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JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. június 11-i rendkívüli üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Hangya Lajosné, Izsó Csaba,
Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Tímár Irén képviselők,
Megyeri László aljegyző,
Kürtiné Erdősi Klára, Weigertné Szilágyi Erika pályázati referensek, Tóthné
Rojik Edit oktatási előadó,
Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket, Aljegyző urat és a
hivatal részéről jelenlévőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testületből jelen
van 10 fő. Dr. Palya József, Gellai Józsefné és Vass Ignác képviselők jelezték távollétüket. Illés János,
Putnoki László Rácz Imre és Szabó Balázsné képviselők távollétüket előre nem jelezték.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Béres János és Izsó Csaba képviselőket.
Javaslatot tett a napirend elfogadására. Megkérdezte a képviselőket van e kérdésük, eltérő javaslatuk a
napirendekkel kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 10 igen szavazattal
támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
243/2009. (VI. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Fő úton és a Bajcsy úton pályázat módosítása
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Fő úton és a Bajcsy úton
Várfi András polgármester a napirendi pontról való tájékoztatásként elmondta, a Kerékpárút
pályázatról a Képviselő-testület már döntött, miszerint a Fő úton és a Bajcsy úton kerékpárutak
megvalósítását határozták meg. A megvalósítás fajlagos költségét több tényező drágítja. A pályázat
lehetőséget nyújt az előkészítő munka, a pályázatkészítés költségeinek támogatására is. ebben az
esetben nem kell teljes egészében saját erőből állni a projekt előkészítő munkájának díját.
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Megkérdezte van-e kérdés, illetve észrevétel a napirendi ponthoz kapcsolódóan. A határozati javaslatot
ismertette. Hozzászólás nem volt, így a képviselőket felkérte a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal a pályázat benyújtását támogatja, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
244/2009. (VI. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium „Közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésének/tervezésének támogatására”
meghirdetett pályázati felhívásra, a Szabadság tér és a Kazinczy utca között kerékpárút építése
érdekében.
Összes költség (100%):
169.049.386 Ft (bruttó)
Igényelhető támogatás (90%):
152.144.447 Ft (bruttó)
Saját erő (10%):
16.904.939 Ft (bruttó)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját erőt, 16.904.939.- Ft (bruttó) a 2009-2010. évi
költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:

azonnal

Bejelentések
Dr. Kovács Béla képviselő hozzászólásában elmondta, úgy emlékszik, amikor a Templom-zugi strand
üzemeltetését Pájer Sándor megkapta, akkor olyan feltétel mellett kapta meg, hogy a gyomai szabad
strandot is köteles az előírásoknak megfelelően működtetni. Még a gyomai részen nem történt a nyári
szezonnak megfelelően semmilyen változtatás. Kérdezte, hogy a Polgármesteri Hivatalnak lehetősége
van-e, hogy Pájer Sándort a vállalt kötelezettségének teljesítésére felszólítsa.
Várfi András polgármester megköszönte a bejelentést, a szerződés ellenőrzése után, annak
megfelelően a figyelmeztetést megkapja Pájer úr.
További érdemi bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a
rendkívüli ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Béres János
hitelesítő

Izsó Csaba
hitelesítő
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