Gimnáziumnak és az Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek, hogy a beiratkozást illetve a
pótvizsgát követően adjon tájékoztatást a 2010/2011-es tanévben indítandó tanuló és
csoportszámokról. A gimnáziumban a júniusban leadott csoport-és tanulólétszámok nem változtak,
míg a művészetoktatási intézmény esetében változás következett be a szeptemberi beiratkozást
követően. Egyrészt olyan változások történtek az intézményben, mely átszervezéseket von maga után.
Csökkent a pedagógus létszám –tartós táppénz, illetve gyermekvállalás miatt könnyített munkavégzést
kért egy pedagógus. Ugyanakkor más oktatási intézmények számos délutáni, térítésmentes
szakköröket indítottak, melyek a művészetoktatás elsorvadásához vezet. Másrészt egy évfolyamon a
tanulólétszám 17 fő, mely az engedélyezett maximális csoportlétszámot 2 fővel meghaladja. A
közoktatásról szóló törvény alapján a fenntartó a maximális létszám átlépését legfeljebb 10 %-al
engedélyezheti, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt, és az intézkedéssel az intézmény
közösségei egyetértenek. Az egyetértést alátámasztó nyilatkozatok az oktatásügyi előadónál
megtekinthetőek.
Összegezve az ügyrendi bizottságnak az volt a véleménye, hogy javasolja a fenntartónak engedélyezni
egy csoportban a maximális létszám átlépését.
Kérte a testület tagjait fogadják el a bizottság javaslatát.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 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, Izsó
Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
363/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010/2011. tanévben a Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben engedélyezi a csoportszámok indítását, továbbá
engedélyezi egy csoportban a maximális létszám átlépését:
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Zeneművészeti ágban Pappné Németh Hedvig, előképző 2. csoportjában a 17 fős létszámot.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium beszámolója a 2009/2010-es tanévről
Szabó Balázsné bizottsági elnök az ügyrendi és bizottság részéről javasolta a képviselő-testületnek az
intézményvezetője által benyújtott beszámoló elfogadását.
Várfi András polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, felkérte a képviselőket hozzák meg
döntésüket.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
364/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Kovács Béla Kner
Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjének beszámolóját, a
2009/2010-es tanévről.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat kiírása
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, az önkormányzat első ízben 2009
szeptemberében csatlakozott ehhez az ösztöndíjrendszerhez, mely lehetővé teszi a hátrányos helyzetű
felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók számára a támogatás nyújtását. A 2010-es
költségvetésben erre a célra 3 millió Ft került betervezésre, viszont összesen 600.000 Ft került
felhasználásra. Mint ismeretes a Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzat által nyújtott támogatás, a megyei
önkormányzat által nyújtott támogatás és az intézményi támogatás.
Az ösztöndíj pályázat kéttípusú, az A típusúra a felsőoktatási, míg a B. típusúra a középfokú oktatási
intézmények hallgatói nyújthatnak be pályázatot. A pályázati feltételrendszert úgy kell kiírni, hogy az
megfeleljen a központi elvárásoknak. A döntési javaslatban ez már így szerepel. A beérkezett
pályázatokról a testülettől kapott átruházott hatáskörben az ügyrendi bizottság dönt, aki a bírálati
szempontok alapján a beérkezett pályázatokat rangsorba állítja. A pályázatok benyújtási határideje
2010. október 29. a támogatás folyósítására pedig első ízben 2011. márciusban kerül sor.
A bizottság nevében javasolta a képviselő-testületnek, hogy írja ki az ösztöndíj pályázatot a
2010/2011-es tanévre.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket 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, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
365/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat keretein belül a szociálisan rászoruló hallgatókat havonta 3000 Ft-tal - az
"A" típus esetén a 2010/ 2011-es tanév II. félévében, a "B" típus esetén a 2011/2012-es tanév
I. félévétől.- támogatja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az alábbiakban határozza meg az
ösztöndíj pályázat támogatási - szociális rászorultsági - feltételeit:
Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó
nettó jövedelme család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át (42.750 Ft).
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó
közeli hozzátartozója ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke
külön-külön számítva a pályázó családjában meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a család által lakott
lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
A Polgármesteri Hivatal - a döntés előkészítése érdekében - a pályázó által közölt
adatokat, tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt
végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az
alábbi feltételek fennállását a pályázó igazolni köteles):
a) árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
b) akinek a családjában más eltartott is van,
c) gyermeket nevel,
d) akinek szülei elváltak,
e) tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy
fogyatékos személy él
f) akinek családjában munkanélküli személy él
g) kollégiumi ellátásban nem részesül
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat "A" típusára azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
"B" típusára azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek; és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálását az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságra ruházza át. A Bizottság a határozat 1. számú
melléklete szerinti bírálati szempontok alapján a pályázatok elbírálás során a beérkezett
pályázatokat rangsorba állítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Várfi András
polgármesternek, hogy az előzetesen megállapított támogatási összeg (3 millió forint)
kijelölésére tegyen javaslatot az Önkormányzat 2011 évi költségvetési tervezetének
összeállításakor.
Határidő: azonnal
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11. Napirendi pont
Ivóvíz javító program
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a városfenntartó bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztés lényegét.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a Dél-Alföldi Ivóvízminőség –javító program keretében
megalakult a Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Társulás, mely társulásnak 42 önkormányzat a tagja.
Almáskamarás és Nagykamarás községek is jelezték a társulásnak belépési szándékukat, mely belépést
a tag önkormányzatoknak határozatban kell támogatni.
A bizottság nevében kérte a támogatásról szóló határozat meghozatalát.
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, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
366/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja Almáskamarás, Nagykamarás községek a
Közép-Békési Térségi Ivóvízminőség Javító önkormányzati Társulásba való felvételét.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Közös tulajdon létrehozása
Illés János képviselő tájékozgatásként elmondta, 2009 márciusában kilenc települési önkormányzat
Gyomaendrőd Város önkormányzata gesztorságával gesztori megállapodást kötöttek egymással a
területükön keletkező kommunális szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására és keletkezésére
vonatkozó feladatok közös ellátására. A hulladékkezelő mű Gyomaendrőd külterületén található. A
gesztori megállapodás 8. pontja szerint a hulladékkezelő tulajdon joga és költségei a 9 település között
lakosság szám arányában osztódik meg. Ahhoz, hogy az önkormányzatok tulajdon joga az ingatlan
nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön szükséges a közös tulajdon létrehozásáról szóló megállapodás
aláírása és annak Földhivatalhoz való benyújtása.
Szabó Balázsné bizottsági elnök megkérdezte, mivel a hulladékkezelő mű Gyomaendrőd vagyonába
lett bejegyezve, akkor a tulajdonmegosztás során a kötelező működtetés vonatkozásában van e
jogszerűsége, következménye az ÁFA tekintetében. Mivel a mellékletként becsatolt pénzügyi szakmai
állásfoglalások jogi erővel nem bírnak, nem lenne e célszerű a döntést a következő testületre bízni, és
addig nem csak pénzügyi szakértői, hanem jogi szakértői oldalról is állásfoglalást kérni és annak
ismeretében dönteni. Ha e nélkül döntünk, előfordulhat, hogy ránk nézve ez a közös tulajdon
létrehozás hátrányos lehet a beruházás elszámolása kapcsán.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a tulajdon közösség működtetésével járó költségek
megoszlása eddig is a gesztori megállapodás szerint történt. A társaság fenntartásával kapcsolatos
költségek a társasági szerződésben ugyancsak a gesztori megállapodásban foglalt arányoknak
megfelelően történik. Ugyan ez vonatkozik a telep működtetésével kapcsolatos eredmények
elszámolására is. hozzánk hasonlóan a többi település is szakértői véleményt kért az ÁFA
tekintetében. A könyvvizsgálóknak és egyéb szakértőknek egyöntetűen az a véleményük, hogy a
közös tulajdon létrehozását nem terheli ÁFA fizetési kötelezettség, hiszen csak a könyvekben
átvezetésre kerül a tulajdoni résznek megfelelő arány. A könyvek tekintetében ezzel kerül helyére a
hulladéklerakó mű, amit egy korábbi eljárás során már meg kellett volna tenni.
Tájékoztatásként elmondta, a megállapodást a többi önkormányzat képviselő-testülete elfogadta.
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Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület 13 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 tartózkodás, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
367/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a hulladékkezelő művel kapcsolatos közös tulajdon
létrehozásáról szóló megállapodás tervezetet elfogadja.

Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Energia felhasználás felülvizsgálata
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztést a Városfenntartó Bizottság illetve a Pénzügyi
Bizottság is tárgyalta. Mindkét bizottság azt javasolja, hogy a következő képviselő-testület térjen
vissza a napirend tárgyalására.
Illés János hozzászólásában elmondta, hogy a hivatalnak van egy energetikusa, akinek az a feladata,
hogy az energia megtakarításokat ellenőrizze.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, 13 igen szavazattal 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Dr. Kovács Béla igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László
tartózkoddás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
368/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az energiafelhasználások, energiaszolgáltatások
felülvizsgálatáról a döntést a következető képviselő-testületi ülésre napolja el.
Határidő: 2010. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester

14. Napirendi pont
Területvásárlás az Ipari Park területén közbeszerzési eljárása
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület döntött arról, hogy az Ipari Parknak
hogyan biztosítja azt a saját erőt, amely az inkubátorház építéséhez szükséges, ezt egyrészről
tőkeemeléssel biztosítják, másrészt az Ipari Park területéből területet vásárolnak. Ezt közbeszerzési
eljárás keretében lehet. Kérte a döntési javaslat elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Dr. Kovács Béla igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
369/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd 11,4 ha ipari területre ingatlan
vásárlás tárgyban indított közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiakban
határozza meg:
Czibulka György képviselő
Rácz Imre képviselő
Béres János képviselő
Babos László képviselő
Csényi István vagyongazdálkodási előadó
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
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.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
Gyomaendrőd város településrendezési terv módosítása
Várfi András polgármester felkérte Kmetykó János főépítészt az előterjesztés ismertetésére.
Kmetykó János elmondta, a településrendezési tervbe a külterületi mezőgazdasági üzemi területeket
az OTÉK 2008-as módosítása következtében egy új terület felhasználási kategóriába lettek besorolva –
mezőgazdasági üzemi terület. Ezeken a területeken vannak olyan tevékenységek, amelyek nem
kifejezetten a mezőgazdasági termeléshez, termékfeldolgozáshoz tartoznak, de ennek a terület
felhasználásnak a szabályozása megengedi, hogy egyéb nem zavaró hatású gazdasági tevékenység is
folyjon ezeken a területeken. Egy gazdasági tevékenységet folytató cég pályázott, és a pályázati
kiírásban egyértelmű feltétel volt az, hogy a telephelynek gazdasági területen kell lennie. Ugyan a
mezőgazdasági üzemi terület is gazdasági terület, csak a jele nem G-vel kezdődik a rendezési tervben,
hanem K-val (különleges területi besorolásba kell tenni). Minimális településrendezési
tervmódosításról van szó, a mezőgazdasági területnek körülbelül 1/3- a kerül átminősítésre GE egyéb
gazdasági ipari övezetbe.
Ez a fejlesztés 28 munkahely teremtését eredményezi.
Várfi András polgármester, kérdés, észrevétel hiányában, kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat
elfogadásáról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Dr. Kovács Béla igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
370/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Mamutec Hungary Kft kérelmének helyt adva a
településrendezési terv módosítását elrendeli az alábbiak szerint:
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a külterületi 0918/4, 0918/5, 0918/7 hrsz-ú földrészleteket „K7” övezetből „Ge” egyéb
gazdasági terület övezetbe kell átsorolni.
A rendezési terv fenti módosítása nem ellentétes Gyomaendrőd város településfejlesztési
koncepciójával, annak módosítása nem válik szükségessé.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a főépítészt a szükséges eljárás lefolytatására.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
16. Napirendi pont
Folyékony hulladék rendeletmódosítás II. forduló
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát az előterjesztés ismertetésére.
Izsó Csaba elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft 2010 augusztusában a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjtételek emelését, a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet mellékletének módosítását kérte
a Képviselő-testülettől. A közszolgáltatási díjak legalább egyéves díjfizetési időszakra kell
meghatározni, 2011. január 1-től lehet módosítani ezt a díjat, ezért a következő testületnek kell ezzel
foglalkozni. Javasolta, hogy ne legyen változtatás a 2010.évi díjtételekben és a következő Képviselőtestület majd megállapítja az új díjtételeket.
Várfi András polgármester felkérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Dr. Kovács Béla igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
371/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
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. A Képviselő-testület utasítja a
Gyomaszolg Ipari Park Kft-t, mint szolgáltatót, hogy a tervezett 2011. évi díjtételeket a
novemberi testületi ülésre terjessze elő.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Gyomaendrőd, „Előhalmi” tanyák (Dévaványai út mellett) közvilágítási hálózat bővítési kérelme
Várfi András polgármester felkérte Illés Jánost az előterjesztés ismertetésére.
Illés János elmondta, hogy a híd utáni szakaszról van szó. A világításra szükség lenne, hiszen
nemrégen baleset is történt ezen a szakaszon, de jelenleg ez a terület a Magyar Állam tulajdonát
képezi, tehát ehhez be kellene szerezni a Közútkezelő nyilatkozatát.
Várfi András polgármester elmondta, olyan szakaszról van szó, ahol fontos lenne a közvilágítás,
nemcsak azért mert tanyák vannak, hanem azért mert veszélyesnek mondható útkereszteződés van és
ebből az útkereszteződésből nemegyszer sodródnak ki úgy járművek, hogy elsodorják a közlekedési
táblákat vagy veszélyeztetik a tanyaudvarokat. Lényeges a nyilatkozat, valamint az, hogy a
közútkezelő milyen formában kíván anyagilag hozzájárulni.
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Hangya Lajosné egyetértett a közvilágítási hálózat bővítésével, hiszen világításra mindenhol szükség
van. A 2010. évi költségvetésben nem áll rendelkezésre ehhez pénz. A VI. kerület világításával
kapcsolatban, melyet már többször felvetett, a tavalyi évben egymillió forintnál több összegben
állapították meg, hogy a közvilágítást megcsinálják ezt az Önkormányzat nem vállalta fel. Ott semmi
nem történt, ugyanolyan sötét van.
Várfi András polgármester elmondta, a következő Képviselő-testület feladata ennek a megoldása. A
döntési javaslat értelmében a nyilatkozatok beérkezését követően a soron következő testületi ülésre
ismételten be kell terjeszteni az ügyet, akkor dönt majd a Képviselő-testület arról, hogy melyik a
fontosabb, de itt nemcsak a világításról van szó, hanem balesetveszélyről is. Kérte, hogy szavazzanak
a döntési javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Dr. Kovács Béla igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
372/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottságot, hogy az érintett hatóságok nyilatkozatának beszerzése mellett a
közterület kezelőjétől kérjen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy támogatja e a
Gyomaendrőd, 0943/3; 0943/4; 0943/5;; 0943/6; 0956/8 és a 14701/1 helyrajzi számú
ingatlanok előtti közterület („Előhalmi” tanyák Dévaványai út mellett) közvilágítási
hálózatának bővítését, az 5 db lámpatest felszerelését, illetve milyen mértékben kíván
hozzájárulni a megvalósításhoz.
A nyilatkozatok beérkezését követően a soron következő testületi ülésre ismételten be kell
terjeszteni az ügyet.
Határidő: 2010. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
18. Napirendi pont
Néhai Pap Zsigmond hagyatéka
Várfi András polgármester elmondta, Pap Zsigmond kiváló művész, kiváló gazdaember volt,
rendkívül nagy szervező. A hagyatéka sok éven keresztül függőben volt. Pap Zsigmondra mind az
Endrődiek, mind a Gyomaiak büszkék lehetnek, mert orgonaépítő volt, templompadokat faragott,
síremlékeket faragott, nagyon sok szép képe van. Az előterjesztés taglalja azokat az érdemeket melyek
a nevéhez fűződnek. Az unokája még életében döntött a hagyatéknak a sorsáról. 2010. június 10-én
felkereste az akkor nagybeteg asszonyt, aki elmondta, hogy ezt a hagyatékot úgy kívánja a városra
hagyni, hogy annak a működtetése is biztosított legyen. Az előterjesztést mind a négy bizottság
tárgyalta, és támogatja, hogy a szerződés kerüljön megkötésre. Egy ingatlanról van szó, illetve másik
háznál lévő ingóságokról, illetve 60 HA földterületről, melynek átlagos aranykorona értéke 22,16.
Komoly vagyont hagy a városra az örökös, alapítványi formában lehetőség lesz ennek a hagyatéknak a
gondozására ápolására, megismertetésére Gyomanendrődiekkel és nem csak Gyomaendrődiekkel.
Kérdés, észrevétel hiányában, kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Dr. Kovács Béla igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
373/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés, és a jelen
határozat szerves mellékletét képező szerződést megköti, és néhai Futó Ilona hagyatéki
eljárásának jogerős lezárását követően alapítóként rész kíván venni néhai Pap Zsigmond és
leszármazói szellemi örökségét bemutató és azt ápoló alapítvány alapításában.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés megkötésével, az alapítással járó
költségek 2011. évi költségvetésben való megtervezésével, valamint az alapító okirat
elkészítésével.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
melléklet

Szerződés
Mely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. képviseli
Várfi András polgármester, továbbiakban Önkormányzat) és Munkácsy László (Debrecen Károlyi M.
út 1. sz. alatti lakos, továbbiakban Adományozó) között az alábbiak szerint:
1.) A felek kijelentik, hogy a Gyoma város életében kimagasló, előremutató néhai Pap Zsigmond és
leszármazói munkásságának méltó, maradandó emléket kívánnak állítani, a jövő nemzedékei számára,
szolgálva ezzel Gyomaendrőd Város szellemi vagyonának gyarapodását.
2.) A felek közös akarattal kijelentik, hogy a jelen szerződés 1.) pontjában meghatározott cél
teljesülése érdekében alapítványt hoznak létre, miután néhai Futó Ilona hagyatéki ügyében az eljárás
jogerősen befejeződött.
3.) Az Adományozó kijelenti, hogy egyedüli és kizárólagos örököse néhai Futó Ilonának, Pap
Zsigmond unokájának. Az alapítandó alapítvány részére - a jelen szerződés 2.) pontjában
meghatározott időpontot követően, mint néhai Futó Ilona házastársa, és egyben az elhunyt szellemi
akaratának végrehajtója - rendeli az alábbiakban felsorolt és részletezett ingatlanokat:
- a gyomaendrődi belterületi 197/2 hrsz alatt nyilvántartott 1503 m2 területű természetben
Gyomaendrőd, Rákóczi út 14. sz. alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlant,
- a gyomaendrődi belterületi 196 hrsz. alatt nyilvántartott, 1966 m2 területű, természetben
Gyomaendrőd Rákóczi út 16. sz. alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlanon
található ingóságok közül a néhai Pap Zsigmond hagyatékához tartozó szerszámokat, képzőművészeti
alkotásokat, a szerződés 1.) pontjában meghatározott célok teljesüléséhez tartozó okiratokat. A felek
kijelentik, hogy a ténylegesen átadásra kerülő ingóságokat, az átadás előtt egyeztetik, jegyzőkönyvben
rögzítik, és az ott meghatározott ingóságokat rendelik az alapítvány részére.
- a gyomaendrődi, külterületi 0708/11 hrsz. alatt nyilvántartott 21 ha 6580 m2 területű 299,29 AK
értékű a) szántó, b) nádas, c) kivett anyaggödör megjelölésű ingatlant
- a gyomaendrődi külterületi 0708/18. hrsz. alatt nyilvántartott 8. ha 4096 m2 területű, 138,36AK
értékű, a) szántó, b) gyep (legelő), c) kivett anyaggödör megjelölésű ingatlant
- a gyomaendrődi, külterületi 01448/1 hrsz. alatt nyilvántartott, 15 ha 2869 m2 területű, 314,20 AK
értékű, szántó megjelölésű ingatlant
- a gyomaendrődi, külterületi 0216/40 hrsz. alatt nyilvántartott, 14 ha 9773 m2 területű, 585,21 AK
értékű, szántó megjelölésű ingatlant, azzal, hogy a belterületű ingatlanok, csak Pap Zsigmond és
leszármazói munkásságának bemutatására hasznosíthatók, míg a külterületű ingatlanok bérbeadás
útján hasznosíthatók a jelen szerződés 1.) pontjában meghatározott cél teljesülése érdekében.
4.) Az Adományozó kijelenti, hogy a jelen szerződés 3.) pontjában körülírt per – és tehermentes
vagyont a hagyatéki eljárás jogerős befejezését követően adja birtokba, és adja meg az alapításhoz
szükséges nyilatkozatokat. Kijelenti továbbá, hogy a jelenleg bérlet útján hasznosított mezőgazdasági
rendeltetésű ingatlanok tekintetében a bérleti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos
jognyilatkozatokat, a fent meghatározott időpontot követően teszi meg, melynek bekövetkeztéig a
hasznosításból származó haszon az Adományozót illeti meg.
5.) Az Önkormányzat kijelenti, hogy az alapítvány alapításában, mint alapító tevékenyen részt kíván
venni, melynek keretében vállalja az okiratok elkészítését, az alapítvány nyilvántartásba vételével
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kapcsolatos eljárás lefolytatását. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az alapításra rendelt vagyon
hagyatéki eljárással, és az ezt követő illetékfizetéssel kapcsolatos költségeket megtéríti az
Adományozónak.
6.) A felek kijelentik, hogy az általuk alapítandó alapítványkezelő szervét oly módon alakítják ki,
hogy az Adományozó képviselete megfelelő súllyal biztosított legyen, mind a vagyon hasznosításával,
mind néhai Pap Zsigmond és leszármazói szellemi örökségének ápolásával kapcsolatos döntéshozatali
eljárás során.
A felek kijelentik, hogy a szerződést, mely 3 egymással szó szerint megegyező pl-ban készül,
átolvasást, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják
A felek által a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait kell irányadónak
tekinteni.
Kelt: ………………………….
……………………………………….
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

……………………………………..
Adományozó

19. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak szabadságolása
Várfi András polgármester elmondta, minden évben nyáron és télen, meghatározott időben bezár az
Egészségügyi Intézmény. December 20-tól december 31-ig kívánják kivenni a szabadságukat az ott
dolgozók. Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Dr. Kovács Béla igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
374/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi
Egészségügyi Intézmény dolgozóinak egységes, 2010. december 20. napjától 2010. december
31. napjáig tartó szabadságolását.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Közterület-felügyelői beszámoló
Várfi András polgármester elmondta, a beszámolók során ki lehet emelni az érdemeket, de
ugyanakkor meg lehet találni a hiányosságokat is.
Csányi István hozzászólásában megkérte a Városüzemeltetési Osztály vezetőjét, hogy a közterület
felügyelők figyeljék a tájékoztató, útmutató táblákat, ellenőrizzék a városban, ugyanis ezeknek az a
funkciója, hogy idegeneket útba igazítson, de jelenleg más irányba mutatnak, mint amit jelölnek.
Izsó Csaba hozzászólásában elmondta, örömmel látja, hogy hétvégén esténként a közterület
felügyelők és a településőrök járőröznek. Éjszaka is lehet őket látni, amikor a fiatalok vonulnak.
Várfi András polgármester, további kérdés észrevétel hiányában javasolta, hogy szavazzanak a
beszámoló elfogadásáról.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Dr. Kovács Béla igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
375/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város képviselő-testülete elfogadja a közterület-felügyelői beszámolót.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Mezőőri beszámoló
Várfi András polgármester kérdés észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a mezőőri
beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Dr. Kovács Béla igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
376/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület elfogadja a mezőőri beszámolót.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Beszámoló a környezetszépítési versenyről
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Városfenntartó Bizottság illetve a Pénzügyi Bizottság is
tárgyalta az előterjesztést. Felkérte Hangya Lajosnét ismertesse a beszámolót.
Hangya Lajosné elmondta, hogy a „Tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért” elnevezésű verseny már
5. alkalommal került megrendezésre. Hét kategóriában lehetett nevezni ahol megkülönböztették
családi házak és társasházak nevezését. Ebben az évben Izsó Csaba, Marton Dániel, Varjúné Kovács
Edit és Ő voltak a zsűriben. Nagyon sok szép kerteket láttak. Ez alkalmat ad arra is, hogy
elszámoljanak azzal a 400.000,-Ft-al amit erre a célra kaptak. 300.000,-Ft-ot fordított a zsűri a
környezetszépítés verseny díjaira. Bízik benne, hogy jövőre is lesz lehetőség a verseny
megrendezésére, mert szebbé teszi a települést. A kivetítőn a környezetszépítő versenyben részt vevő
helyszínek láthatók.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Dr. Kovács Béla igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
377/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a „Tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért”
c. környezetszépítési verseny 2010. évi lebonyolításáról készült tájékoztatót.
Határidő: azonnal
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23. Napirendi pont
Tájékoztatás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználásáról, szakmai beszámoló elfogadásáról
Várfi András polgármester elmondta, a Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésében 30 M Ft
összeget különített el Vállalkozásfejlesztési Alapra, ez munkahelyteremtés és munkahelymegtartásra
szolgál, kamatmentes visszatérítendő hitel. 2009. évben 14 M Ft támogatást nyertek vállalkozások.
Ezek között van a Leontex Kft a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság és az Ignácz Kft. A Pénzügyi
Bizottság a pályázatot bármelyik részében ellenőrizheti, de elő van írva, hogy mikor kell beszámolót
készíteni. A beszámolót az első pályázónak kellett elkészíteni ez a Leontex Kft és ez a beszámoló van
a Képviselő-testület előtt. Kérte, hogy szavazzanak a szakmai beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Dr. Kovács Béla igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
378/2010. (IX. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság tájékoztatását a Vállalkozásfejlesztési Alap 2009. évi felhasználásáról és
a Leontex Kft. szakmai beszámolójának elfogadásáról.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Csányi István kérdezte Egeresi Andrást a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezető igazgatóját, hogy az
őszi kátyúzás mikorra várható, mert némelyik úton nagyon mély kátyúk vannak. A kerékpárúttal
kapcsolatosan kérdezte, hogy a Bajcsy Zs. úton a műszaki ellenőr végez e méréseket? Az iskola
környékén a Fő úton ki vannak alakítva a parkolók, van e víznyelő minden parkolóhelyen?
Hangya Lajosné hozzászólásában elmondta, hogy a Humánpolitikai Bizottság munkájáról szeretne
pár szót mondani, nem is értékelni, hiszen talán ez az egyik legnehezebb bizottság. Nem a munka
minőségére, hanem a folyamatosságára vonatkoztatva, mert befejezetlen dolgok halmaza ez a
bizottsági munka. Folytatni kell, ahogy lehet. Minden az emberi tényezőtől függ, mindent ez határoz
meg, valamint a különféle kormányok hozzáállásai a szociális ágazathoz, az embereknek a jólétéhez a
szegénység kezeléséhez. Gyomaendrőd Város intézményeiben szociális ellátásában az elmúlt négy év
alatt is fejlődés, javulás volt, de még rengeteg a tennivaló.
A bizottság összefogottan, jól dolgozott. Humánusan az anyagi lehetőségeihez mérten, a
jogszabályoknak megfelelően igyekezett a feladatát ellátni. Sok feladat van a humán ágazatban, lesz
teendő a jövőben, az egészségügyben, a lakásügyben, a sport területén. Az intézmények szépen
fejlődtek. Megköszönte Polgármester úrnak, Jegyző úrnak, a hivatal munkatársainak és az
intézmények vezetőinek, hogy többnyire jól előkészített anyagokat kaptak, ami nagyban segítette a
munkájukat. Mindenkinek eredményes munkát kívánt, jó egészséget, magánéletükben pedig
harmóniát. A választáson indulóknak kívánt nemes küzdelmet, sikert és azt, hogy ne felejtsék el, hogy
a közért dolgozni nem hatalom kérdése, hanem felelősségteljes szolgálat, kötelesség és nagy
elkötelezettség Gyomaendrődért és az itt élő emberekért dolgozni.
Lehóczkiné Timár Irén hozzászólásában elmondta, hogy Öregszőlőben járhatatlan az út, ez
balesetveszélyes, sem gépkocsival, sem kerékpárral nem lehet közlekedni, Közútkezelő nem tudja ezt?
Körülbelül 2-3 éve tett már egy bejelentést, hogy a Fő úton a speciális iskola előtt a gyalogátkelőhely
kijelölése történjen meg, látható előrelépés nem történt, egyeztetés volt már a Közútkezelővel?
A köztemetővel kapcsolatosan a csapadékvíz elvezetése megoldásra vár. Javasolja a következő
Képviselő-testületnek, hogy tűzze napirendre, mert kellemetlen, ahogy az endrődi részen a ravatalozó
környéke kinéz egy - egy esőzés után.
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Czibulka György hozzászólásában a kerékpárúttal kapcsolatosan elmondta, hogy a piactér és a
gazdasági bolt között nagyon rossz állapotú. A korábbi ciklusban az akkori üzemeltető kérte őt, hogy a
gazdasági boltig legyen az út megcsináltatva, az megtörtént viszont ezzel a szakasszal azóta sem
történt semmi.
A vasútállomás előtti szakaszon nagyon rossz az út, nagy kátyúk vannak. A buszfordulóban volt egy
akna, amelyiknek be volt szakadva a teteje, lefedték egy fémlappal, de ez a fémlap sem felel már meg,
előbb-utóbb baleset lesz.
Babos László hozzászólásában elmondta, hogy megkeresték a Vízmű soron lakók közül, mert az
elmúlt napokban odakerült kivágott növényzet maradék, tönk, bokrok, egyebek elég nagy
mennyiségben és kérdezték, hogy az meddig marad ott, mert ha télire ott marad egy jó rágcsáló
búvóhely.
Gyoma és Endrőd egyesülése után alkottak egy címert. Tapasztalta, hogy a Gyomaendrődi címer egy
Kondorosi ember, egy párt szórólapján szerepel. A rendeletben le van írva, hogy hogyan történhet a
címer használata, engedélyhez kötött. Méltánytalan a címerrel szemben.
Izsó Csaba hozzászólásában kifejtette, hogy a város beruházásainál történtek olyan dolgok, amelyek a
vagyonnak a nem megfelelő megóvása, megvédése, állagának javítása vagy megőrzése nem volt
mindig a kellő precizitással kivitelezve. Például a Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása, hiszen a
vállalkozó a felújítást úgy kezdte el, hogy az egész cserepezést egyben leszedi, úgy hagyja és
hónapokig ázik ez a több, mint százéves épület.
Illés János elmondta, hogy mint a Pénzügyi Bizottság tagja, megköszönte a Képviselő-testület
négyéves bizalmát, nem búcsúzni szeretne, hanem átadni a munkát a következő Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester felkérte Egeresi Andrást a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezetőjét,
illetve Liszkainé Nagy Máriát a Városüzemeltetési Osztály vezetőjét, hogy a beruházásokkal
kapcsolatosan a feltett kérdéseket válaszolják meg.
Egeresi András a kátyúzással kapcsolatosan elmondta, hogy a Gyomaszolg a tavalyi év folyamán a
kátyúzást elvégezte, amelyik munka jól sikerült. Az idén is elvégzik ezt a munkát, de az
Önkormányzattal közösön ennek a forrásoldalát meg kell, hogy találják.
A kerékpárúttal kapcsolatosan a Gyomaszolgnak annyi köze van, hogy a későbbiekben üzemeltetője
lesz, ezt a feladatot a Városüzemeltetési Osztály bonyolítja le és műszaki ellenőre is van ennek a
munkának. A kivitelező cég vezetőinek elmondta az elvárásokat a vízelvezetés kérdését is, hiszen ez a
problémakör súlyos gondokat is jelenthet.
Várfi András polgármester elmondta, hogy az endrődi köztemető állapota nem elodázható dolog,
mert ha beállnak az őszi esőzések, akkor a temető halottak napjakor járhatatlan lesz. Endrődön, sok
helyen eredményesen, szépen dolgoztak a közmunkások, össze lehetne fogni a Zöldpark Kft-vel és a
temetőnek a ravatalozó környékét rendbe tenni. Erre törekedni kell október hónapban.
Egeresi András elmondta, többször jelezte már, hogy a ravatalozó előtti tér rész teljesen mély
állapotban van, a környezeti szint magasabb, vegyes betonburkolat van különböző táblákban, amelyek
elmozdultak az egyik megsüllyedt a másik megemelkedett, régen ezt nem szakszerűen csinálták meg,
nincsen sóder alátöltés a betonburkolat alatt. Elkerülhetetlen az a beruházás miszerint ezt a tér részt fel
kell bontani. Vízelvezetéssel már próbálkoztak, meg fogják oldani ebben az évben.
Liszkainé Nagy Mária válaszában kifejtette, hogy a kerékpárúton a vízelvezetéssel kapcsolatosan a
kivitelezővel egyeztettek, direkt a parkolók ügyében, hogy minden parkolóhoz kerüljön vízelnyelő,
hogy biztosítva legyen a vízelvezetés.
A műszaki ellenőrnek a munkáját nem tudja minősíteni, mivel nemcsak akkor van itt, amikor ők
kimennek vele, hanem önállóan is ellenőrzi a kivitelezőket, de az elmondottakra felhívja a figyelmét.
A Fő út 81. szám előtt az átkelőhellyel kapcsolatosan a héten egyeztetett a Nemzeti Közlekedési
Hatósággal a következő héten egy helyszíni szemlét fognak összehívni és elindul a megvalósítás.
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Az állomásnál lévő úttal kapcsolatosan többször felhívtuk a MÁV figyelmét az aknára illetve az útra
is, megteszik még egyszer.
A városháza tetőfelújításával kapcsolatosan a kivitelező sem számított ilyen esőzésekre, ez benne van
az építőipari munkákban, nem tudja megmondani, hogy miért bontották meg mind a két
épületszárnyat. Amikor elkezdték a beruházást elkezdték bontani az egyik szárnyat, felhívták a
kivitelező figyelmét a lassú munkára, jött még egy csapat, aki nem ugyanezen a szárnyon kezdett
dolgozni, hanem egy új munkaterületet fogott föl és hozzáfogtak a másik épületszárnyhoz. Próbálják
sürgetni a kivitelezőket, a keletkezett károkat a kivitelezőnek kell állnia.
A Vízmű soron elhelyezett zöldhulladékkal kapcsolatosan elmondta, hogy a Liget Fürdőhöz tartozik
az a terület ami körülötte van, a Zöldpark Kft egyeztetett a Liget Fürdő előző vezetésével, hogy a
kerítéshez közel olyan növényzetet lepakolhat e amit majd később komposztálnak illetve felaprítanak.
Ennek kapcsán került odaszállításra a kivágott növényzet.
Várfi András polgármester elmondta, hogy mindenki megteheti bejelentését rögtön az adott osztály
felé. A Polgármesteri Hivatal tetőnél volt egy előre nem látható akadály, mert statikai problémák
voltak, nagygerendákat kellett cserélni.
Egy testületi ülésen az osztályvezető asszony beszámolójában leírta, hogy a 223 M Ft csatornatársulási
pénzből 53,5 M Ft vissza lett tartva, mert a különböző pályázati pénzek késve érkeznek és nehogy
likviditási problémája legyen a városnak. Ezt többen úgy értelmezték, és különböző helyeken úgy
jelent meg, hogy likviditási problémája van az önkormányzatnak, nincsenek és nem voltak. Ez a pénz
nem került felhasználásra, ez az összeg ismét le lett kötve. Nincs az önkormányzatnak működési célú
hitele.
A címerhasználattal kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt két Képviselő-testületi ülésen beszélt a
jogtalan címerhasználatról és arra kapott valamilyen magyarázatot, magyarázkodást. Ha valaki lop és
lop a másik is, vagy hazudik és hazudik a másik is akkor nem kisebb a bűn. A tízparancsolat
egyforma. Nem kíván magyarázkodni, nem kívánja megmagyarázni, hogy Dankó Béla képviselő úr
miért helyezte el a címert, kapott rá engedélyt vagy nem. A Polgármester adhat engedélyt a
címerhasználatra. Arra sem kívánt magyarázatot adni, hogy esetleg más szórólapon miért van címer.
Nem kíván beleesni abba a hibába, hogy magyarázkodjon, a tetteiért vállalja a felelősséget most is és a
jövőben is. Ha valaki úgy ítéli meg, hogy nem megfelelő a címerhasználat, szabálysértési eljárást lehet
indítani.
Köszönetet mondott a Képviselő-testületnek. Minden költségvetést elfogadtak, többnyire kiegyeztek
sok mindenben, Gyomaendrőd érdekében volt együtt a testület. Mindenkinek az volt az egyéni célja,
hogy Gyomaendrődért tegyen. Köszönetet mondott Jegyző úrnak, Aljegyző úrnak a hivatal
osztályvezetőinek, minden dolgozójának, hogy segítette munkájukat.
Elképzelhető, hogy a következő Képviselő-testületben többen együtt lesznek, ez az október 3-i
választástól függ, mely időközi országgyűlési képviselő választás, önkormányzati képviselő választás,
megyei közgyűlés, illetve polgármester választás. Kért mindenkit, hogy a választáson vegyen részt,
érdekeljen mindenkit annyira a közélet, hogy az x-et behúzza, azt követően pedig mindenki vállalja fel
annak a felelősségét is, hogy jó helyre tette, vagy kevésbé jó helyre. Azon képviselő társakat, akik nem
indulnak, vagy nem kerülnek be a következő képviselő-testületbe elmondta, hogy a közélet nem csak
itt közélet, hasznosnak tartaná, hogy ha Hangya Lajosné hasznosítva 20 éves tapasztalatát benn
maradna a közéletben, akár a környezetszépítő versenyt mozgatná a későbbiekben is, mert a közért
tenni mindig nemes dolog. Jó egészséget kívánt, sok szerencsét az életben.
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

Hangya Lajosné
hitelesítő

Szabó Balázsné
hitelesítő
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