Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
28/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. november 4-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István János, Betkó József, Béres János, Dr. Farkasinszky Erzsébet,
Iványi Lajosné, Lehóczkiné Timár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József és
Poharelec László képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Keresztesné Jáksó Éva, Tímárné Binges Irén, Szilágyiné Bácsi Gabriella,
Liszkainé Nagy Mária, Enyedi László osztályvezetők,
Meghívottként a napirendi pont megtárgyalásában érintettek, intézmények
vezetői, sajtó képviselői, érdeklődő állampolgárok,
Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte képviselő-testület tagjait, Alpolgármester urat, Jegyző urat,
Aljegyző urat, a hivatal osztályvezetőit, intézményvezetőket, valamint 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, 12 fős testületből jelen volt 11 fő, Dr. Busai György
képviselő jelezte, nem biztos, hogy a mai ülésen részt tud venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Betkó József és Poharelec László képviselőket.
A kiküldött meghívóban szereplő napirend sorrendjét javasolta kiegészíteni és 16. Napirendi pontként
a „Vízgazdálkodási társulatokba önkormányzati képviselet visszavonása, új megbízás adása” tárgyú
előterjesztést megtárgyalni. Ugyanakkor a 10. napirendi pont előterjesztése újólag kiosztásra került,
mivel az eredeti anyag több pontatlanságot is tartalmazott.
Felkérte a képviselőket, hogy az ülés napirendjét a javasoltak szerint határozzák meg.
A képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet
igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
401/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Helyi Hulladékgazdálkodási terv elfogadása
2. Gyomaendrőd Város 2010. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló
3. Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási
programja alapján készült éves beszámoló, esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok
áttekintése
4. Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása
5. Felhatalmazás adásvételi szerződés megkötésére
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dr. Békés Fogszakorvosi BT.-vel kötött megbízási szerződések módosítása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi ellenőrzési terve
KÖZOP pályázat benyújtása Dévaványa Város Önkormányzatával közösen
Bizottsági tagok megválasztása
Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak
visszahívása és új tagok megbízása
Békés Megyei Vízművek Zrt igazgatósági tagjának visszahívása, új igazgatósági tag
választása
Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelőbizottságában bizottsági tag megerősítése
Önkormányzati képviselő megbízások visszavonása, megbízások adása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselete az ivóvízminőség javítását célzó
szervezetekben
Lemondás képviselői tiszteletdíjról
Vízgazdálkodási társulatokba önkormányzati képviselet visszavonása, új megbízás adása
Bejelentések

Határidő: azonnal
Tájékoztatásként elmondta, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az „Átmeneti segély elutasítása
ügyben fellebbezés elbírálása tárgyú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület.
25 éves jubileumi közszolgálati munkaviszonya alkalmából a Polgármester köszöntötte Kiss Ildikót a
Gyámhivatal ügyintézőjét és Dr. Csorba Csaba jegyző úrral átnyújtották részére a virágot.
Várfi András polgármester ezt követően beszámolt az elmúlt testületi ülés óta történt eseményekről:
Október hónap az idősek hónapja volt, sok rendezvényen vett részt a Térségi Szociális Gondozási
Központ szervezésében különböző helyszíneken, ahol az idősek kemencében sült ételeket, köztük sült
tököt, fogyaszthattak. Részt vett körükben az október 23-i ünnepségen. Október 15-én Jegyző úrral
részt vettek egy bajtársi haditornán a Fürjesi laktanyában, ezzel is ápolva a jó baráti kapcsolatot a
laktanyával. Fontosnak tartja az új kormány azon törekvését, hogy önkéntes alapon bevezetik a
honvédséget.
/ Dr. Busai György képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 12 fő./
Október 23-án nemzeti ünnep volt az endrődi Szent Imre katolikus templomban, majd ezt követően a
Hősök terén. Itt kívánta megköszönni mindenkinek a részvételt, illetve a műsor készítőnek a szép
ünnepet.
Október 24-én vasárnap részt vett a tatai halfőző versenyen, ahol 3 Gyomaendrődi halfőző vett részt,
különböző halételeket készítettek. Ez a verseny nem olyan halfőző verseny, mint ami mi rendezünk
Gyomaendrődőn, itt árulnak, bérfőzési szerződéssel vesznek részt a rendezvényen. A szombati napi
forgalma 700.000,-Ft volt, a másik napon pedig 1,3 M Ft.
Október 25-26-án szabadságon volt.
Október 25-én a felsőbácskai hulladéklerakó Kft-t tekintette meg. Ez a telep ugyanakkor épült, mint a
Gyomaendrődi. Ezen a telepen 140 fő dolgozik. Ebben a hulladéklerakóban-lassabban telik meg a
depónia, mert a hulladék egy részét hatalmas betonplaccra ürítik, így visszanyernek számos hasznos
anyagot. Itt mondta el, hogy a Gyomaendrődi Hulladékkezelő kft pályázni fog pellet előállításra,
ugyanis a hulladékból lehet ezt előállítani, így lehet, hogy egy-két éven belül az intézményekben már
ilyen pellettel fognak fűteni. Az ehhez szükséges kazánok a helyi kazángyár pedig el tudja majd
készíteni. Munkahelyet teremtve ezzel, illetve olcsóbbá tenni az intézmények fűtését.
Németországi testvérvárosból Schöneck-ből érkezett egy négyfős delegáció városunkba, akik privát
emberként érkeztek, és egy tűzoltó autónyi adományt hoztak, ruhaneműt, játékot sok olyan hasznos
dolgot, amit a Vöröskereszt illetve az Élet Másokért Alapítvány fog szétosztani a helyi rászoruló
embereknek. Más területen is erősödik a testvérvárosi kapcsolat, sport, tűzoltóság. Márciusra
meghívást kaptak a Gyomaendrődi tűzoltók. A Schönecki vendégek részt vettek a kolbászfesztiválon
is, ahol Gyomaendrőd városát is képviselte egy négyfős csapat.
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Dr. Csorba Csaba jegyző úrral és Dr. Szonda István intézményvezetővel meglátogatták a nemrégiben
elhunyt, városunk Díszpolgára, Kállai Ferenc özvegyét, mely látogatás célja az volt, hogy közösen
szeretnének Gyomaendrődön egy Kállai emlékszobát létrehozni. Az elhunyt özvegye igen nagy
összeget szándékozik Gyomaendrődnek adományozni, alapítványi célra. Ezen elhatározást a házaspár
még közösen hozta meg. Az adományozandó összeg hasonló nagyságú, mint amit a Magyar
Színháznak kívánnak adni. Az özvegy a városnak adja a Prima Primissima díjat, továbbá képeket, és
videó felvételeket ad, amelyekkel méltó módon tudnak majd emlékezni Kállai Ference.
Nem feledkezhetünk meg arról a nemes gesztusról sem, amikor Kállai Ferenc 2006-ban az akkori
belvízkárok helyreállítására szó nélkül átutalt 500.000 Ft-ot az önkormányzat számlájára.
Végezetül felolvasta Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter úr levelét, melyben köszönti az újonnan
megválasztott polgármestert, és a képviselő-testület tagjait.
Megkérdezte alpolgármester urat, a képviselőket, van e napirend előtti bejelenteni valójuk, kérdésük,
interpellációjuk.
Iványi Lajosné képviselő elmondta, hogy 2010. október 4-én Magyarország legnagyobb természeti
katasztrófája következett be, melynek következtében Kolontár és Devecser településen súlyos
tragédiát szenvedtek el. Október 6-án az Élet Másokért Közhasznú Egyesület elnöke, Vaszkó
Sándorné felhívást intézett Gyomaendrőd lakosságához kérve, hogy adományaikkal segítség Devecser
bajba jutott embereit. 10 napig tartó gyűjtés eredményeképpen egy teherautónyi segély gyűlt össze,
melyet október 21-én teherautóra raktak. Hat zsák burgonya, egy mázsa zsír, 20 zsugorásványvizet,
konzerveket, száraztésztát illetve egyéb tartós élelmiszereket, valamint fertőtlenítőszert és az
Egyesület tulajdonában lévő 120 zsáknyi ruhát. Az adományt október 22-én elszállították Devecserre
és ott kijelölt fogadóhelyen átadták. Az adomány összegyűjtésében, rakodásában illetve átadásában
segítőjük volt Gyuricza Sándor asztalosmester, aki az elszállításhoz szükséges gépjárművet
biztosította, akinek Szőke Lajos helyi tűzoltó segített. Az adományt kísért az Önkormányzat által
biztosított gépjárművel melynek vezetője Győrfi László volt, Vaszkó Sándorné az Élet Másokért
Közhasznú Egyesület elnöke, Szilágyi Sándor a helyi katasztrófavédelem vezetője, Varga Zoltán helyi
tűzoltó, a Körös Mentőcsoport tagja, illetve jómaga. Devecseren az eléjük táruló látvány
megdöbbenéssel töltötte el őket, ezért külön köszönetet mond mindazoknak, akik a katasztrófa
helyszínére elszállították és átadták a jó szándékú Gyomaendrődi emberek által felajánlott
adományokat.
További napirend előtti bejelentés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester beszámolt
szabadságának alakulásáról, amely szerint október 25. 26. napján két nap szabadságot töltött le.
Személyes érintettség miatt kérte, a döntéshozatalból történő kizárását. Felhívta a figyelmet, hogy a
kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János
igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
402/2010. (XI. 4.) 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, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr.
Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen, Várfi András nem szavazott.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
403/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester
szabadságának alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint 2010. október 25-26. napján
szabadságon volt.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Helyi Hulladékgazdálkodási terv elfogadása
Várfi András polgármester felkérte, Dr. Csorba Csaba jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a hulladékgazdálkodási terv elkészítése az önkormányzatnak
törvényben meghatározott kötelezettsége, mely kötelezettségnek 2009-ben eleget is tett. A
hulladékgazdálkodási tervet kétévente felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat, korrekciókat
el kell végezni. A felülvizsgálatot a Békés Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Kft
készítette el, melyet a képviselők CD-n megkaptak illetve a honlapon is olvasható. A hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező környezetvédelmi felügyelőség a tervet áttekintette és javasolja elfogadásra.
A maga részéről javasolta a Képviselő-testületnek, hogy ne döntsön a hulladékgazdálkodási terv
elfogadásról, egyrészt mert a hatályban lévő és még felülvizsgálatra nem került szervezeti és működési
szabályzat szerint a rendeletalkotás két fordulóban történik. A hulladékgazdálkodási tervet ugyanis
rendeletben kell kihirdetni, még ha jellemzőit tekintve egy terv eltér a jogalkotásban meghatározott
normaszövegtől és normaszerkezettől. Javasolta, hogy a tervet tűzze vitára a képviselő-testület, azt
ismerjék meg részleteiben, ugyanakkor fogalmazzák meg hulladékgazdálkodással kapcsolatos célokat,
mint például a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, külterületeknél a szemétszállítás kérdése, ezeket a
tervben szükséges és kell szerepeltetni. Javasolta, hogy a Képviselő-testület a decemberi testületi
ülésen tűzze ismételten napirendre és a szükséges változtatások megtörténte után fogadja el a
hulladékgazdálkodási tervet. Mivel a bizottságok a mai ülésen kerülnek megalakításra, így a tervet
érdemben még egyetlen bizottság sem tudta véleményezni.
Várfi András polgármester kérdés észrevétel hiányában, kérte, hogy szavazzanak a helyi
hulladékgazdálkodási terv 2010. decemberi ülésen történő újratárgyalásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János
igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
404/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv elfogadása
tárgyú előterjesztést a 2010. decemberi Képviselő-testületi ülésen újratárgyalja.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város 2010. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló
Várfi András polgármester felkérte Szilágyi Bácsi Gabriella osztályvezetőt az előterjesztés
ismertetésére.
Szilágyiné Bácsi Gabriella elmondta, a város háromnegyed éves gazdálkodására mindenféleképpen a
stabilitás volt jellemző. Pénzügyi nehézségek, finanszírozási problémák nem jelentkeztek sem a
hivatalnál, sem az önkormányzat intézményeinél.
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Mind a bevételek, mind a működési kiadások a vizsgált időszakban az időarányosnak megfelelően
közel 75%-osan teljesültek. Az előterjesztés mellékletét képezik az önállóan működő és gazdálkodó
intézményeknek a beszámolói, valamint a hivatalhoz tartozó önállóan működő intézményeknek a
rövid elemzése. A hivatal gazdálkodásából kiemelte, hogy a működési bevételek az időarányosnak
megfelelően körülbelül 75%-on teljesültek, viszont vannak olyan tételek, amik már teljesültek ilyen
például a kamatbevétel. A kamatbevételek között jelenik meg a folyószámlán lévő pénzek hó végi
kamatelszámolásából képződő bevétel, illetve itt jelenik meg a csatorna érdekeltségi hozzájárulás
lekötéséből származó bevétel. 2009. január 1. óta rendelkezésre áll az a 223.500.000,-Ft, ami a 2011.
december 20-án esedékes hitel-visszafizetésnek a forrása. A csatorna érdekeltségi hozzájárulás
lekötéséből körülbelül 6,6 M bevétel képződött, a folyószámlán lévő pénzösszegek után 4 M Ft hozam
került jóváírásra. A kamatbevételek között jelenik meg a kötvény lekötéséből származó kamat,
hozadék, opciós díjbevétel. A helyi adóbevételek alakulásával kapcsolatban elmondta, hogy két olyan
adónem van, ahol a bevételek teljesülése elmaradt az időarányostól, az építményadó és az iparűzési
adó bevétel. Mind a két adóbevétel ugyanazt az adózói kört érinti és a 2009. évi gazdasági válságnak a
negatív hatásai jelentkeztek. Az idegenforgalmi adóbevételre is jellemző, hogy nagy valószínűséggel
nem fog teljesülni a betervezett értékösszeg. A gépjárműadónál látható, hogy 100%-ig teljesült
szeptember 30-ig ez az adónem, amely elsősorban a behajtási cselekményeknek köszönhető. A
hátralékos állománynál láthatjuk, hogy az év eleji nyitóállományhoz képest 34 M Ft-os csökkenés
figyelhető meg, de sajnos jelentős mértékben növekedett az ebben az évben keletkezett hátraléknak a
nagysága. A működési kiadásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a személyi juttatások a hozzá
kapcsolódó személyi járulékok illetve dologi kiadások az időarányosnak megfelelően teljesültek. A
dologi kiadások között jelenik meg a kötvényhez kapcsolódó kamatkiadás, március 31-én és
szeptember 30-án fizettek kamatot 35.000, illetve 33.000 CHF értékben. A kötvény után fizetendő
alacsony kamatlábnak köszönhetően ennél a tételnél jelentősebb megtakarítással lehet számolni. A
működési célú pénzeszköz átadások között jelenik meg a Liget Fürdőnek biztosított támogatási
összeg. Az eredeti költségvetésben 25 M Ft volt betervezve, amit a fürdő a korábbi vezetése alatt
április 30-ig teljes egészében felhasznált. Májusban szembesült a testület azzal a ténnyel, hogy a 2009.
évi gazdálkodása során negatív eredménnyel zárt a fürdő és vagyonvesztést szenvedett el. Ezt az
Önkormányzatnak pótolnia kellett több mint 19 M Ft összegben, majd szeptemberben az általános
működéshez 15 M Ft támogatást ítélt meg a testület, amiből 10 M Ft-ot szeptemberben fel is
használtak. A felújítások, fejlesztések kapcsán elmondta, hogy folyamatban van a Városi Örökség
pályázat, a vizsgált időszakban valósult meg a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola épületfelújítása, nyílászárók cseréjére került sor, illetve mosdóhelyiségek kialakítása. A Sportcsarnok
padlófelújítására közel 19 M Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat szeptember 30-ig. A végszámlából 4,5
M Ft-ot visszatartott az Önkormányzat a szakértői véleményre várva. Megtörtént a Városháza
akadálymentesítése, folyamatban van a Fő úti - Bajcsy úti kerékpárút építés, parkoló és járda építés
történt. Év elején kifizetésre került a Belvíz V. beruházás végszámlája. Megtörtént a Zöldpark Kft-nél
pályázati pénzből az eszközbeszerzés.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásából kiemelte, hogy a kisebbségi önkormányzat két
pályázatához kapcsolódóan támogatást előlegezett meg az Önkormányzat és a megelőlegezett
összegből jelen pillanatban is fennáll 1,1 M Ft tartozás, amelyre a kisebbségi önkormányzatnak
mindenképpen forrást kell majd kijelölnie.
A kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy a kötvénykibocsátás 2008. február 27-én
történt meg, amit elsősorban pályázati sajáterőként használhat fel a testület, illetve olyan
fejlesztéseknek a finanszírozására, amelyek a működési kiadásainkat fogják csökkenteni. A
kötvényből a kibocsátás évében felhalmozásra körülbelül 9 M Ft-ot fordítottak, illetve a kötvény
többlethozadékából történt meg a kamatfizetés. 2009-ben csak a kamatfizetés történt ebből a forrásból.
2010-ben már több felhasználásról lehet beszámolni. Év elején megtörtént a vízműrészvény-vásárlás
50,4 M Ft összegben, két részletben megtörtént a Gyomaszolg Ipari Park Kft részére a tőkeemelés
összesen 70 M Ft összegben. Szeptember 30-án a kötvény forrás forintban kifejezett értéke 1.044 M Ft
volt. A kötelezettségállomány sajnos növekedett, hiszen a kibocsátáskori árfolyamhoz képest a CHF
Forint árfolyam kedvezőtlenül alakult. A beszámolóban még a szeptember 30-i árfolyamot közölték,
amely kedvező tendenciát mutat és a mai napon már a 208,-Ft-hoz képest 197,-Ft-on áll az árfolyam.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények közül kiemelte a Térségi Szociális Gondozási
Központ beszámolóját, mivel az intézmény már több alkalommal jelezte, hogy nagy valószínűséggel
nem lesz elegendő részére a megállapított önkormányzati támogatás összege, mivel a betervezett
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térítési díj bevétel valószínű nem fog teljesülni, körülbelül 6 M Ft-os bevétel kieséssel kell számolni.
Az a szabad pénzmaradvány, ami be nem tervezett többletkiadásra illetve kötelezettségvállalásra
fordítható jelen pillanatban 20 M Ft.
A Városi Egészségügyi Intézmény beszámolójából kitűnik, hogy nagy valószínűséggel arra 8,4 M Ftra, ami év elején a költségvetési rendelet elfogadásakor általános működési feladatokra be lett
tervezve, nem lesz szüksége az intézménynek, ugyanis a Tb-től származó OEP bevétel várhatóan
kedvezőbben fog alakulni, mint az eredeti költségvetési rendeletben betervezett az intézmény.
Várfi András polgármester megköszönte az igen részletes tájékoztatást, majd kérdés észrevétel
hiányában kérte a képviselőket, fogadják el a 2010. évi háromnegyed éves gazdálkodásról szóló
beszámolót.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György tartózkodott, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi
Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
405/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a város 2010. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási
programja alapján készült éves beszámoló, esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok áttekintése
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén elmondta, a Képviselő-testület 2008-évben elfogadta Gyomaendrőd Város
Közoktatási Intézményrendszerének működési minőségirányítási programját, azaz az ÖMIP-et,
melyben összefoglalásra kerültek az oktatási intézményeket érintő fenntartói elvárások, feladatok. Az
ÖMIP működtetésének az a célja, hogy az oktatási intézmények a szakmai feladatukat magas
színvonalon teljesítsék, illetve gazdaságosan a jogszabályoknak megfelelően működjenek. Az
előterjesztés 2009. szeptember 1-től 2010. augusztus 31-ig eltelt időszakot elemzi. Az előterjesztésben
szereplő táblázatból jól látható, hogy mely feladatok tartoznak a fenntartó irányításból adódó feladatok
közé, illetve melyek tartoznak a jegyzői hatáskörbe, valamint a szakmai ellenőrzések körében. A
fenntartói hatáskörbe tartozó feladatoknál kiemelte, hogy a Képviselő-testület foglalkozott a
csoportok, osztályok létszámának meghatározásával, azok 2009 szeptemberében pontosításra kerültek.
Minden évben a testület a törvényi változásokat követve megállapítja az intézményekben a térítési
díjakat, ami megtörtént. Látogatás történt 2009. november 12-én az oktatási intézményekben erről
jelentések, jegyzőkönyvek készültek. Két intézmény módosította az intézményi minőségirányítási
programját, melyre azért volt szükség, mert a belső ellenőrzés feltárt néhány hiányosságot. Elkészült a
város beiskolázási szabályzata és a beiskolázási ütemterv is. Meghatározásra került az óvoda és iskolai
beiratkozás időpontja. Sor került az alapító okiratok kiegészítésére, mert néhány intézménynél
feladatnövekedés történt. Engedélyezésre kerültek a nyári nyitva tartások. Az ÖMIP-ben kiegészítésre
került, hogy a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáknak beszámolóiban ezek után meg
kell jelenni az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének is. A jegyzői hatáskörbe tartozó
feladatokkal is foglalkozik, többek között a Kner Imre Gimnáziumban pályázat lett kiírva igazgatói
állás betöltésére, és mint ismeretes Dr. Kovács Béla lett kinevezve újabb öt évre.
Különleges gondozást ellátó intézményekről elkészült a jelentés, valamint folyamatosan volt vezetve a
tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos intézkedések és a tankötelezett gyermekek nyilvántartása is.
Szakmai ellenőrzések is történtek a Kner Imre Gimnáziumban, Kis Bálint Általános Iskolában az
intézményi társulás keretében működő Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában. Ezen kívül
beszámolót kaptak a Kner Imre Gimnázium 2010. évi érettségi vizsga eredményeiről.
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Törvényességi és pénzügyi ellenőrzés történt az intézményeknél. A törvényességi ellenőrzés kiterjedt
a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodákra, melyben azt vizsgálták, hogy
megalapozottan vették e fel a támogatásokat. Két óvoda esetében visszafizetést kellett elrendelni az
önkormányzatnak. A pénzügyi ellenőrzés során, mely évente megvalósuló ellenőrzés és kiterjed az
önkormányzati fenntartás alatt működő intézményekre, így a 2009-2010-es tanévet érintő
ellenőrzésekről készített jelentésre, majd 2011 áprilisában fog a Képviselő-testület találkozni. A
testület támogatta ismét a városban tanuló gyermekek úszásoktatását, valamint tárgyalta az
intézmények gyermekszállítási tevékenységét is.
Az előterjesztésből látható, hogy az önkormányzat fenntartásában működő intézmények rendszeresen
és körültekintően vannak ellenőrizve, problémát a szerződéses óvodáknál észlelt az ellenőrzés, ezért
nagyon fontos lenne, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt fektessenek erre illetve a dokumentumok
pontos vezetésére.
Várfi András polgármester kérdés észrevétel hiányában kérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János
igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
406/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati
közoktatási intézményrendszer működési minőségirányítási programjának a 2009/2010.
tanévről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont
Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba elmondta, 2009-ben veszteségbe fordult a fürdő tevékenysége, mely veszteség
mértéke olyan mértékű volt, hogy felemésztette a törzstőkét, és ezt pótolni kellett. A veszteség
rendezésére a korábbi testületi döntések alapján 19,415 M Ft került a fürdő számlájára átutalásra.
Ebből a tőkepótlásra 19,315 M Ft került felhasználásra. A maradék 100 e Ft-al a Liget Fürdő Kft
törzstőkéje kerül megemelésre, melynek megemeléséhez szükséges az alapító okirat módosítása. Az
alapító okirat készítésével Dr. Szendrei Éva ügyvédnő kerül megbízásra, míg annak aláírásával a
Polgármestert hatalmazza fel a képviselő-testület.
Várfi András polgármester, kérdés, észrevétel hiányában kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János
igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
407/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. kizárólagos
tulajdonosa a saját tőke rendezéséhez a Kft. részére a 236/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozattal
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megállapított 19.415.000-Ft tőkepótlást akként nyújtja a Kft-nek, hogy abból 100.000-Ft-ot
jegyzett tőke emelése jogcímén, 19.315.000-Ft-ot tőketartalék jogcímén juttatja.
A Képviselő-testület elrendeli a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító okiratának
módosítását a jegyzett tőke változására tekintettel.
Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására, az okirat elkészítésével dr. Szendrei
Éva ügyvédet bízza meg.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
5. Napirendi pont
Felhatalmazás adásvételi szerződés megkötésére
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az előterjesztés egy korábbi testületi döntésen alapszik, melynek
lényege, hogy a Magtárlaposi úton felszámolás keretében értékesítésre kerülő 5 db lakást bruttó 30 M
Ft értékben az önkormányzat vásárolja meg. Az önkormányzat ezen a felszámolási eljáráson részt vett,
jelenleg az ajánlatát elfogadta a felszámoló. Az adásvételi szerződés megkötésére kell a testületnek
felhatalmazni a Polgármestert. A lakások 80%-os készültségben vannak, a költségelvű bérlakásokkal
szemben található. Jó állapotban van az ingatlan a hivatal is készítetett értékbecslést. Szolgálati
bérlakásként kerülne felhasználásra egyrészt az orvos pótlás kérdése terén, másrészt a védőnői állások
betöltése során. Tárgyalni kell a későbbiekben a lakásfelújítás forráskijelölését. Ez nem betervezett
kiadás volt, forrása az adóbevételekből történik.
Dr. Busai György képviselő megkérdezte, hogy 2006 decemberében 90.000,-Ft/m2 áron miért került
értékesítésre a „háziiparos” szolgálati lakás, ha most egy félkész lakást sokkal drágábban vásárolnak?
Dr. Csorba Csaba válaszában elmondta, hogy az egy Vásártéri lakótelepi lakás volt, amire fordítani
kellett volna az akkori Képviselő-testület úgy döntött, hogy azt a lakást értékesíti. Ez egy jobb
komfortfokozatú nem félkész, hanem 80-%ban kész, új kialakítású a lakás, korszerű hőszigetelt,
esztétikusabb, jobban megfelel a felhasználási célra.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János
igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
408/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Budapest
Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt. (cégjegyzékszám: 01 10 041755, adószám:
10849349-2-41, székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 17.), mint a SIROKKO 2005 Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. f.a. (cégjegyzékszám: 01-09- 863554, adószám: 13597687,
székhely: 1027 Budapest, Rákóczi út 40. 4/20.) bíróság által kijelölt felszámolója által a
Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatt lévő ( 3542/14 hrsz. ) új építésű lakások
értékesítésére kiírt pályázati eljárást követő adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: azonnal
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6. Napirendi pont
Dr. Békés Fogszakorvosi BT.-vel kötött megbízási szerződések módosítása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az 1990-es évek elején az egészségügy átalakítása során két féle
rendező elv alakult ki az alapellátás területén. Az egyik, hogy az alapellátást végző orvosok,
fogorvosok, asszisztencia közalkalmazotti státuszban marad és az egészségügyi ellátásra kötelezett
önkormányzat volt a praxis működtetője. Gyomaendrőd területén egy más rendszer alakult ki, ennek
lényege, hogy a praxist a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok üzemeltetik. Két praxisnak a
működtetési jogát szerezte meg a Dr. Békés Fogszakorvosi BT. A területi ellátási kötelezettség
ellátására megbízási szerződés került megkötésre az önkormányzattal. A megbízási szerződés egyes
elemeiben történik most változás, a rendszer lényegét tekintve nem változik.
Változás következik be a fogorvosi feladatot ellátó orvos személyében, másrészt pedig a rendelési
időben. A 3-as és 4-es számú fogorvosi körzeteket érinti. A 3-as számú körzetnek a rendelési ideje az
interneten megtalálható heti 30 órában látja el a megbízott a fogorvosi tevékenységet. Az orvosok
személye is változik, a 3-as számú fogorvosi körzetben a Dr. Hák Mária látja el a feladatokat a
helyettesítéséről Dr. Békési Annamária és a Dr. Marsal Andrea fogszakorvosok gondoskodnak. A 4-es
számú körzetben változik a rendelési idő, a Dr. Békési Annamária látja el a feladatokat megbízott
helyettes orvosok a Dr. Hajdu Zsuzsanna és a Dr. Török Anna fogszakorvosok lesznek
Várfi András polgármester, kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a szerződések
módosításáról.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatokat hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György tartózkodott, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi
Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
409/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy a gyomaendrődi 3. számú fogászati
körzet működtetési jogát 2011. január 1. napjától Dr. Hák Mária vegye át.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 2007. november
13-án Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Dr. „Békés” Fogszakorvosi Betéti Társaság
által fogorvosi tevékenységre kötött megbízási szerződés egységes szerkezetbe foglalt
módosítását elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a melléklet szerinti megbízási szerződést kösse meg.
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Módosítás
Fogorvosi tevékenységre
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd, Szabadság tér
1. sz., képviseli Várfi András polgármester) továbbiakban, mint Megbízó,
másrészről Dr. Békés Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30. sz. sz.
cégjegyzékszáma 04-06003841 képviselő neve: dr. Békési Annamária egyedi azonosítója
033530) a továbbiakban, mint Megbízott között, területi ellátási kötelezettséggel végzett
fogorvosi ellátás tárgyában, az alábbi feltételekkel:
1./
Megbízó Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 345/2007. (XI.12.) Gye.Kt. számú
határozata alapján megbízza a Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.
152. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott fogorvosi alapellátást, a szerződés 1. sz.
mellékletében meghatározott terület (továbbiakban: 3. számú körzet) lakosai számára 2007.
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december 1. napjától, határozatlan ideig teljesítse. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízást
elfogadja.
2./
A Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatról szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott
fogorvosi feladatait a körzet területén heti 30 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje 2010. november 1. napjától:
Hétfő: 08.00-16.00
Kedd: 08.00-15.00
Szerda: 09.00-11.00
Csütörtök 09.00-17.00
Péntek 08.00-13.00
3./
Megbízott a fogászati ellátást a „Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt. által biztosított, természetben
Gyomaendrőd, Kossuth L. út. 30. szám alatti rendelőben köteles teljesíteni, a 2./ pontban
meghatározott rendelési időpontok figyelembevételével. A Megbízott kijelenti, hogy a
megbízást Dr. Hák Mária (sz.i.: 1983. október 09 an.: Hócza Mária Sarolta lakóhely: Bogács,
Dózsa Gy. u. 15.) a gyomaendrődi 3. számú vegyes fogászati körzet praxisjogával rendelkező
fogorvos alkalmazásával látja el, részére a rendelőt annak használatára kötött külön szerződés
szerint biztosítja.
Megbízott kijelenti, hogy a Gyomaendrőd, Kossuth L. út 30. szám alatti fogorvosi rendelő a
jogszabályi előírásoknak megfelel, az önkormányzattól semmilyen rendelő felszerelési
eszközt, tárgyat nem igényelnek, és viselik a rendelő üzemeltetésével, fenntartásával
kapcsolatos mindennemű költségeket is.
A rendelőben keletkező hulladék elszállítatásáról így különösen tekintettel a fertőző, veszélyes
hulladék elhelyezésére, elszállításáról a Megbízott köteles gondoskodni.
4./
A Megbízó a Megbízottnak a fogászati tevékenység ellátásáért díjat nem fizet, a területi
ellátási kötelezettség ellenében hozzájárul, hogy a Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási
Pénztár Békés Megyei Kirendeltsége által a körzet működésére folyósítandó teljes összeget
a Megbízott kapja meg. A Megbízott az összeget a Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási
Pénztár Békés Megyei Kirendeltségével megkötésre kerülő szerződés alapján igényelheti. A
finanszírozási szerződés megkötése, a Megbízott kötelessége. A jogszabályban meghatározott
díjazás ellenében végzett, vegyes fogszakorvosi feladatok ellátásából származó teljes árbevétel
a Megbízottat illeti meg.
5./
A Megbízott a területi ellátási kötelezettség fennállásának ideje alatt köteles felelősség
biztosítást kötni.
6./
A Megbízott kijelenti, hogy Dr. Hák Mária akadályoztatása esetén, saját költsége terhére az
EüM rendelet 7. §-ban meghatározott helyettesítésről gondoskodik. Amennyiben a Megbízott
ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy Megbízó jogosult a Megbízott költsége terhére a területi
ellátásról gondoskodni. A Megbízott kijelenti, hogy helyettesei:
- Dr. Békés Annamária
- Dr. Marsal Andrea fogszakorvosok, akik, mindenben megfelelnek a fogorvosokra
jogszabályokban meghatározott személyi feltételeknek. A Megbízott köteles bejelenteni a
Megbízónak, ha Dr. Hák Mária alkalmazása megszűnik.
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7./
A megbízás teljesítésével kapcsolatos és a szerződésben nem szabályozott egyéb költségek,
így különösen nyomtatványok beszerzésének költsége, gyógyszerek, fogászati anyagok
költségei, posta költségek, esetleges továbbképzések, a képesítési előírásoknak megfelelő
asszisztencia alkalmazásának költsége a Megbízottat terhelik.
8./
A felek kijelentik, hogy amennyiben a szerződésben szabályozott bármely kérdés
jogszabályváltozás folytán kiegészítésre, vagy módosításra szorul, kölcsönösen
kezdeményezik azt, és annak megtörténtéig a szerződés a hatályos jogszabályi előírások
szerint érvényes.
9./
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az EüM rendelet, a Polgári
Törvénykönyv és más hatályos egészségügyi valamint társadalombiztosítási jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jogvita esetére a szerződő felek kikötik - a pertárgytól függően - a Szarvasi Városi Bíróság
illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
A felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással
rendelkeznek.
A szerződő felek a szerződést elolvasták, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2010. ………….

Várfi András
Megbízó

Dr. Hák Mária
Praxis jog jogosultja

Dr Békési Annamária
Megbízott

Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
410/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a 4. számú fogorvosi körzetben a
rendelési idő és a helyettesítő orvosok személyének változását.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 2008. január 24én Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Dr. „Békés” Fogszakorvosi Betéti Társaság által
fogorvosi tevékenységre kötött megbízási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását
elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a melléklet szerinti megbízási szerződést kösse meg.
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Módosítás
Fogorvosi tevékenységre
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd, Szabadság tér
1. sz., képviseli Várfi András polgármester) továbbiakban, mint Megbízó,
másrészről Dr. Békés Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 30. sz.,
cégjegyzékszáma: 04-06003841, képviselő neve: Dr. Békés Annamária, egyedi azonosítója:
033530) a továbbiakban, mint Megbízott között, területi ellátási kötelezettséggel végzett
fogorvosi ellátás tárgyában, az alábbi feltételekkel:
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Előzmények:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a „Dr. Dobos” fogszakorvosi Betéti Társaság 1996.
augusztus 27. napján határozatlan időre szóló FELADATVÁLLALÁSI SZERZŐDÉST kötött
a 4. számú fogorvosi körzet lakosságának fogászati, járóbeteg-ellátására, területellátási
kötelezettséggel.
A „Dr. Dobos” Fogszakorvosi Bt.-be beltagként 2005. május 1. napjától belépett Dr. Békés
Annamária fogszakorvos, aki a működtetési jog jogosultjaként, mint személyes közreműködő
látja el a fenti naptól a 4. számú fogorvosi körzet lakosságát, a Feladatvállalási Szerződésben
foglalt, változatlan feltételekkel.
Időközben a „Dr. Dobos” Fogszakorvosi Betéti Társaság cégneve DR. BÉKÉS Fogszakorvosi
Betéti Társaság elnevezésre változott, mely bejelentést az önkormányzat tudomásul vett, mivel
a Feladatvállalási Szerződésből keletkező jogok és kötelezettségek nem változtak.
1./
Megbízó Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 396/2007. (XII.20.) KT. számú
határozata alapján megbízza a Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.
152. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott fogorvosi alapellátást, a szerződés 1. sz.
mellékletében meghatározott terület (továbbiakban: 4. számú körzet) lakosai számára
határozatlan ideig teljesítse. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízást elfogadja.
2./
A Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatról szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott
fogorvosi feladatait a körzet területén heti 30 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje 2010. november 01. napjától:
Hétfő: 11.00-18.00
Kedd: 08.00-14.00
Szerda: 09.00-16.00
Csütörtök: 08.00-14.00
Péntek: 08.00-12.00
3./
Megbízott a fogászati ellátást a Dr. Békés Fogszakorvosi Bt. tulajdonában lévő, természetben
Gyomaendrőd, Kossuth L. út. 30. szám alatti rendelőben köteles teljesíteni, a 2./ pontban
meghatározott rendelési időpontok figyelembe vételével.
Megbízott kijelenti, hogy a Gyomaendrőd, Kossuth L. út 30. szám alatti fogorvosi rendelő a
jogszabályi előírásoknak megfelel, az önkormányzattól semmilyen rendelő felszerelési
eszközt, tárgyat nem igényel, és viseli a rendelő üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos
mindennemű költségeket is.
A rendelőben keletkező hulladék elszállítatásáról, így különös tekintettel a fertőző, veszélyes
hulladék elhelyezéséről, elszállításáról a Megbízott köteles gondoskodni.
4./
A Megbízó a Megbízottnak a fogászati tevékenység ellátásáért díjat nem fizet, a területi
ellátási kötelezettség ellenében hozzájárul, hogy a Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási
Pénztár Békés Megyei Kirendeltsége által a körzet működésére folyósítandó teljes összeget
a Megbízott kapja meg. A Megbízott az összeget a Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási
Pénztár Békés Megyei Kirendeltségével megkötésre kerülő szerződés alapján igényelheti.
A finanszírozási szerződés megkötése, a Megbízott kötelessége. A jogszabályban
meghatározott díjazás ellenében végzett, vegyes fogszakorvosi feladatok ellátásából származó
teljes árbevétel a Megbízottat illeti meg.
5./
A Megbízott a területi ellátási kötelezettség fennállásának ideje alatt köteles felelősség
biztosítást kötni.
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6./
A Megbízott akadályoztatása esetén, saját költsége terhére köteles az EüM rendelet 7. §-ban
meghatározott helyettesítésről gondoskodni. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségét
elmulasztja, úgy Megbízó jogosult a Megbízott költsége terhére a területi ellátásról
gondoskodni.
A Megbízott kijelenti, hogy helyettesei:
-Dr. Hajdu Zsuzsanna
-Dr. Török Anna fogszakorvosok, akik, mindenben megfelelnek a fogorvosokra
jogszabályokban meghatározott személyi feltételeknek.
7./
A megbízás teljesítésével kapcsolatos és a szerződésben nem szabályozott egyéb költségek,
így különösen nyomtatványok beszerzésének költsége, gyógyszerek, fogászati anyagok
költségei, posta költségek, estleges továbbképzések, a képesítési előírásoknak megfelelő
asszisztencia alkalmazásának költsége a Megbízottat terhelik.
8./
A felek kijelentik, hogy amennyiben a szerződésben szabályozott bármely kérdés
jogszabályváltozás folytán kiegészítésre, vagy módosításra szorul, kölcsönösen
kezdeményezik azt, és annak megtörténtéig a szerződés a hatályos jogszabályi előírások
szerint érvényes.
9./
A felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott feladatokat, a fennálló jogokat,
és kötelezettségeket a korábbi Feladatvállalási Szerződés határozza meg, valamint jelen
szerződés nem érinti a Vállalkozó és a DAREP Békés Megyei Kirendeltsége között megkötött
szerződéseket.
10./
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az EüM rendelet, a Polgári
Törvénykönyv és más hatályos egészségügyi valamint társadalombiztosítási jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jogvita esetére a szerződő felek kikötik -a per tárgyától függően- a Szarvasi Városi Bíróság
illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
A felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással
rendelkeznek.
A szerződő felek a szerződést elolvasták, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2010…………
Dr. Békési Annamária
Megbízott
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt
ügyvezetője

Várfi András
Megbízó
Határidő: folyamatos

7. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi ellenőrzési terve
Várfi András polgármester felkérte Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetőt ismertesse az
előterjesztést.
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Szilágyiné Bácsi Gabriella elmondta, az önkormányzat éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettségét
jogszabály írja elő, melyet a képviselő-testületnek az előző év november 15-ig kell jóváhagynia. A
terv összeállítása során figyelembe vették a korábbi ellenőrzések tapasztalatait, és megvizsgálták,
melyek azok a területek, ahol szükséges és esedékes a gazdálkodás felülvizsgálata.
Önkormányzatunknál 2008. január 1.-től a Körös szögi Kistérségi Társulás látja el a belső ellenőrzési
feladatokat. 2010. január 1-ig a társulás által foglalkoztatott belső ellenőr végezte ezt a feladatot, majd
2010. január 1-től Cséffai János okleveles könyvvizsgáló által vezetett Kft. végzi. A 2011 évi
ütemtervbe 14 ellenőrizendő feladatot nevesítettek, melyre 135 revizori nap áll a belső ellenőrök
rendelkezésére.
Kérte a képviselő-testületet, szíveskedjen elfogadni a 2011 évi ellenőrzési ütemtervet.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
411/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2011.
évi ellenőrzési tervét.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
8. Napirendi pont
KÖZOP pályázat benyújtása Dévaványa Város Önkormányzatával közösen
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a testület egy korábbi ülésen döntött arról,
hogy a két település önkormányzata közösen nyújt be egy pályázatot a Gyomaendrőd és Dévaványa
közötti állami közút felújítására. A pályázati anyag előkészítése során – a kiírásban szereplő
kritériumoknak való megfelelés érdekében – átdolgozásra került a benyújtandó projekt: a gazdasági
szerep és az intermodalitás erősítése érdekében a közúti infrastruktúra fejlesztése mellett szerepet
kapott a vasútfejlesztés is. A vasútfejlesztéssel erősödhetne a térségi szerepkörünk, és gazdasági
csomóponttá válthatna Gyomaendrőd. A pályázat előkészítése folyamatban van. A pályázat
kétfordulós, melynek első fordulójában a megvalósíthatósági tanulmány terv elkészítésére van
lehetőség, melynek támogatása esetén a második fordulóban nyílik lehetőség a beruházás
megvalósításához szükséges támogatás igénylésére. A támogatottsága 100%-os.
Megkérdezte, van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában kérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
412/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Dévaványa Város Önkormányzatával közösen,
pályázatot nyújt be "Észak-Békés Megye ipari parkjai és ipari területeinek összekapcsolása a
TEN22 prioritási tengellyel, Gyomaendrőd vasútállomásán rakodóudvar létesítésével" címmel
a Közlekedési Operatív Program 4. prioritására, a "Közlekedési módok összekapcsolása,
gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
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érdekében" c. pályázati kiírásra a térségi gazdasági szerep és az intermodalitás erősítése
érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Bizottsági tagok megválasztása
Várfi András polgármester előjáróban elmondta, a képviselő-testület az alakuló ülésén meghatározta
a bizottsági szervezetét és részben megválasztotta az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét és tagjait. A képviselőkkel folytatott egyeztetés eredményeként
jelen napirend keretében kerülne sor Városfenntartó, Környezetvédelmi, Mezőgazdasági valamint a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési bizottság elnökeinek, és a képviselő és
nem képviselő tagjainak megválasztására.
Dr. Busai György képviselő bejelentéssel élt, miszerint az Isaszegen betöltött jegyzői munkakörét
nem kívánja megszüntetni, ezért kérte a képviselő-testületet, hogy a személyét érintő bizottsági tagsági
jelöléséről ennek tudatában szavazzanak. Tudomásul vette, hogy az így kialakult összeférhetetlenség
miatt az Önkormányzat összeférhetetlenségi eljárást indíthat, melynek eredményét jelenleg még nem
ismerik. Erre tekintettel sem október, sem november hónapokban, sem azt ezt követő időkben nem
szeretné felvenni sem a képviselői tiszteletdíját sem az esetleges bizottsági tagság után járó pótdíját,
mindezt a költségvetés általános tartalékának javára ajánlotta fel, tekintettel arra, hogy másként az
önkormányzatot adó és járulékfizetési kötelezettség terheli. Amennyiben bármilyen fejlesztési
céltartalék alapot képez az önkormányzat, akkor kerüljön át oda a felvett nem összeg.
Várfi András polgármester pontosítani kívánta, miszerint a képviselő úr ezzel nem az
összeférhetetlenséget kívánta feloldani, hanem ez egy bejelentés volt részéről.
Dr. Busai György képviselő hangsúlyozta, nem a képviselői mandátumáról mondott le, csak
bejelentette azt, hogy a jegyzői munkakörét nem kívánja megszüntetni. Ez ugyan az a helyzet, mint
négy évvel ezelőtt volt. Ameddig a Képviselő-testület nem mondja ki minősített többséggel az
összeférhetetlenségét addig, ami feladata van, és amit rábíznak, a választók akaratától függően
természetesen folytatja és csinálja.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy a Képviselő-testületnek
mikor kell kimondani az összeférhetetlenséget?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a mandátum kiosztást követő 30 napon belül, tehát még 10
nap áll rendelkezésére a képviselő-testületnek.
Márjalaki József képviselő figyelemmel Dr. Busai György képviselő bejelentésére módosító
indítvánnyal élt, és javasolta, hogy Dr. Busai György képviselő Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és
Kisebbségi Bizottság taggá történő megválasztásáról szóló döntési javaslatról ne döntsenek, azt
vegyék le a napirendről. A helyzet adott, hiszen előbb-utóbb a testületnek ki kell mondania az
összeférhetetlenséget, a bizottságba akkor új tagot kell választani.
Várfi András polgármester nem értett egyet a módosító javaslattal, hogy levegyék napirendről Dr.
Busai György bizottsági taggá történő választását.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő véleménye szerint Dr. Busai György képviselő úr teljes jogú
képviselő és semmiféle hátránya nem lesz abból a városnak, ha beválasztják a bizottságba, amikor
eljön az ideje, akkor majd új személyt választanak.
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Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy a fent megjelölt határidőig lesz e ülése az Ügyrendi
bizottságnak, ahol döntést kell hoznia bármilyen ügyben.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, igen, viszont a bizottság akkor is működőképes lesz,
hiszen ez a legnagyobb bizottság. Az időközi választást követően lehetőség lesz arra, hogy Busai úr
helyére a körzetben megválasztásra kerülő képviselő kerüljön az ügyrendi bizottság tagjává.
Figyelemmel Márjalaki József módosító indítványára, - amely szerint Dr. Busai György képviselő
Ügyrendi bizottság taggá történő megválasztásáról szóló 1. döntési javaslatot vegyék le napirendről, felkérte a képviselőket, elsőként a módosító indítványról hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület által leadott szavazatok száma 6 igen szavazat, 5 nem szavazat és 1 tartózkodás.
[Arnóczi István János igen, Betkó József nem, Béres János igen, Dr. Busai György tartózkodás, Dr. Farkasinszky Erzsébet
igen, Iványi Lajosné nem, Lehóczkiné Timár Irén nem, Marton Dániel nem, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

A szavazás eredményéből Várfi András megállapította, hogy a módosító javaslatot a képviselő-testület
elutasította, ennek megfelelően kihirdette az alábbi határozatot.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
413/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete nem veszi le napirendről Dr. Busai György
képviselő Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjává
történő megválasztásáról szóló döntési javaslatot.
Határidő: azonnal
Dr. Busai György képviselő, bizottsági tagjelölt bejelenttette személyes érintettségét, ugyanakkor
hozzájárulását adta, hogy a személyét érintően a döntéshozatal nyílt ülés keretében történjen.
Várfi András polgármester figyelemmel a polgármester bejelentésére az ülés gördülékenységének
biztosítása érdekében javasolta, hogy a bizottsági tagjelöltet ne zárják ki a döntéshozatalból.
A képviselő-testület, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
414/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, Dr. Busai György képviselő, bizottsági tagjelöltet
nem zárja ki az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
tagjának megválasztása tárgyú napirendi pont döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket Dr. Busai György
képviselő Ügyrendi bizottság tagjává történő megválasztásáról. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy
a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett a javaslatot
elutasította. [Arnóczi István János nem, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Dr. Busai György tartózkodás, Dr.
Farkasinszky Erzsébet tartózkodás, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József
tartózkodás, Poharelec László nem, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
415/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodással,
minősített többség hiányában, Dr. Busai György képviselőt nem választja meg az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottságok nem képviselő tagjaira a
bizottság elnöke tesz javaslatot. Felkérte az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét, Lehóczkiné Timár Irén képviselőt, hogy a képviselőkkel történt
egyeztetésre is figyelemmel tegye meg javaslatát a bizottság nem képviselő tagjainak személyére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság nem képviselő tagjainak javasolta Hangya Lajosnét, Ágostonné Farkas
Máriát és Dr. Timár Gyöngyit megválasztani.
A jelöltek hozzájárulásukat adták, hogy a személyüket érintő döntéshozatal nyílt ülés keretében
történjen.
Várfi András polgármester felhívta a képviselők figyelmét, hogy a nem képviselő bizottsági tagok
megválasztásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület Hangya Lajosné ügyrendi bizottság nem képviselő tagjává történő javaslatot
egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
416/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24. § (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a bizottság elnökének javaslatára az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi, és Esélyegyenlőségi Bizottság nem képviselő bizottsági
tagjává Hangya Lajosné (Korek Anna, Sz: Hódmezővásárhely 1948.08.19. An: Szőnyi Ilona)
5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. 540/D. sz. alatti lakost megválasztja.
Határidő: 2010. november 5.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület Ágostonné Farkas Mária ügyrendi bizottság nem képviselő tagjává történő
megválasztását egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
417/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a bizottság elnökének javaslatára az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi, és Esélyegyenlőségi Bizottság nem képviselő bizottsági
tagjává Ágostonné Farkas Mária (Sz: Orosháza, 1967.08.07. An: Litavszki Mária) 5500
Gyomaendrőd, Rácz L. u. 23. sz. alatti lakost megválasztja.
Határidő: 2010. november 5.
Felelős: Várfi András polgármester
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A képviselő-testület Dr. Timár Gyöngyi ügyrendi bizottság nem képviselő tagjává történő
megválasztását egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
418/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a bizottság elnökének javaslatára az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi, és Esélyegyenlőségi Bizottság nem képviselő bizottsági
tagjává Dr. Timár Gyöngyi Terézia (Sz: Gyoma 1957.05.13. An: Kovács Teréz Anna) 5500
Gyomaendrőd, Arany J. u. 5/1. sz. alatti lakost megválasztja.
Határidő: 2010. november 5.
Felelős: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző a fentiekben hozott döntésekre figyelemmel, felhívta a képviselő-testület
figyelmét, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991.(IX.19.) KT
rendeletben foglaltak szerint a bizottság elnökét és a bizottság tagjainak több mint felét a települési
képviselők közül kell megválasztani. A bizottság legalább 5 legfeljebb 8 főből állnak. Tekintettel arra,
hogy Dr. Busai György képviselőt nem választották meg az ügyrendi bizottság tagjának, ezért a
bizottságot egy képviselői taggal ki kell egészíteni. Hangsúlyozta, hogy egy képviselő több
bizottságnak is lehet tagja, viszont a bizottsági tagságért járó pótdíj csak egy tagság után illeti meg.
Amennyiben Dr. Busai György képviselő mandátuma rendeződik, úgy vissza lehet térni az ügyrendi
bizottsági szerkezet esetleges megváltoztatására.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnöke Marton Dánielt képviselő urat javasolta a bizottság
képviselő tagjává megválasztani.
Poharelec László képviselő Arnóczi István János képviselő urat javasolta a bizottság tagjának.
Várfi András polgármester megkérdezte a jelölteket hozzájárulnak e, hogy a döntéshozatal nyílt ülés
keretében történjen.
Az érintettek hozzájárulásukat adták, ugyanakkor bejelentették személyes érintettségüket.
Várfi András polgármester a korábbi döntésre is figyelemmel nem javasolta a bizottsági tagjelölt
képviselőket kizárni a döntéshozatalból.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 12 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet
igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
419/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, Marton Dániel, Arnóczi István János képviselőket
nem zárja ki az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
tagjának megválasztása tárgyú napirendi pont döntéshozatalából.
Határidő: azonnal

572

Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak Marton Dániel képviselő ügyrendi
bizottság tagjává történő megválasztásáról. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a döntés
meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett a javaslatot
elutasította. [Arnóczi István János tartózkodás, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Dr. Busai György tartózkodás,
Dr. Farkasinszky Erzsébet tartózkodás, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József tartózkodás, Poharelec László nem, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
420/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal, és 6 tartózkodás mellett, minősített többség hiányában, Marton Dániel
képviselőt nem választja meg az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület Arnóczi István János képviselő ügyrendi bizottság tagjává történő
megválasztására irányuló javaslatot 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 7 tartózkodás mellett
elutasította.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
421/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal,
és 7 tartózkodás mellett, minősített többség hiányában, Arnóczi István János képviselőt nem
választja meg az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
tagjának.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, mivel egyik bizottsági tagjelölt sem kapta meg a minősített
többségű szavazatot, ezért szükséges tovább egyeztetni az ügyrendi bizottság képviselői tag
személyének kérdésében. Javasolta, hogy a másik két bizottság – Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési bizottság –
tagjainak megválasztását folytassák le, majd azt követően szünetet rendel el az egyeztetés
lefolytatására.
Ezt követően a képviselőkkel folytatott egyeztetés eredményeként a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökének Betkó József, a bizottság tagjává Béres
János és Poharelec László képviselőket javasolta megválasztani.
A bizottsági elnök, illetve tagjelöltek hozzájárulásukat adták, hogy a személyüket érintő döntéshozatal
nyílt ülés keretében történjen, továbbá bejelentették személyes érintettségüket.
Várfi András polgármester az ülés gördülékenységének biztosítása érdekében nem javasolta a
képviselők döntéshozatalból történő kizárását.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet
igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

573

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
422/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, Betkó József, Béres János, Poharelec László
képviselőket nem zárja ki a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnökének és tagjainak megválasztása tárgyú napirendi pont döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket, a bizottság elnöke és a
bizottság tagjainak megválasztásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület Betkó József Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnökévé történő megválasztására irányuló javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr.
Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
423/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24. § (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság elnökévé Betkó József 5500 Gyomaendrőd, Tanya VII. 49/1. sz.
alatti lakosú képviselőt megválasztja.
Határidő: 2010. november 5.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület Béres János képviselő Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság tagjává történő megválasztását egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr.
Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
424/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24. § (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság tagjává Béres János Gyomaendrőd Mirhóháti út 23. sz. alatti lakosú
képviselőt megválasztja.
Határidő: 2010. november 5.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület Poharelec László képviselő Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság tagjává történő megválasztását 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen,
Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi
Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
425/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság tagjává Poharelec László 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u. 66. sz.
alatti lakosú képviselőt megválasztja.
Határidő: 2010. november 5.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester ezt követően a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság elnökére és tagjaira tett javaslatot. Elnöknek javasolta Márjalaki József,
tagoknak Marton Dániel és Arnóczi István János képviselőket.
A bizottsági elnök, illetve tagjelöltek hozzájárulásukat adták, hogy a személyüket érintő döntéshozatal
nyílt ülés keretében történjen, továbbá bejelentették személyes érintettségüket.
Várfi András polgármester az ülés gördülékenységének biztosítása érdekében nem javasolta a
képviselők döntéshozatalból történő kizárását.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet
igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
426/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Márjalaki József, Marton Dániel, Arnóczi István
János László képviselőket nem zárja ki a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása tárgyú napirendi pont
döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket a javasolt személyek
megválasztásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a bizottság elnökét és a bizottság tagjait minősített
többséggel választja meg a képviselő-testület.
A képviselő-testület Márjalaki József képviselő Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság elnökévé történő megválasztását egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen,
Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
427/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság elnökévé Márjalaki József 5502 Gyomaendrőd, Egressy B. u. 5.sz.
alatti lakosú képviselőt megválasztja.
Határidő: 2010. november 5.
Felelős: Várfi András polgármester

575

A képviselő-testület Marton Dániel Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság tagjává történő megválasztását egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr.
Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
428/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság tagjává Marton Dániel 5500 Gyomaendrőd, Kőrösi Cs. S. u. 25. sz.
alatti lakosú képviselőt megválasztja.
Határidő: 2010. november 5.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület Arnóczi István János Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság tagjává történő megválasztását egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen,
Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
429/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság tagjává Arnóczi István János 5500 Gyomaendrőd, Rácz L. u. 31. sz.
alatti lakosú képviselőt megválasztja.
Határidő: 2010. november 5.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester szüntet rendelt el az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság képviselő bizottsági tagjelölt személyéről való egyeztetés céljából.
A szünetet követően Várfi András polgármester az egyeztetés eredményeként az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának Marton Dániel képviselőt javasolta
megválasztani.
Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 12 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet
igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
430/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság tagjává Marton Dániel 5500 Gyomaendrőd, Kőrösi Cs. S. u. 25.
sz. alatti lakosú képviselőt megválasztja.
Határidő: 2010. november 5.
Felelős: Várfi András polgármester
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Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
és a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnökeit, hogy tegyék
meg javaslataikat, hogy mely személyeket szeretnék a bizottságok külsős tagjainak.
Az előzetes egyeztetés során Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságba Klimaj
Zsoltot a Jobbik részéről, és a Körösök Vidékéért Egyesület részéről Szujó Zsoltot, a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságba Tóth Lajosné és Gellértné Vaszkó
Tímeát javasolják megválasztani.
Betkó József és Márjalaki József bizottsági elnökök fenntartották jelöléseiket a külsős bizottsági tagok
személyeire.
A jelöltek a jelölést elfogadták, és hozzájárulásukat adták, hogy a személyüket érintő döntést nyílt ülés
keretében hozza meg a képviselő-testület.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, elsőként a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság nem képviselő tagjaira javasolt személyekről hozzák meg döntésüket.
Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület Klimaj Zsolt nem képviselő bizottsági taggá történő megválasztását egyhangú, 12
igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres
János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
431/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a bizottság elnökének javaslatára a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság nem képviselő bizottsági
tagjává Klimaj Zsolt (Sz: Gyoma 1974.09.20. An: Bozóki Mária) 5500 Gyomaendrőd,
Munkácsy u. 5. sz. alatti lakost megválasztja.
Határidő: 2010. november 5.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület Szujó Zsolt nem képviselő bizottsági taggá történő megválasztását egyhangú, 12
igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres
János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
432/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a bizottság elnökének javaslatára a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság nem képviselő bizottsági
tagjává Szujó Zsolt (Sz: Gyoma 1978.01.23. An: Fülöp Katalin Margit) 5500 Gyomaendrőd,
Endrődi u.18. sz. alatti lakost megválasztja.
Határidő: 2010. november 5.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester kérte a képviselőket, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság nem képviselő bizottsági tagnak javasolt személyekről hozzák meg
döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van
szükség.
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A képviselő-testület Tóth Lajosné nem képviselő bizottsági taggá történő megválasztását egyhangú, 12
igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres
János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
433/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a bizottság elnökének javaslatára a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává
Tóth Lajosné (Szonda Katalin Sz: Németkér 1947.06.27. An: Dinya Katalin) 5500
Gyomaendrőd, Nagy S u. 7. sz. alatti lakost megválasztja.
Határidő: 2010. november 5.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület Gellértné Vaszkó Tímea nem képviselő bizottsági taggá történő megválasztását
egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
434/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a bizottság elnökének javaslatára a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává
Gellértné Vaszkó Tímea (Sz: Gyoma 1977.08.01. An: Soczó Irén Ilona) 5500 Gyomaendrőd,
Móra F u. 25. sz. alatti lakost megválasztja.
Határidő: 2010. november 5.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester gratulált a megválasztott a bizottságok képviselő és nem képviselő
tagjainak, munkájukhoz sok sikert kívánt, majd felkérte a jelenlévő nem képviselő bizottsági tagokat,
hogy a képviselő-testület előtt tegyék le az esküt, és az erről szóló esküokmányt írják alá.
Az eskü szövegét előmondta Várfi András polgármester.
„Én, ………. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi
jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; bizottsági
tagsági tisztségemből eredő feladataimat Gyomaendrőd fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott bizottsági tag meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
10. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonban álló
visszahívása és új tagok megbízása

gazdasági

társaságok

felügyelőbizottsági

tagjainak

Várfi András polgármester elmondta, a kiküldésre került előterjesztésben néhány adminisztrációs
elírás, pontatlanság történt, ezért a napirendi pont előterjesztése az ülés megkezdése előtt újólag
kiosztásra került. Kérte a képviselőket, hogy a vita illetve a döntéshozatal során ezt vegyék
figyelembe.
Az 1. döntési javaslat szerint az egyes gazdasági társaságokba a korábban megbízott
felügyelőbizottsági tagok visszahívásra kerülnek 2010. november 5. napjával.
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Megkérdezte a képviselőket van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület a döntési javaslatot 12 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr.
Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
435/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. tv. 36. § (3) és 31. §-ban foglaltakra figyelemmel:
a) Pap Istvánt és Jakus Imrét a Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft-nél betöltött
felügyelőbizottsági tagságukból 2010. november 5. hatállyal visszahívja.
b) GYOMASZOLG Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft-nél Czibulka György és Szabó
Balázsné, felügyelőbizottsági tagokat tisztségükből 2010. november 5. hatállyal visszahívja.
c) GYOMAKÖZSZOLG Kft esetében Izsó Csaba, Béres János, Dr. Palya József, felügyelő
bizottsági tagokat tisztségükből 2010. november 5. hatállyal visszahívja.
d) Dr. Kovács Bélát, Hangya Lajosnét, Lehóczkiné Tímár Irént a Zöldpark Nonprofit Kftnél betöltött felügyelőbizottsági tagságukból 2010. november 5. hatállyal visszahívja.
Határidő: 2010. november 5.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester a képviselőkkel folytatott egyeztetések alapján javaslatot tett a
Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft felügyelő bizottság tagjaira: Dr. Dávid Imre, Fekécs
László és Poharelec László személyében.
Elmondta, hogy a felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról a testület zár ülésen dönt, amennyiben
az érintett személy a nyílt ülés keretében történő döntéshozatalhoz nem járul hozzá. A döntéshez a
testület minősített többségű szavazatára van szükség.
Poharelec László képviselő hozzájárulását adta, hogy a személyét érintő döntéshozatal nyílt ülés
keretében történjen, továbbá bejelentette személyes érintettségét.
Várfi András polgármester az ülés gördülékenységének biztosítása érdekében nem javasolta a
képviselő döntéshozatalból történő kizárását.
A képviselő-testület a javaslattal 12 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta:[Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi
Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
436/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Poharelec László képviselőt nem zárja ki a Liget
Fürdő és Szolgáltató Kft Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása tárgyú napirendi pont
döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a Liget Fürdő Kft. felügyelő bizottság tagjainak javasolt személyek
megválasztását egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
437/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2006. évi IV. tv. 33. § 36. § valamint a 2009. évi
CXXII. tv. 4. §-ban foglaltakra figyelemmel a Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.
Felügyelő Bizottság tagjának
Dr. Dávid Imre (Sz: Szarvas, 1942.08.04 An: Timár Eszter) 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti
u. 27. sz. alatti lakost 2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre
megválasztja.
Fekécs László (Sz. Kunszentmárton, 1968.08.20 An: Hanyecz Éva) 5502, Gyomaendrőd,
Korányi F. u. 4/1.sz. alatti lakost 2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő
időre megválasztja.
Poharelec László (Sz. Endrőd, 1963.08.26 An: Oláh Ilona 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u.
66.sz. alatti lakost 2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre
megválasztja.
A Képviselő-testület javasolja a megválasztott tagoknak, hogy a felügyelőbizottság elnökévé
Dr. Dávid Imre Gyomaendrőd, Mirhóháti út 27.sz. alatti lakost válassza meg.
A Képviselő-testület a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját havi bruttó 30.000Ft/fő azaz
Harmincezer Ft/hó összegben a bizottság elnök tiszteletdíját havi bruttó 36.000Ft azaz
Harminchatezer Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület elrendeli az alapító okirat módosítását a Felügyelő Bizottság tagjainak
változása miatt.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester ezt követően a GYOMASZOLG Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft
Felügyelő Bizottság tagjaira tett javaslatot Várfi András, Marton Dániel, Márjalaki József
személyében.
Az érintettek hozzájárulásukat adták, hogy a személyüket érintő döntéshozatal nyílt ülés keretében
történjen, továbbá bejelentették személyes érintettségüket.
Várfi András polgármester az ülés gördülékenységének biztosítása érdekében nem javasolta a
képviselők döntéshozatalból történő kizárását.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
438/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert, Marton Dániel és
Márjalaki József képviselőket nem zárja ki a GYOMASZOLG Ipari Park Építő és Szolgáltató
Kft Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása tárgyú napirendi pont döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a Gyomaszolg Ipari Park Kft. felügyelő bizottság tagjainak javasolt személyek
megválasztását egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
439/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2006. évi IV. tv. 33. § 36. § valamint a 2009. évi
CXXII. tv. 4. §-ban foglaltakra figyelemmel GYOMASZOLG Ipari Park Építő és Szolgáltató
Kft Felügyelő Bizottság tagjának
Várfi András (Sz. Budapest 20., 1954.07.12. An: Iványi Terézia) 5502 Gyomaendrőd,
Damjanich u. 10/1.sz. alatti lakost 2010. november 30. napjától 2014. november 30-ig terjedő
időre megválasztja.
Marton Dániel (Sz. Székesfehérvár, 1984.09.22. An: Kecskeméti Mária) 5500 Gyomaendrőd,
Kőrösi Cs. S. u. 25.sz. alatti lakost 2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő
időre megválasztja.
Márjalaki József (Sz: Mezőtúr, 1981.06.06. An: Gonda Ilona Mária) 5502 Gyomaendrőd,
Egressy B. u. 5.sz. alatti lakost 2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre
megválasztja.
A Képviselő-testület javasolja a megválasztott tagoknak, hogy a felügyelőbizottság elnökévé
Várfi András Gyomaendrőd Damjanich u. 10/1.sz. alatti lakost válassza meg.
A Képviselő-testület a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját havi bruttó 30.000Ft/fő azaz
Harmincezer Ft/hó összegben a bizottság elnök tiszteletdíját havi bruttó 36.000Ft azaz
Harminchatezer Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület elrendeli az alapító okirat módosítását a Felügyelő Bizottság tagjainak
változása miatt.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester ezt követően a GYOMAKÖZSZOLG Kft felügyelő bizottság tagjainak
személyére tett javaslatot Betkó József, Iványi Lajosné és Béres János képviselők személyében.
Az érintettek hozzájárulásukat adták, hogy a személyüket érintő döntéshozatal nyílt ülés keretében
történjen, továbbá bejelentették személyes érintettségüket.
Várfi András polgármester az ülés gördülékenységének biztosítása érdekében nem javasolta a
képviselők döntéshozatalból történő kizárását.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
440/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Betkó József, Iványi Lajosné, Béres János
képviselőket nem zárja ki a GYOMAKÖZSZOLG Kft Felügyelő Bizottság tagjainak
megválasztása tárgyú napirendi pont döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a Gyomaközszolg Kft. felügyelő bizottság tagjainak személyére tett javaslatot
egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
441/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2006. évi IV. tv. 33. § 36. § valamint a 2009. évi
CXXII. tv. 4. §-ban foglaltakra figyelemmel a GYOMAKÖZSZOLG Kft Felügyelő Bizottság
tagjának
Betkó József (Sz: Gyula, 1963. 04. 17. An: Novodonszki Zsuzsanna) 5500 Gyomaendrőd,
Tanya VII. 49/1. sz. alatti lakost 2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő
időre megválasztja.
Iványi Lajosné (Bátori Erzsébet Sz: Gyoma, 1952.11.05.. An: Szabó Mária) 5500
Gyomaendrőd, Kisfaludy u. 9/1..sz. alatti lakost 2010. november 5. napjától 2014. november
30-ig terjedő időre megválasztja.
Béres János (Sz: Mezőtúr, 1961. 04. 19. An: Szilágyi Erzsébet) 5500 Gyomaendrőd,
Mirhóháti u. 23. sz. alatti lakost 2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő
időre megválasztja.
A Képviselő-testület javasolja a megválasztott tagoknak, hogy a felügyelőbizottság elnökévé
Betkó József 5500 Gyomaendrőd, Tanya VII. 49/1. sz. alatti lakost válassza meg.
A Képviselő-testület a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját havi bruttó 30.000 Ft/fő azaz
Harmincezer Ft/hó összegben a bizottság elnök tiszteletdíját havi bruttó 36.000 Ft azaz
Harminchatezer Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület elrendeli az alapító okirat módosítását a Felügyelő Bizottság tagjainak
változása miatt.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester ezt követően a ZÖLDPARK Nonprofit Kft Felügyelő Bizottság tagjaira tett
javaslatot Csányi István, Toldi Balázs, Lehóczkiné Timár Irén személyében.
Az érintettek hozzájárulásukat adták, hogy a személyüket érintő döntéshozatal nyílt ülés keretében
történjen, Toldi Balázs alpolgármester és Lehóczkiné Timár Irén képviselő bejelentette személyes
érintettségét.
Várfi András polgármester az ülés gördülékenységének biztosítása érdekében nem javasolta a
képviselők döntéshozatalból történő kizárását.
A képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr.
Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
442/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Toldi Balázs és Lehóczkiné Timár Irén
képviselőket nem zárja ki a Zöldpark Nonprofit Kft Felügyelő Bizottság tagjainak
megválasztása tárgyú napirendi pont döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a Zöldpark Nonprofit Kft. felügyelő bizottság tagjainak személyére tett javaslatot
11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János
igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
443/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2006. évi IV. tv. 33.§ 36.§ valamint a 2009. évi
CXXII. tv. 4.§-ban foglaltakra figyelemmel a ZÖLDPARK Nonprofit Kft Felügyelő Bizottság
tagjának
Csányi István (Sz. Budapest 8. 1944.01.08. An: Papp Erzsébet) 5500 Gyomaendrőd, Árpád u.
15/1sz. alatti lakost 2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre
megválasztja.
Toldi Balázs (sz.Gyoma, 1981. 01.21. An: Bíró Ágnes) 5500 Gyomaendrőd, Liszt F. u. 2. sz.
alatti lakost 2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre megválasztja.
Lehóczkiné Timár Irén (Timár Irén Sz: Endrőd, 1954.10.22. An: Varga Irén) 5502
Gyomaendrőd, Fő út 19.sz. alatti lakost 2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig
terjedő időre megválasztja.
A Képviselő-testület javasolja a megválasztott tagoknak, hogy a felügyelőbizottság elnökévé
Csányi István 5500 Gyomaendrőd, Árpád u. 15/1. sz. alatti lakost válassza meg.
A Képviselő-testület a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját havi bruttó 30.000Ft/fő azaz
Harmincezer Ft/hó összegben a bizottság elnök tiszteletdíját havi bruttó 36.000Ft azaz
Harminchatezer Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület elrendeli az alapító okirat módosítását a Felügyelő Bizottság tagjainak
változása miatt.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
11. Napirendi pont
Békés Megyei Vízművek Zrt igazgatósági tagjának visszahívása, új igazgatósági tag választása
Várfi András polgármester elmondta, az előzetes egyeztetések során a FIDESZ-KDNP-nek volt
lehetősége új személyt megjelölni az önkormányzat képviseletére, viszont olyan személyek neve
merült fel, akiknél összeférhetetlenség áll fenn, ezért kérte, hogy a napirendi pontot vegyék le az ülés
napirendjéről, ne döntsenek ebbe a kérdésben. Az elkövetkezendő napokban, hetekben nem várható
közgyűlés, ezért a személyi kérdésre a novemberi soros ülésen vagy a december 15-én a rendkívüli
ülésen vissza lehet térni.
Poharelec László képviselő javasolta, hogy a visszahívást hagyják napirendi ponton, szavazzanak
róla, és majd az új jelöltet a későbbiek során megszavazzák, a visszahívást tegyék meg most.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva, nem javasolja a visszahívást, mivel az igazgatóság egyenlőre
működik, fennáll, tehát jobb, ha van az önkormányzatnak képviselője, akit be lehet számoltatni,
számon lehet kérni. Amennyiben visszahívásra kerül, és nem delegálnak új tagot, a közgyűlés
visszahívja az igazgatósági tagot, úgy könnyen képviselet nélkül maradhat önkormányzatunk, még ha
átmeneti időszakra is. A képviseletnek azért is van nagy jelentősége, mert a decemberi testületi ülésen
a jövő évi ivóvíz és szennyvíz díjak mértékéről kell dönteni a testületnek. E miatt is lényeges, hogy az
önkormányzat az igazgatóságon belül képviseltesse magát, hiszen az igazgatóság feladata ezeknek a
díjaknak a kidolgozása.
Összegezve: amíg a politikai egyeztetés nem zárul eredménnyel szerencsésebbnek tartotta, ha az
igazgatóságban van az önkormányzatnak képviselője.
Poharelec László képviselő megkérdezte, meddig van lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy a
jelenlegi képviselőt visszahívja, és új tagot delegáljon. Van e valami időkorlát, határidő.
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Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a visszahívásra bár mikor meg van a tulajdonos,
képviselő-testület lehetősége.
Várfi András polgármester megkérdezte Poharelec László képviselő urat továbbra is fenntartja a
fentiekben tett javaslatát, miszerint a visszahívást most tegye meg a képviselő-testület.
Poharelec László képviselő elfogadta a Jegyző úr által elmondottakat, visszavonta javaslatát.
Várfi András polgármester a fentiekre figyelemmel a beterjesztett döntési javaslatot azzal a
módosítással javasolta elfogadásra, miszerint a képviselő-testület a Békés Megyei Vízművek Zrt
igazgatósági tagjának visszahívása, új igazgatósági tag választása tárgyú előterjesztést leveszi az ülés
napirendjéről.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet
igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
444/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt
igazgatósági tagjának visszahívása, új igazgatósági tag választása tárgyú előterjesztést leveszi
az ülés napirendjéről.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelőbizottságában bizottsági tag megerősítése
Várfi András polgármester elmondta, a Felügyelő bizottságba személye képviseli Gyomaendrőd,
Csárdszállás és Hunya települések önkormányzatait. Az egyeztetések során az az egyezség született,
hogy nem hívják vissza a felügyelő bizottságból.
Bejelentette személyes érintettségét és kérte a döntéshozatalból való kizárását. Felhívta a figyelmet,
hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület a korábbi döntésekre is figyelemmel, egyhangú, 12 igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr.
Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
445/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert nem zárja ki a Regionális
Hulladékkezelő Kft felügyelőbizottsági tagsága tárgyú napirendi pont döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a beterjesztett döntési javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal, - Várfi András
nem vett részt a szavazásba – az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres
János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András nem szavazott.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
446/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 2006. évi IV. tv. 33. §-ban
foglaltakra figyelemmel Várfi András polgármestert a Regionális Hulladékkezelő Kft
felügyelőbizottsági tagságából nem hívja vissza.
Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Várfi András polgármester
13. Napirendi pont
Önkormányzati képviselő megbízások visszavonása, megbízások adása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az elmúlt ciklusban a város Önkéntes Tűzoltó
Egyesületének Ellenőrző bizottságába Jakus Imrre volt képviselő képviselte az önkormányzatot, mint
tagot, míg a Dél-Alföldi Termál Klaszterben Vass Ignác volt képviselő vett részt az önkormányzat
képviselőjeként. A döntési javaslat szerint ezen személyek meghatalmazását visszavonja a képviselőtestület és ezzel egyidejűleg Poharelec László képviselőt bízza meg a két társadalmi szervezeten belüli
képviselettel.
Poharelec László képviselő bejelentette személyes érintettségét és kérte a döntéshozatalból történő
kizárását.
Várfi András polgármester a korábbi döntésekre figyelemmel nem javasolta a képviselő kizárását a
döntéshozatalból.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi
Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
447/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Poharelec László képviselőt nem zárja ki az
Önkormányzati képviselő megbízások visszavonása, megbízások adása tárgyú előterjesztés
döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a beterjesztett döntési javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr.
Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
448/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 19.§ (2) bek. d. pontjában
biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel a Ptk –ben foglaltakra is, az előterjesztésben
felsorolt személyek meghatalmazását visszavonja, ezzel egyidejűleg megbízza:
 Poharelec László (Sz. Endrőd, 1963.08.26. An: Oláh Ilona) 5500 Gyomaendrőd,
Bajcsy Zs. u. 66. sz. alatti lakost, hogy Dél-Alföldi Termál Klaszterben az
önkormányzatot képviselje
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Poharelec László (Sz. Endrőd, 1963.08.26. An: Oláh Ilona) 5500 Gyomaendrőd,
Bajcsy Zs. u. 66.sz. alatti lakost, hogy Gyomaendrőd Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesületének ellenőrző bizottságában az önkormányzatot, mint tagot képviselje.
A Képviselő-testület utasítja a megbízott képviselőt, hogy a feladat ellátásáról szükség
szerint, illetve a klaszter, vagy egyesület közgyűlését követően a soron következő testületi
ülésen számoljon be.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselete az ivóvízminőség javítását célzó
szervezetekben
Várfi András polgármester elmondta, a mindenkori polgármester lehetősége, hogy részt vegyen az
ivóvízminőség javító konzorciumi tanácsban. Az elmúlt ciklusban személye látta el ezt a feladatot,
ugyanakkor az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban is személyének ajánlottak fel egy
feladatot.
Bejelentette személyes érintettségét és kérte a döntéshozatalból való kizárását. Felhívta a figyelmet,
hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület a korábbi döntésekre is figyelemmel, egyhangú, 12 igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr.
Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
449/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert nem zárja ki a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselete az ivóvízminőség javítását célzó
szervezetekben tárgyú napirendi pont döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a döntési javaslatban leírtakkal, egyhangú 12 igen szavazattal egyetértett, és az
alábbi határozatokat hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen,
Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
450/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármestert, hogy képviselje az önkormányzatot a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító
Konzorciumban, azzal, hogy a Konzorciumi Tanács döntéseiről a soron következő Képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
451/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármestert, hogy képviselje az önkormányzatot a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-
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javító Önkormányzati Társulásban, azzal, hogy a Társulási Tanács döntéseiről a soron
következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Lemondás képviselői tiszteletdíjról
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, Poharelec László képviselő beadvánnyal
fordult a képviselő-testület felé, melyben bejelentette, hogy 2010. és 2011. években képviselői
feladataiért nem kíván tiszteletdíjat felvenni. 2011. év végéig a részére számfejtésre nem kerülő
tiszteletdíjnak megfelelő mértékű összeget az egyéni választókerületében történő fejlesztésekre
ajánlotta fel. A képviselő-testületnek a képviselő bejelentésének tudomásul vételéről kell dönteni.
Hozzászólás, kérdés hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a döntési javaslatban leírtakról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, és 4 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József tartózkodás, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr.
Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Marton Dániel tartózkodás,
Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András nem.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
452/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Poharelec
László önkormányzati képviselőnek a 2010 és 2011-edik évekre esedékes képviselői
tiszteletdíjának (képviselői alapdíj és megválasztása esetén bizottsági tagsági pótlék)
lemondásról szóló bejelentését. Utasítja Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalát a
tiszteletdíjról való lemondás dokumentumainak a bérszámfejtést végző Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága részére történő továbbítására.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felkéri az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálata során dolgozzon ki javaslatot a képviselők által fel nem vett
tiszteletdíj kezelésének és felhasználásának szabályaira.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
16. Napirendi pont
Vízgazdálkodási társulatokba önkormányzati képviselet visszavonása, új megbízás adása
Várfi András polgármester elmondta, az önkormányzatnak a Kőrösi Vízgazdálkodási és a Körös
Berettyói Vízgazdálkodási Társulatokban volt képviselete, Csányi István volt alpolgármester
személyében. Gyakorlatilag azokat a gazdákat képviselte ezekben a társulatokban, akik önmagukat
nem tudták, mivel nem rendelkeztek akkora földterülettel. Információi szerint ezen társulati forma
szerkezete meg fog változni, mivel egy idejét múlt szerkezet, de addig is célszerű, hogy az
önkormányzat képviseltesse magát. A javasolt személy Fekécs László gazdálkodó, akinek van rálátása
erre a területre.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a javaslatról.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János tartózkodás, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Busai György igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi
Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
453/2010. (XI. 4.) Gye. Kt. Határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi CXLIV tv 6.§-ban
foglaltakra figyelemmel Csányi István Gyomaendrőd, Árpád út 9/1. sz. alatti lakos
meghatalmazását 2010. november 5. napjától visszavonja, és meghatalmazza Fekécs László
Gyomaendrőd Korányi F. út 4/1. sz. alatti lakost, hogy a Körösi és a Körös Berettyó
Vízgazdálkodási Társulatokban teljes jogkörrel képviselje az önkormányzatot.
A Képviselő-testület felhívja a képviselő figyelmét, hogy a társulásokban végzett
tevékenységéről szükség szerint, illetve a közgyűlésekről az azt követő soron következő
testületi ülésen köteles beszámolni.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
További írásos napirendi pont nem volt, a polgármester megkérdezte, van e bejelenteni való.
A képviselők figyelmébe ajánlotta az ülés megkezdése előtt kiosztott tájékoztatót, amely a november
25-i ülés tervezett napirendi pontjait tartalmazza.
Ugyanakkor felhívta a figyelmet a Liget Fürdő Kft-től kapott meghívóra, amely szerint november 10én 10 órakor egy összevont testületi illetve felügyelő bizottsági ülés megtartását kezdeményezi a kft
ügyvezetője.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő bejelentésében elmondta, személyesen megtekintette a Kondorosi
úton folyó kátyúzási munkálatokat, amit a Közútkezelő Kht. végez. Igazán örülhetnénk annak, hogy
hosszú idő után hozzányúltak ehhez az úthoz, de a végleges megoldást nem ez jelenti, hiszen most
csak folt hátára folt kerül, így ezért lesz egyenetlen az úttest. Itt már csak a teljes felületaszfaltozás
jelentene végleges megoldást. Kérte a Közútkezelőt, hogy tegyen intézkedést ez ügyben, mert az út
így továbbra is balesetveszélyes marad.
A Ridegvároson két utca kapott szilárd útburkolatot – Vasvári Pál utca, és az Orgona utca egy
szakasza. Alapvetően jó minőségű utak készültek, viszont nem értette, hogy a Vasvári P és a Fazekas
u. találkozásánál miért nem hozták össze a régi és az új aszfaltot. Kérte a városüzemeltetési osztályt,
hogy ennek nézzen utána, és korrigálják ezt a hibát.
Szólt még arról, hogy Öregszőlőben ez idáig a körzeti képviselő – Jakus Imre – jutatta el az ott
lakókhoz a Gyomaendrődi Hírmondó ingyenes önkormányzati lapot. Az endrődi vásártér környékén
lakóknak pedig egyenként helyezte el a postaládájukba, mivel nem volt egy kijelölt hely ahonnan ezek
a lakók az újságot átvehették volna. Mivel jelen ciklusba ő lett ennek a körzetnek a képviselője az
eddigiekhez hasonlóan vállalja, hogy Öregszőlőbe kijuttatja az újságot, viszont a vásártér környékén
élők számára kérte, hogy jelöljenek, ki egy helyet ahová leheti, vagy az azon a környéken járó
újságkihordó e lakóknak is dobja be az újságot.
Dr. Csorba Csaba jegyző a november 25-i ülés tervezett napirendi pontjaival kapcsolatban felhívta a
figyelmet, hogy ez csak egy tervezet, tehát a képviselőknek lehetőségük van arra, hogy azt
kiegészítsék, új napirendi pontokra tegyenek javaslatot.
Külön felhívta a figyelmet a 35. Képviselő-testületi előterjesztések és egyéb anyagok elektronikus
úton történő átadásának koncepciója tárgyú napirendi pont javaslatra, melynek lényege, hogy a
papíralapú előterjesztéseket váltanák ki az elektronikus megoldással. Ezzel javulhatna az
előterjesztések színvonala, gyorsabb és papírtakarékosabbá válna. A számítások szerint 2-3 év alatt
megtérülne a költsége. Ez azt jelentené, hogy a képviselők notebook eszközzel lennének ellátva és
szükség esetén az internetkapcsolatot is biztosítaná a hivatal. Bíznak abba, hogy támogatólak áll a
képviselő-testület az elképzelés mellé.
Béres János képviselő elmondta, a Fő úton épülő kerékpárút építése kapcsán tett lakossági észrevétel,
hogy az út mellett lévő fák gallyazását, nyakazását minél előbb meg kellene oldani. A kerékpárút
építésével ugyanis az út leszűkült, a fák ágai benyúlnak az úttestbe, veszélyeztetve ezzel a nagyobb
gépjárművek, autóbuszok szélvédőjét.
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Poharelec László képviselő csatlakozva a kerékpárút építés témakörhöz, közlekedésbiztonsági
szempontból legalább az építkezés idejére javasolta, hogy a menetirány szerinti jobb oldalon
helyezzenek ki egy megállni tilos táblát. Kérjék fel a közútkezelőt, hogy erről gondoskodjon.
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője az öregszőlői újság témához
kapcsolódóan felajánlotta, hogy a tanyagondnoki szolgálattal eljuttatják az érintett lakókhoz az
önkormányzati ingyenes újságot.
További bejelentés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester megköszönte az érdeklődőknek
a jelenlétet, a helyi Tv nézőknek, hogy figyelemmel kísérték a mai testületi ülést, és a nyilvános ülést
bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Betkó József
hitelesítő

Poharelec László
hitelesítő
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