Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
30/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. november 25-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, Jakucs Mária jegyzőkönyvvezetők

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 a 2.
egyéni választókerület képviselője 2010. november 12. napjával lemondott képviselői mandátumáról,
így jelenleg ez a mandátum üres.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Béres János és Marton Dániel képviselőket.
Ezt követően javaslatot tett a napirendi pontok tárgyalására. A kiküldött meghívóban szereplő sorrend
szerint javasolta a napirendi pontok elfogadását, azzal, hogy egy előterjesztés az ülés előtt került
kiosztásra az „Arany János Tehetséggondozó programban való részvétel támogatása”, a Kis Bálint
Általános Iskolából érkezett ez az előterjesztést, javasolta, hogy az előterjesztést zárt ülésen tárgyalja
meg a testület. Megkérdezte a képviselőket, van e más javaslatuk a napirendekkel kapcsolatban?
Arnóczi István János javasolta, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt-ből az igazgatósági tag
visszahívását vegyék fel a napirendek közé a nyílt ülésen.
Várfi András polgármester további javaslat hiányában, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontok
elfogadásáról.
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
456/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. III. negyedévi menedzsmentjéről
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2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft.
közötti megbízási szerződés felülvizsgálata
3. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2009. (V.29.) Gye. Kt. rendelet módosítása és
rekonstrukciós munkák
4. Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről, a sportról és a közművelődésről szóló rendeletek
módosításának első fordulós tárgyalása
5. A helyi adókról szóló rendelet módosításának első fordulós tárgyalása
6. Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati
támogatásról szóló rendelet első fordulós tárgyalása
7. A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991 (III.29.)
KT rendelet
8. Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003 (XI.13) Kt. rendeletmódosítás első fordulós
tárgyalása
9. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosításának első fordulós tárgyalása
10. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
rendelet módosítás első fordulós tárgyalása
11. Gyomaközszolg Kft. III. negyedéves beszámolója a települési szilárd hulladékszállításról
12. A köztemetőkben folyó temetkezési, valamint a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
26/2000 (XI.2.) KT rendelet módosítás első fordulós tárgyalása
13. 2010. évi beszámoló a temető, a holtágak üzemeltetéséről, valamint a belterületi utak
kezeléséről
14. Szolgálati és szociális bérlakások karbantartási és felújítási munkálataival kapcsolatos
fenntartói döntések
15. Városi Egészségügyi Intézmény 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
16. Beszámoló az Endrődi Közösségi Ház 2010. évi tevékenységéről
17. Beszámoló a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2010.
évi tevékenységéről
18. Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjainak, valamint egyéb terület-használat díjak
módosítása
19. Külterületi vízgazdálkodás fejlesztése
20. Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
21. Gyomaendrőd Város Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
22. Biztosítási ajánlat
23. Képviselő-testületi előterjesztések elektronikus úton történő átadásának koncepciója
24. Idősek Karácsonya rendezvény szervezése
25. Adventi koszorú állításának támogatása az Idegenforgalmi Alap céltartalékából
26. 2011. évi szúnyoggyérítési eljárás
27. Get-Energy Kft ajánlata az energia felhasználás felülvizsgálatáról
28. Közvilágítás korszerűsítés
29. Németzugi-sor közvilágítási hálózatának bővítése
30. Kirakodó vásár áthelyezése
31. Kerékpáros Települések Országos Szövetségébe történő csatlakozás
32. Tájékoztató a belterületi utak építéséről és a lakossági hozzájárulás mértékéről
33. Beszámoló a 2010. évi nyári szociális gyermekétkeztetés lebonyolításáról
34. Beszámoló társulásokban és érdekképviseletekben végzett munkáról
35. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
36. Tímár Ernő kérelme Bajcsy Zs. úton parkoló kialakítására
37. Juhász János vételi ajánlata
38. Tandi Sándor vásárlási szándéka
39. Borzán Tibor ingatlan felajánlása
40. Békés Megyei Vízművek Zrt-ből az igazgatósági tag visszahívása
41. Bejelentések

595

Tájékoztatásul elmondta, az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pontokat zárt ülésen
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1. Takácsné Hajdú Erika Dévaványa, Szederkert u. 1. szám alatti lakos kérelme egyszeri
beköltözési díjjal kapcsolatban
2. Arany János Tehetséggondozó programban való részvétel támogatása
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ezt követően beszámolt az elmúlt testületi ülés óta történt eseményekről:
November 6-án részt vett a Szent Imre templom búcsúünnepén, Dr. Dénes Zoltán mondta a
szentbeszédet, aki endrődi származású, szép ünnepség volt. Ezt követően november 11-12-én
Balatonfüreden volt Informatika a társadalomért konferencián, mely ingyenes volt, mint meghívott
polgármester vett részt a rendezvényen.
November 12-én este a Szociális Munkások napja rendezvényén vett részt, egy köszönet volt a
szociális munkások egész évi munkájukért.
November 13-án a Jókai úti óvodának volt az alapítványi vacsorája.
November 16-án Gödöllőn volt a Magyar Önkormányzatok Szövetségének tisztújító ülésén.
November 19-én a Megyeházán E. Szabó Zoltán festőművész képeinek a kiállítása volt, ennek a
megnyitóját tartotta.
A kerékpárúttal kapcsolatosan elmondta, hogy több kritikát kapott, mint dicséretet, ugyanakkor már
közlekednek ezen a kerékpárúton, úgy hogy nincs még átadva. Aki kritizálja, vegye tudomásul, hogy
ez még jelen pillanatban is épül. A kivitelező nem akadályozza meg, hogy közlekedjenek rajta, így a
városvezetők sem akadályozzák, de a hivatalos átadása még nem történt meg.
A vasúttal kapcsolatosan elmondta, nem működik az egyik lift, illetve felkérték már az illetékest, hogy
az állomás előtti területet ne szalagokkal javítsa, ez nem oldja meg az aszfalt javítását.
Lehóczkiné Timár Irén tájékoztatásul elmondta, az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság legutóbbi bizottsági ülésen döntött a Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázatokra beérkezett pályázatokról. Mint ismeretes Gyomaendrőd Városa második alkalommal
csatlakozott a felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez. A határozat szerint Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok elbírálását az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe utalta. A pályázatok benyújtásának határideje:
2010. október 29. volt. Az ösztöndíjpályázat A-típusára a felsőoktatásban részt vevő hallgatói
jogviszonnyal rendelkezők pályázhattak, 34-en nyújtottak be pályázatot határidőre. A B- típusra
2010/2011-es tanévben érettségiző, vagy már érettségizett, de felsőoktatásba, intézménybe felvételt
még nem nyert tanulók pályázhattak, 3-an nyújtottak be pályázatot határidőre. 33 pályázat megfelelt a
pályázati kiírásnak, 4 pályázat nem. Így a 2011. évi költségvetésben előzetesen megtervezésre kerülő 3
M Ft kijelölt forrásból a pályázók összesítve 945 e Ft támogatásban részesülnek a bizottság döntése
alapján, mely átutalásra kerül a támogatáskezelő részére. Az A-típusra 30 fő 10 hónapra 3.000,-Ft-al, a
B-típusra 3 fő 5 hónapon át 3.000,-Ft-al.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, hogy a Képviselő-testület tagjai, illetve
Polgármester úr vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek. A bizottság
átvizsgálta a vagyonnyilatkozatokat, a település honlapjáról letölthetők.
Vaszkó Katalin helyi lakos köszöntötte a Képviselő-testület tagjait. Megkérte Marton Dániel
képviselőt, hogy a lakótelepi közös képviselőkkel, illetve a környéken lakókkal történjen egyeztetés,
hogy mit szeretnének a lakosok.
A vállalkozói hitelekkel kapcsolatban megkérdezte, hogy elindult e már annak a vállalkozónak a
törlesztése, aki felvette a 6 M Ft vállalkozói hitelt? Mezőgazdasággal kapcsolatban elmondta, hogy
véleménye szerint több féle élelmiszert lehetne helyben termelni, ami munkahelyteremtő is lenne.
Bízik abban, hogy a fiatalabb korosztályú testület nem lesz megvezethető és tényleg a lakosságért
teszik a dolgokat.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást.
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További napirend előtti bejelentés, hozzászólás nem volt, beszámolt szabadságának alakulásáról,
kérte, hogy személyes érintettség miatt zárják ki a döntéshozatalból.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
Várfi András polgármester bejelentette, hogy november hónapban nem volt szabadságon, december
hónapban 27-től 31-ig 5 munkanap, illetve 2011. január 3-án 1 munkanapra kíván szabadságra menni.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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
457/2010. (XI. 25.) 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, 10 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 nem szavazott.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
458/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester
szabadságának alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint november hónapban nem volt
szabadságon, december hónapban 27-től 31-ig 5 munkanap, illetve 2011. január 3-án 1
munkanapra kíván szabadságra menni.
Határidő: azonnal
Ezt követően Várfi András polgármester elmondta, a képviselő-testület a 2010. november 4-i ülésén
Klimaj Zsoltot megválasztotta a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság nem
képviselő tagjává. Mivel azon az ülésen Klimaj Zsolt nem tudott jelen lenni, így jelen ülésen kerül sor
esküjének letételére.
Megkérte a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni.
Az eskü szövegét előmondta Várfi András polgármester.
„Én, Klimaj Zsolt 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!”
Várfi András polgármester gratulált Klimaj Zsoltnak, majd felkérte a bizottsági tagi esküokmány
aláírására.
Ezt követően Várfi András polgármester felolvasta Dr. Busai György levelét.
„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
A 2010. évben lezajlott helyhatósági választás eredményeképpen a gyomaendrődi képviselőtestületben kialakult politikai erőviszonyok illetve a Körösök Vidéke Egyesület színeiben bejutott
képviselők által a személyemet érintő szavazások során leadott, esküjükkel ellentétes, önös érdekektől

597

vezérelt –a munkámat és további tevékenységemet akadályozó- eddigi szavazatai alapján, továbbá a
települési képviselői tisztség és a jegyzői munkaköröm egyidejű betöltéséből fakadó
összeférhetetlenség feloldása érdekében – a jogszabályban biztosított törvényes határidőn belül – arra
az elhatározásra jutottam, hogy képviselői tisztségemről a mai nappal lemondok.
A települési képviselői tisztségem eddigi betöltéséért részemre járó képviselői tiszteletdíjamból – mint
ahogyan a 2010. november 4-én megtartott testületi ülésen is bejelentettem – egyetlen forintot sem
kívánok felvenni, kérem, hogy azt egyáltalán ne számfejtsék részemre.
Mivel a jogszabályok szerint, ez az összeg így az általános tartalékalapba fog kerülni, kérem, hogy
amennyiben lehetséges akkor a körzetember, a 2. számú evk-ban lévő úttestek felújításakor,
útjavításkor egy ekkora összeggel nagyobb összeg kerüljön felhasználásra.
Kelt, Isaszeg, 2010. november 12. Tisztelettel: Dr. Busai György képviselő Gyomaendrőd, Zrínyi
Miklós u. 50.”
Fentiek alapján így a Képviselő-testület 11 fős ugyanakkor a minősített többséghez a Képviselő-testület
eredeti létszáma – 12 fő - több mint felének szavazata szükséges – 7 szavazat. A Helyi Választási Bizottság a
november 26-i ülésén tűzi ki az időközi választás időpontját.
További napirend előtt kérdés, észrevétel nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy az
első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel
kapcsolatban hozzák meg döntésüket. Megkérdezte van e hozzászólás.
A képviselő-testület a jelentést vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal elfogadták, és az alábbi
határozatot hozták: [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
459/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 388/2009. (X. 1.), AZ 57/2010 (II. 25.), 130/2010
(III. 25.), 147/2010. (IV. 29.), 189/2010 (IV. 29.), 193/2010 (IV. 29.), 208/2010 (V. 13.),
274/2010 (VI. 24.), 283/2010 (VI. 24.), 302/2010 (VIII. 26.), 319/2010 (VIII. 26.), 323/2010
(VIII. 26.), 331/2010 (VIII. 26.), 332/2010 (VIII. 26.), 333/2010 (VIII. 26.), 372/2010 (IX.
23.), Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. III. negyedévi menedzsmentjéről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2008. február 27-én
6316 CHF értékben 10 éves futamidőre kötvényt bocsátott ki. A kötvény kezelésére a Budapest PrivInvest Gazdasági Tanácsadó Kft bízta meg Csapó Ágnes személyében, aki elkészítette a 2010. III.
negyedéves beszámolót. Valamennyi bizottság tárgyalta és megvitatta a beszámolót, elfogadásra
javasolják.
Várfi András polgármester köszöntötte Fenyvesi Beátát, a Budapest Priv-Invest Gazdasági
Tanácsadó Kft képviselőjét, majd megkérdezte, kíván e hozzászólni.
Fenyvesi Beáta a kötvénnyel kapcsolatban elmondta, a negyedéves beszámoló hasznos dolog, de
sokkal érdemesebb az elmúlt két és félévet vizsgálni, mert egy negyedév lehet jó és kicsit rosszabb is.
Készített egy anyagot, amely nagyjából képet ad a kibocsátás óta eltelt időszak kötvény forrás
alakulásáról.
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A mai napon a kötvényforrás portfolió egyenlege 1.052.060.652,-Ft, ami jelenleg euro prémium
betétekben és forintban áll rendelkezésre. A kibocsátás óta az Önkormányzat 2008-ban 35,6 M Ft-ot,
melyből 21,6 M Ft volt a kamatfizetés, 2009-ben 34,5 M Ft-ot, amely teljes egészében kamatfizetésre
ment, 2010-ben a mai napig 78 M Ft-ot használt fel, ebből 13,6 M Ft volt a kamatfizetés, tehát
összesen 148,1 M Ft-ot használt fel. A megtermelt, jóváírt hozamok a kibocsátás óta forintban illetve
különböző devizanemekben számolva összesen 248,1 M Ft bevételt jelentettek az önkormányzatnak.
Ez az összeg a teljes kötvényforrás portfolióra vagy az átlagos kötvényforrás portfolióra vetítve éves
szinten 10 %-os hozamszintnek felelnek meg. A kibocsátás óta az egyhavi bubor értéke 7,5 % átlagos
szinten alakult, ami azt jelenti, hogy az Önkormányzat a kibocsátás óta éves szinten 2,5%
többlethozamot termelt meg, ami a teljes hozamszintre vonatkozóan forintban kifejezve 62,1 M Ft
többlethozamot jelent az Önkormányzat részére.
Várfi András polgármester kérdés, észrevételt hiányában kérte, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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
460/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Budapest Priv-Invest Gazdasági
Tanácsadó Kft. beszámolóját a kötvényből származó forrás 2010. évi III. negyedévi
menedzsmentjéről.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó KFt.
közötti megbízási szerződés felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, a kibocsátott kötvény kezelésére a város a Budapest Priv-Invest
Gazdasági Tanácsadó Kft-t bízta meg. Minden évben szükséges a megbízói szerződés felülvizsgálata.
Minden bizottság tárgyalta az előterjesztést, olyan formában javasolják a testületnek elfogadásra, hogy
alapdíjként 125.000,-Ft+ ÁFA illetve sikerdíjként maradna a 25%, míg a Pénzügyi Bizottság javasolja,
hogy a polgármester folytasson tárgyalást a megbízói díj csökkentése érdekében.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy amennyiben megszavazzák ezt a megbízói díjat és a
tárgyalások eredményeként csökkenthető a megbízói díj akkor módosítható e a szerződést.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, volt már alkalom, hogy hasonlóképpen megbízta a
Képviselő-testület, tárgyalásai eredménnyel jártak, módosítható a szerződés. Kérte, hogy szavazzanak
a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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
461/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületet a Budapest Priv-Invest Gazdasgi Tanácsadó Kft-vel
2010. február 1-én kötött megbízási szerződését nem mondja fel, a szerződés értelmében a
megbízást további 1 évvel meghosszabbítja.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson
tárgyalásokat a megbízási díj csökkentése érdekében.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2009. (V.29.) Gye. Kt. rendelet módosítása és
rekonstrukciós munkák
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, a Békés Megyei Vízművek Zrt. megküldte a 2011. évi víz- és csatornadíj
kalkulációját. 2010-ben a vízdíj maradt 50 Ft/m3, a csatornadíjban viszont 22,70-23,80,-Ft/m3 többlet
bérleti díj került beépítésre. A Vízművek 53,60,-Ft/m3 többlet bérleti díj beépítését javasolja a 2011.
évre. Két változat készült el, az „A” változat szerint a többlet bérleti díj 50,-Ft/m3, míg a „B” változat
szerint 40,-Ft/m3. Az alapdíj a lakossági oldalon mindkét változat szerint maradna 520 Ft, a nem
lakossági oldalon pedig 787 Ft. Hatósági ivóvíz díj az „A” változat szerint 306,90 Ft, míg a „B”
változat szerint 296,40 Ft, önkormányzati 260,90 Ft, illetve 250,40 Ft, lakossági 188,10 Ft. A „B”
változat szerint 177,60 Ft. A hatósági csatornadíj „A” változatban 463 Ft, míg a „B” változatban
452,50 Ft, önkormányzati csatornadíj 426,10 Ft, illetve 415,60 Ft, lakossági oldalon pedig 324,50 Ft,
illetve314,-Ft/m3.
A rekonstrukciós munkák a 2011. évre vonatkozóan egyrészt tartalmazzák az aquahenger külső
felújítását, illetve a különböző szennyvízhez kapcsolódó rekonstrukciós munkákat 54.567,3 e Ft
értékben.
Várfi András polgármester elmondta, ez a rendelet-tervezet első fordulós tárgyalása. A döntési
javaslat is így szól, most arról kell szavazni a testületnek, hogy az első és a második döntési
javaslatnak megfelelően második fordulóra alkalmasnak tartja. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy
kérjék ki a lakosság véleményét, lakossági fórumokon, illetve a közmeghallgatáson. Jó lenne, ha minél
többen megértenék, hogy a vízdíjat fontos fizetni és fontos a rekonstrukciós munka is. A második
fordulóra a két döntési javaslat megfelelően javasolta elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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
462/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ivóvíz és szennyvíz elvezetési szolgáltatás
díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003 (XII.29.) KT
rendeletet II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartja, és a többlet bérleti díj mértékét 40
Ft/m3-ben határozza meg.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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
463/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rekonstrukciós munkaösszegét úgy határozza meg,
hogy 2011. évben realizált bérleti díj összegét ne haladja meg.
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A Képviselő-testület utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottságot, hogy egyeztetést folytasson le a 2011. évi rekonstrukciós munkák köréről a Békés
Megyei Vízművek Zrt-vel.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
4. Napirendi pont
Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről, a sportról és a közművelődésről szóló rendeletek
módosításának első fordulós tárgyalása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse
az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a rendelet-tervezetet két fordulóban vitatja meg a
testület, így az első fordulóban kell a felmerült valamennyi módosító indítványt, lakossági véleményt,
illetve a bizottsági javaslatot beterjeszteni. A rendelet módosítására azért kerül sor, mert az elmúlt
években gyakran találkoztak olyan elszámolásokkal, amelyeken a számla nem volt szabályszerűen
kitöltve, vagy nem csatoltak hozzá megfelelő bizonylatokat, illetve nem a pályázatban kitűzött
időpontban valósult meg a program, de volt olyan is, hogy nem teljesen a megjelölt célra lett fordítva a
támogatás. Az előterjesztést az Ügyrendi Oktatási Kulturális Bizottság megtárgyalta és javasolja annak
elfogadását, mivel ez a rendelet-tervezet megfelel az elszámolási szabályoknak.
Béres János képviselő hozzászólásában kifejtette, eddig két bizottság foglalkozott a pályázatok
elbírálásával az Ügyrendi és a Humánpolitikai Bizottság, javasolta, hogy a jövőben két bizottság
döntsön a beadott pályázatokkal kapcsolatosan az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság, az alapítványok
támogatásában pedig ugyanúgy a Képviselő-testület döntene.
Várfi András polgármester elmondta, jelenleg a rendeletek módosításának első fordulós tárgyalása
történik. A javaslatokat most nem fogják külön-külön megvitatni. Az egész alaprendszert végig kell
gondolni, mert rendkívül bonyolult. Sok esetben volt, hogy valaki itt is pályázott ott is pályázott,
áttekinthetetlen rendszer volt. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az első forduló után gondolják
végig az alapokat és próbáljanak megalkotni olyan rendeleteket, amelyek hathatósan segíti a kulturális
és sportéletet és valóban oda kerülnek a pénzek ahol szükséges.
Dr. Csorba Csaba jegyző megkérdezte a következő ülés előkészítésével kapcsolatban Béres Jánostól,
hogy a javaslata arra irányul, hogy a két bizottság együttes ülésen döntsön az alapok felosztásáról?
Béres János képviselő válaszában elmondta, akár együttesen is akár külön üléseken.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, úgy lehet értelmezni a határozati javaslatot, hogy együttes ülésen
döntsön a két bizottság, amennyiben marad az átruházott hatáskör. Az alapok felosztása tekintetében a
bizottság átruházott hatáskörben jár el és dönt, majd ezt követően jelentést tesz a Képviselőtestületnek. Amennyiben a képviselő úr javaslata a második fordulóban elfogadásra kerül, azt
eredményezi, hogy a két bizottság együttesen fog dönteni, a hatáskör átruházásról szóló döntésnek
megfelelően. Ennek jogi akadálya nincs. A külön bizottsági ülés keretében hozott döntések esetén
előfordulhat, hogy az egyes támogatási kérelmekben ellentétes döntések is születhetnek, vagyis nem
születik döntés és a Képviselő-testületnek kell elbírálni a kérelmet. Az alapítványok tekintetében a
jogszabály nem változott az a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.
Várfi András polgármester, további kérdés észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a rendelettervezet első fordulós elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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.]
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Törölt: a hatáskör átruházásról
szóló döntésnek megfelelően.
Törölt: azért nem lehetséges,
mert egyes kérdésekben, egyes
szervezetek támogatásában
Törölt: .

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
464/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről, a
sportról és a közművelődésről szóló rendeletek módosítását II. fordulós tárgyalásra
alkalmasnak tartja.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
5. Napirendi pont
A helyi adókról szóló rendelet módosításának első fordulós tárgyalása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét, az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrődön a beépítetlen belterületi telekadó mértékét
2009. január 1-i hatállyal kétszeresére emelte az előző Képviselő-testület. Ez az adóemelés számos
olyan belterületi telket is érint, amelyeknek semmilyen belterületi jellege nincs. Ezek elnevezésükben
is kertek, ahol főleg konyhakert és szántóföldi növénytermesztés folyik. Utalt a 8. napirendi pontra,
ahol a helyi állattartás szabályairól szóló rendeletmódosítást tárgyalják, miszerint Gyomaendrőd
alapvetően mezőgazdasági jellegű település. Azokat, akik belterületi telkeiken kertészkednek illetve
szántóföldi növénytermesztést folytatnak támogatni és nem adókkal súlytani kellene. Éppen a helyi
adók tették ezeket a kerteket forgalomképtelenné. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság figyelembe véve a kerttulajdonosok panaszait, méltányossági kérelmeit, arra
az egyhangú döntésre jutott, hogy a 2011-es adóévre mintegy 50%-os adócsökkentést javasol azon
ingatlanok esetében ahol meghatározó a mezőgazdasági művelés, és a település rendezési tervében
sincs más célra kijelölve a terület. Adócsökkentést javasolt a másik két bizottság is, de kisebb
mértékben. Mivel a rendelet-módosítás kétfordulós javasolta, hogy használják ki a két forduló közötti
időszakot területi szemlékre, lakossági vélemények gyűjtésére, és ezek figyelembevételével hozzák
meg a második fordulóban az adócsökkentés mértékéről szóló döntésüket.
Enyedi László az Adóosztály vezetője hozzászólásában elmondta, a mai napon kapott kézhez egy
kérelmet, melynek címzettje a Polgármester úron keresztül a Képviselő-testület. Ebben a kérelemben a
bánomkerti városrészen telekingatlan tulajdonnal rendelkező több adós kéri telekadójának az
elengedését. Indokként felsorolták ugyanazokat, mint ami az előterjesztésben is szerepel.
Tájékoztatásul elmondta, hogy adóelengedésre, mérséklésre egyedi kérelmek alapján van lehetőség,
ezt az adósnak külön-külön kell kérni. Abban az esetben van lehetőség, ha az adózó és a vele együtt
élő közeli hozzátartozó megélhetését súlyosan veszélyezteti az adó megfizetése. Erről az érintetteket
külön-külön levélben tájékoztatni fogják. Mivel a kérelemben szereplő terület szerepel az
előterjesztésben lévő területek között, ezért kérte a Képviselő-testületet, hogy döntésénél ezt a
kérelmet is vegye figyelembe.
Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte, a következő fordulóban figyelembe kell e venni,
hogy hol van közmű és hol nincs, mert maga az előterjesztést mind a két területet egy kategóriának
veszi, és ahol közmű van ott az összeget módosítani kellene.
Várfi András polgármester elmondta, hogy minden hozzászólás azt erősíti, hogy a második fordulóra
készüljenek fel, gyűjtsék össze a lakossági véleményeket, ez a levél is egy lakossági vélemény.
Visszautalt az előterjesztést címére, hogy a helyi adóról szóló rendelet módosításának első fordulós
tárgyalása történik, megerősítette, hogy az új képviselő-testület nem adóemelésről akar dönteni, hanem
adócsökkentésről beszélnek és erről fognak a következő hónapban dönteni. Kérte, hogy az
elhangzottak figyelembevételével döntsön a Képviselő-testület, hogy a kiegészítéseknek megfelelően
fogják tárgyalni a második fordulóban, beszerezve még a szükséges információkat és a lakossági
véleményeket.
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Törölt: .
Törölt: A

A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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
465/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
A Képviselő-testület a helyi adóról szóló 21/2000. (VII.18) KT rendelet módosítását II.
fordulós tárgyalásra alkalmasnak találja.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
6. Napirendi pont
Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati
támogatásról szóló rendelet I. fordulós tárgyalása
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József elmondta, a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az épített
örökség védelméről szóló rendelet-tervezetet második fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartja. Jelenleg
42 épület élvez helyi védettséget Gyomaendrődön. A védelemre vonatkozó eljárás szerint
Gyomaendrőd város belterületén valamely épület védettség alá helyezését illetve annak
megszüntetését bárki, természetes és jogi személy írásban kezdeményezheti a főépítésznél. A
kezdeményezést döntéshozatal céljából a főépítész terjeszti a Képviselő-testület elé. A helyi építészeti
örökség védettség kategóriái 2.§ (1) c) pontja szerint: védelem alá helyezhetők a kertészeti igénnyel
létrehozott történeti parkok is. Ezen kategória nyithat utat Gyomaendrőd jobb sorsra érdemes
felhagyott temetőinek védelem alá helyezésére. Ahhoz, hogy ezekhez a temetőkhöz a város hathatós
támogatást tudjon nyújtani szükséges lehet a rendelet-tervezet 5. § (5), 6. § (1), 7.§ (1) és 9. § (1)
bekezdésének ez irányú módosítása.
Lehóczkiné Timár Irén elmondta, az elmúlt testületi ülésen elhangzott, hogy az Endrődön lévő
kistorna termet is be kellene venni a helyi örökség értékei közé, nem látja az előterjesztésben.
Kmetykó János főépítész elmondta, Gyomaendrőd Város településrendezési tervének jóváhagyását
megelőzte egy településfejlesztési koncepció határozattal történő megállapítása. Ennek a
koncepciónak a része a helyi épített örökség feltérképezése és felmérése. Ebbe a helyi örökségvédelem
épített örökségre vonatkozó részébe mintegy 150 olyan helyi érték van felsorolva, amelyekből tallózni,
válogatni lehet, a település teherbírási szempontjai figyelembevételével. A védelem alá helyezés jogi
és anyagi kötelezettséggel is jár az Önkormányzat részére. A rendelet olyan lehetőséget ad, hogy ezt
bárki bármikor módosíthatja, csak kellő indoklással, alátámasztással, szakmai indoklással kell ellátni a
kérelmet. Az 1. számú mellékletben felsorolt létesítmények majdnem mindegyike a településrendezési
terv mellékletében is szerepelnek, a helyi építési szabályzat mellékletében is szerepelnek. Amennyiben
növelik vagy csökkentik a helyi érték védelem alatti létesítményeket az minden esetben a
településrendezési terv módosításával is jár.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, további kérdés, észrevétel hiányában kérte,
hogy a kiegészítésekkel együtt fogadja el a Képviselő-testület a rendelet első fordulós tárgyalását.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
466/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
A Képviselő-testület az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról
és önkormányzati támogatásról szóló rendeletet II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak találja.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
7. Napirendi pont
A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991 (III.29.) KT
rendelet
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, a Mobilbusz Közlekedési Kft javaslatot tett a 2011. január 1. napjától
esedékes menetjegy és bérlet díjak áraira, illetve kérte, hogy a támogatás mértéke a jelenlegi
1.100.000,-Ft/hóról, 2011-évben 1.156.000,-Ft/hó-ra változzon. A menetjegyek alakulása az egy útra
szóló vonaljegy 100,-Ft-ról 110,-Ft-ra, a teljes áru havibérlet 2.400,-Ft-ról 2.500,-Ft-ra a
kedvezményes bérlet 450,-Ft-ról 470,-Ft-ra emelkedne. A bizottság kérése volt, hogy a buszmenetrend
felülvizsgálata történjen meg, a szakrendelőhöz pedig indítsanak próbajáratot.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a határozati javaslat második pontjában a menetrend
változtatásra tesz javaslatot a bizottság, illetve javasolja próbajárat indítását. Ennek a feltételei a
második fordulós tárgyalásra kerülnek kidolgozásra, a gyakornokok a sűrűség mellett a
kihasználtságot is mérik, ennek az eredménynek a figyelembevételével lehet az egy járatpárok között
átcsoportosítani.
Várfi András polgármester kérdés észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a rendelet-nevezet
első fordulós elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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
467/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés
legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III. 29) KT rendelet módosítását II. fordulós tárgyalásra
alkalmasnak tartja.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
8. Napirendi pont
Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003 (XI.13) Kt. rendelet módosítás első fordulós
tárgyalása
Várfi András polgármester elmondta, a testületi ülésen már elhangzott, hogy Gyomaendrőd
mezőgazdasági település, igen nagy kiterjedésű területtel, több mint 30000 hektár a város területe.
Fontos a mezőgazdaság, bízik benne, hogy az elkövetkező években egyre inkább fontosabb lesz. Az
elmúlt 8 évhez köthető, hogy a mezőgazdaság elsivatagosodott és lehetne több konyhakerti növényt
termelni. Nyáron részt vett egy öntözési konferencián, ahol Búvár Géza a KITE vezérigazgatója is azt
mondta, hogy a mezőgazdaságra most a tőzsdenövények a jellemzők a búza, kukorica, olajos
növények.
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Ez néhány embernek ad csak munkát, mert a traktort, kombájnt egy ember vezeti, tehát hasznos lenne,
ha színesebb lenne a mezőgazdaság ez által a vidéken, falun élő emberek élete is könnyebb lenne,
munkahelyekhez jutnának, juthatnának.
Felkérte Betkó József bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József elmondta, az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet 2009. évi módosítása
nagymértékben korlátozta azon belterületi telkeket, ahol lehet állattartással foglalkozni. Gyomaendrőd
alapvetően mezőgazdasági jellegű település. Azon családok körét, akik a mai nehéz körülmények
ellenére is állattartással foglalkoznak, nem csökkenteni, hanem növelni, támogatni kellene. A
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a belterületi állattartási övezet
besorolásának felülvizsgálatával egyetért, a döntési javaslat elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában javasolta testületnek, hogy kérjék ki a
lakosság véleményét, és fogadják el a rendelet-tervezet első fordulós tárgyalását.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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
468/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.
13.) KT rendelet belterületi állattartási övezet besorolásának felülvizsgálatával egyetért,
utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy a
felülvizsgálatot a település rendezési tervével összhangban végezze el.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
9. Napirendi pont
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosításának I. fordulós tárgyalása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, ezt a tevékenységet a Gyomaszolg Ipari Park Kft végzi. Kérelmet
nyújtott be a 2011. évi díjak változására. A szolgáltató 6-13%-os emeléssel kalkulál a 2011-es évre. A
véleményező bizottságok a rendeletmódosítást második fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartják.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az első fordulós
tárgyalás elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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
469/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet
módosításával egyetért, II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak találja.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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10. Napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló
rendelet módosítás első fordulós tárgyalása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos díjtételek
módosítását minden évben felül kell vizsgálni. A díjképzést kormányrendelet szabályozza. A
Gyomaszolg Kft 2011-re megküldte előterjesztés szerint különböző alternatívákban az emelés
mértékét. Két bizottság tárgyalta az előterjesztést különböző álláspontok születtek. A pénzügyi
bizottság 15%-os míg a városfenntartó bizottság 5 %-os emelést javasol a Képviselő-testületnek. A
pénzügyi bizottság javaslata a forráshiány figyelembevételével is magyarázható.
Arnóczi István János képviselő elmondta, szeretné, ha a pénzügyi bizottság tárgyalná a két Kft
közötti bérleti díj, illetve annak tartalmát is a tényleges szemétdíj megállapítása érdekében.
Poharelec László képviselő hozzászólásában kifejtette, a szemétszállítással kapcsolatban sok
tennivaló van. A városüzemeltetési bizottság 5%-os emelést javasolt, viszont figyelembe véve a 33,5%-os inflációt nem biztos, hogy a hulladékszállítást automatikusan emelni kell.
Egeresi András ügyvezetőnek címezte, hogy sok számot-adatot kaptak a szemétszállítással
kapcsolatban, bizonyos számok nem jönnek ki, bérleti díjjal kapcsolatban, hozzájárulással.
Megkérdezte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy amennyiben azt szeretnék, hogy alaposan megvitassák a
szemétszállítás ügyét, kérjenek e egy újabb első fordulót, vagy sokkal alaposabb, bővebb előkészítést
kapnak a második fordulóra, ami alapján dönteni tudnak, hogy egyáltalán szükséges e szemétszállítási
díj emeléséről beszélni.
Várfi András polgármester elmondta, hogy jelenleg a díjtételemelést első fordulóban tárgyalják.
Amennyiben második fordulóban nem tud dönteni a testület, nem fogadja el a rendelet-módosítást és
újra tárgyalja. Mindenki beszerezheti a szolgálati út betartásával a szükséges információt, és ezen
ismeretek birtokában megteheti a javaslatát.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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
470/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását második fordulós
tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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
471/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. évben a vállalkozók részére végzett
hulladékszállítás díjakat az alábbiakban határozza meg:
Ürítésenként: 80 literes edény esetében 500 Ft, 120 literes edény esetében 680 Ft, 240 literes
edény esetében 1156 Ft, 1100 literes edény esetében 3.384 Ft , 5000 literes edény esetében
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9.356 Ft, továbbá a 660 literes edény beállítását melynek díja 2011-ben 2.031 Ft., és ennek
megfelelőn javasolja a 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet módosítását.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
11. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft III. negyedéves beszámolója a települési szilárd hulladékszállításról
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Gyomaközszolg Kft megküldte a 2010. III. negyedéves
beszámolóját. A beszámolóból kitűnik, hogy lakossági oldalon a bevételét félévhez képest növelni
tudta, mintegy 7,6%-al. Bizottsági ülésen kérésként hangzott el az ügyvezető igazgató felé, hogy a
Képviselő-testületi ülésre egészítse ki a beszámolót, kérte, hogy tájékoztassa a testületet az
előterjesztésről.
Egeresi András az előterjesztés kiegészítéseként elmondta, két tényező, ami befolyásolja a
hulladékszállítás 1-9 hónapig terjedő időszakában a teljesítések alakulását. Ebből az időszakból
vetítenek ki 12 hónapra, mert úgy gondolják, hogy most kell jelezni az Önkormányzat számára azt a
problémát, ami a díjkompenzáció mértékének alakulásával függ össze. Tudott, hogy azt a költséget,
amelyet a hulladékszállítás kapcsán a lakossági árbevételből nem tudnak ellentételezni azt az
Önkormányzat díjkompenzáció formájában, fizeti ki. Jelezni kell, hogy ha az a díjkompenzáció, ami
16 M Ft + ÁFA összegben került év elején meghatározásra az nem úgy alakul, ennek tettek eleget. A
két tényező, ami befolyásolhat, az egyik, hogy tavaly év elején illetve tavaly év végén megkérdezték a
befogadó helyet, hogy emelnek e befogadási díjat, akkor azt a választ kapták, hogy nem. Később ez
megváltozott, tehát az egyik tényező a 6 %-os díjemelés, a másik tényező pedig, hogy a számviteli
törvény értelmében az egy évet meghaladó lakossági tartozásokat értékvesztésként le kell írni. Ezt ők
már bekalkulálták, hiszen az adóhatóságtól már visszakapják azokat a jelzések, hogy, melyek azok a
követelések amelyekre nagy valószínűséggel nem számolhatnak. Az értékvesztés és a díjemelés
okozza azt az 1,7 M Ft-os nettó növekményt, amit beleírtak az előterjesztésbe, és ami kisebb
mértékben év végéig még változhat.
A tapasztaltok szerint a lakosság hulladékürítési hajlandósága a 2008-as kezdeti időszakhoz képest
csökken. Ez is egyfajta mutató, hogy az árbevételek miért nem nőnek.
Poharelec László képviselő megkérdezte, valóban jogos e az a felvetés, hogy ha nincs elég pénz
akkor kérünk az önkormányzattól, mivel az önkormányzat Kft-je. Kérte, hogy vizsgálják meg annak a
lehetőségét is, hogy a költségeket csökkentsék.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a hulladékgazdálkodási törvény és a tárgyában kiadott
végrehajtási rendelkezések tételesen meghatározzák, hogy az egyes díjtételeknek milyen elemeket kell
tartalmazni. Vannak olyan külső tényezők, energiaár, ártalmatlanítási díj, ami befolyásolja a díj
szerkezetét és a díj nagyságát. Abban az esetben, ha a díjat csökkenteni szeretné a Képviselő-testület,
akkor meg kell vizsgálni, hogy az egyes díjelemek hogyan csökkenthetők, adott esetben reálisan
milyen más a gazdasági társaságok közötti átcsoportosítást tehet a tulajdonos. Könyvvizsgáló által
felülvizsgált, ellenőrzött, éves beszámolóban elfogadott díjtényezők, díjat befolyásoló tényezők
szerepelnek mind a mérlegben mind az előterjesztésben. Amennyiben változtatni akar a testület a
díjon, abban az esetben a szerkezetéhez kell hozzányúlni a gazdasági társaságok között.
Egeresi András ügyvezető egyetértett azzal, hogy a két Kft. közötti úgynevezett transzferárakat felül
kell vizsgálni, ezt az anyagot a következő bizottsági ülésekre benyújtják. A könyvvizsgáló és ők
maguk is megvizsgálták más településeket. Ezeken a településeken mindenkinek kötelező heti
egyszeri ürítés, tehát havi 4 ürítést ki kell fizetni. Gyomaendrődön, télen egy kötelező ürítés van,
nyáron pedig kettő. Ez egy nagy kedvezmény a lakosság részére, viszont a szolgáltató számára ez egy
hatásfok rontó tényező, mert a fixköltségei változatlanul megjelennek minden hónapban, mert a
kocsinak oda kell menni mindenkinek a háza elé, és vagy ki van téve a hulladékedény vagy nem.
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Ha így nézzük az árakat más településekkel, akkor a Gyomaendrődi szolgáltató hátrányos helyzetben
van, mert kap egy hatásfok rontó tényező, mert a fix költségi megvannak az árbevételei pedig attól
függően jelennek meg hogy kiürítik az edényt vagy nem.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy az előző napirendi pontban található táblázatban
2011-ben 350Ft-os nettó ár van kalkulálva, ami fedezné a költségeket 120 l-es kukára. Szarvas
városnál havi négy kötelező ürítés van, nettó 290 Ft ürítésenként. Szarvas áthozza a szemetet
Gyomaendrődre a hulladékkezelőbe. Ez annyi plusz bevételt jelent az ottani hulladékkezelőnek, hogy
megéri Gyomaendrődre áthozni a szemetet és még ürítésenként 60 Ft-al olcsóbban tudják megoldani?
Egeresi András válaszában elmondta, nem tudja, hogy Szarvason a díjkompenzációt milyen
mértékben téríti az Önkormányzat. A független könyvvizsgáló anyagából úgy értelmezi, hogy
Gyomaendrőd árai megközelítőleg azonosak, hogy ebből mit fizet a lakosság és mit az Önkormányzat.
Arnóczi István János képviselő elmondta, Szarvason egy cég foglalkozik mind a szervezéssel, mind
a technikai eszközök biztosításával, Gyomaendrődön két cég. Lehet, hogy ez számvitelileg szépen
kimutatható, de a lakosság felé mást mutat.
Egeresi András válaszában elmondta, hogy a két Kft. költségei nem adódnak össze. A Gyomaszolg
Ipari Park Kft, aki legelőször elkezdte a tevékenységet, rendelkezik azokkal a technikai eszközökkel,
épületekkel, amelyet e feladat ellátására annak idején létrehozott. Vannak eszközök melyek
oszthatatlanok, amikor külön Kft alakult erre a feladatra akkor közterületi hulladékok elszállítására
alkalmazható teherautót nem lehetett ketté választani, hiszen az a Gyomaszolg vagyonába szerepelt. A
szelektív hulladékgyűjtést a közterületi tározókból a hulladékgyűjtést a lakossági hulladéktároló
edényekből való gyűjtést, a kukásautó tulajdonjogát is a Gyomaszolg élvezi. Tavalyi évben a
kistérségi településektől alkalmi vétel kapcsán megvásároltak 12 M Ft-ért ennek van amortizációja,
karbantartási költségei. Egy vizsgáztatásra való felkészítés közel 1M Ft-ba kerül, illetve közel 1 M Ftot fizetne ki havonta üzemanyag-használatra, ebből más autókat is üzemeltetnek, de a legnagyobb
hányad a hulladékszállító autóké. A karbantartót a Gyomaszolg alkalmazza, illetve ott van műhely
ahol az autókat javítják. Amikor még a feladatok a Gyomaszolg Kft kezében voltak, az ÁNTSZ
megépítetett egy fekete-fehér épületet.
Tehát amikor meglátják a transzferárakat, való igaz, hogy vannak haszonkulcsok ezeken a tételeken.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a beszámoló elfogadásáról fognak dönteni. A
beszámolóban számos olyan információ található, amely lehetőséget ad a továbblépésre. A
továbblépés pedig az, hogy valóban szükséges e újabb emelése a hulladékszállításnak, vagy hogyan
lehet olcsóbbá tenni. Valóban végig kell gondolni a szervezeti formát is, lehet, hogy össze kell vonni a
két Kft.
Gyomaendrődön arányos a szolgáltatással, mert aki kevesebb hulladékot termel, az kevesebbet fizet. A
beszámoló anyaga alkalmas a továbbtárgyalásra. Kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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
472/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaközszolg Kft III. negyedéves
beszámolóját.
Határidő: azonnal
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12. Napirendi pont
A köztemetőkben folyó temetkezési, valamint a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
26/2000 (XI. 2. ) KT rendelet módosítás első fordulós tárgyalása
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft 5 %-os díjtételemelést kér a temető üzemeltetés
és szolgáltatás tervezetében. Ezt az emelést alapvetően energiahordozó és élő munkaigényes
temetőüzemeltetési tevékenység indokolja. A pénzügyi és a városfenntartó bizottságok véleménye
megegyezett, a bizottságok a rendelet módosításával egyetértenek, a szolgáltató által beterjesztett
díjtételek elfogadását javasolják a Képviselő-testületnek, a rendelet-tervezetet második fordulós
tárgyalásra alkalmasnak tartják.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő hozzátette, hogy a díjtételek emelése járjon együtt a temetői
környezet minőségének a javításával, mert a lakosság is sokkal könnyebben elfogad egy áremelést, ha
ezért a szolgáltatásnak a minősége is javul. Például a csapadékvíz elvezetés, a ravatalozó környékének
rendbetétele illetve a közkifolyók vízelvezetése.
Béres János képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a bizottsági ülésen fölvetette az ügyvezető
igazgatónak, hogy a ravatalozóval párhuzamosan lévő főúton csak a két végén van elhelyezve
szemétlerakási lehetőség, azt az ígéretet kapta hogy az út közepén is lesz erre lehetőség.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az első
forduló elfogadásáról.

A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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
473/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a köztemetőkben folyó temetkezési, valamint a
köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) KT rendelet módosítását II.
fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
13. Napirendi pont
2010. évi beszámoló a temető, a holtágak üzemeltetéséről, valamint a belterületi utak kezeléséről
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottság elnök elmondta, a rendszeresen és szezonálisan végzett temetői szokásos
üzemeltetési, fenntartási feladatok mellett 2010-ben a temetők területének egy részéről rendszeresen
szivattyúzni kellett a csapadékvizet. Rendszeres és szezonális feladatai vannak a holták
üzemeltetésének is, kiemelte a vízszint, illetve a vagyonvédelem heti kétszeri ellenőrzését. Az
útkezelési feladatok közül kiemelte az utak kátyúzási igényének felmérése évente egy alkalommal
esedékes az előterjesztés szerint. Ez ilyen évben, mint az idei volt kevés. A városfenntartó bizottság a
beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában javasolta a beszámoló elfogadását.
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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
474/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a temető, a holtágat üzemeltetéséről, valamint a
belterületi utak kezeléséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal

Törölt: ¶
Törölt: ¶

14. Napirendi pont
Szolgálati és szociális bérlakások karbantartási és felújítási munkálataival kapcsolatos
fenntartói döntések
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft megküldte
beszámolóját a 2010. évi szolgálati és szociális bérlakások felújítási munkálatairól. A beszámolóból
megállapítható, hogy a felújítási munkálatok folyamatosak voltak és a használhatóság
figyelembevételével történtek. Az ügyvezető meglátása az, hogy a lakások műszaki állapota nem
kielégítő mivel alapvetően régi épületekről van szó, így a szükséges felújításokra nem elegendő a
fedezet. Két bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolják a lakbérek olyan mértékű emelését,
amely a felújítási munkák költségeit fedezik. A Gyomaszolg által tervezett és kalkulált lakbéremelés
az előterjesztésben lévő táblázat tartalmazza.
Várfi András polgármester elmondta, hogy két döntési javaslatról kell szavazni, az egyik a beszámoló
elfogadása a másik pedig a lakbéremelésre vonatkozik. Kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatokról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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
475/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szolgálati és szociális
bérlakások 2010. évben elvégzett karbantartási és felújítási munkálatairól szóló beszámolót.
Határidő: azonnal

Törölt: ¶

A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal, 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
476/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
I./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján a szolgálati és
szociális bérlakások 2011. évre szóló munkaterve csak felújítási munkákra terjedhet ki nettó
1.230.000.-Ft összegben, ezzel egy időben utasítja az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot hogy a bérleti szerződéseket tekintse át és a
vizsgálat eredményéről tegyen jelentést.
II./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg a bérlakásokat
kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft.. azon kérelmét, melyben a lakások kezelésére fordított
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Törölt: ¶

azon összeg megtérítését kéri, mely nem térül meg a befolyó bérleti díjakból elutasítja, azzal,
hogy a megemelt a bérleti díjak és a felújítási munkák indokolt és szükséges ütemezése esetén
az összeg megtérül.
III./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szolgálati és szociális
bérlakások lakbéremelését
Komfortnélküli lakás esetében 10 %-os
Komfortos lakás esetében
15 %-os
Összkomfortos lakás esetében 18 %-os mértékben határozza meg az első fordulóban, felhívja
a Bizottság figyelmét, hogy a rendelet normaszövegét erre tekintettel készítse elő a második
fordulós tárgyalásra.
Határidő: I- II.pont esetében azonnal, III. pont esetében 2010. december 23.
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Törölt:

Formázott: Behúzás: Bal:
1,25 cm, Első sor: 0 cm
Törölt: figyelmét
Törölt: .
Törölt: ¶
Törölt: azonnal
Törölt: .

Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az ügyrendi bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az intézmény fenntartója hatáskörében
folyamatosan felügyeli és ellenőrzi az intézmény működését az ide vonatkozó törvény alapján. Dr.
Torma Éva igazgató főorvos az előírásnak megfelelően elkészítette beszámolóját, melyet az ügyrendi
bizottság megtárgyalt. A bizottsági ülésen Dr. Farkasinszky Erzsébet nem tartotta elegendőnek a
beszámolóban szereplő információkat, ezért jegyzőkönyvbe foglalva kérdéseket intézett az igazgató
nő felé. Pénteki határidővel az igazgató főorvos a kiegészítést eljutatta a képviselőkhöz, a testületi
előterjesztés ezzel kiegészítésre került.
Megkérdezte Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselőt, a kiegészítést elegendőnek tartja e, ebben a
formában be lehet e terjeszteni a képviselő- testület felé.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő válaszolva elmondta, mint a testület orvos végzettségű tagja
kíván kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatban. Az ügyrendi bizottság a beszámolót
elfogadásra javasolta a testület számára azzal, hogy a november 25-i ülésre Dr. Torma Éva írásban
egészítse ki a beszámolót a bizottsági ülésen felmerült kérdésekre adott válaszokkal. A intézmény
részéről az igazgató főorvos aláírásával az írásbeli válasz november 19-én délután érkezett. Az idő
rövidsége miatt a mindenre kiterjedő, részletes elemzésre nem nyílt lehetőség. November 22-én a
rendelő intézetben felkereste az igazgató főorvost, hogy az értékeléshez szükséges információkat
bocsássa a rendelkezésére. Az igazgató főorvos továbbképzésen volt, így a gazdaságvezetőtől kért
szóbeli információt. November 23-án délelőtt Kocsisné Takács Gabriella az igazgató főorvossal
történt telefonos értekezés után azt a választ adta, hogy az főorvos asszony kérése, hogy írásban
jelezze kérdéseit, és ezt követően biztosítja számára a kért anyagokat.
Megkérdezte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, a képviselő-testület tagjainak van e, és ha igen milyen
szolgálati út betartásával van lehetőségük betekinteni az intézményi dokumentációkba.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, több képviselő részéről is érkezett felé ilyen irányú
megkeresés. Az önkormányzatokról szóló törvény szerint a képviselő a képviselői jogait a bizottsági,
illetve a testületi ülésen gyakorolja. A kérdéseket ezeken a fórumokon kell feltenni. Kérdés volt
továbbá, hogy milyen mértékű és jogú információra tarthat igényt a képviselő a munkájával
kapcsolatban. A maga részéről javasolta a testületnek, hogy egy kötetlen beszélgetés formájában térjen
vissza erre a kérdésre. Megítélés szerint mind a hivatal, mind az intézményvezetők, mind pedig a
képviselők munkáját segítené, ha egy rendezett eljárási rend alakulna ki. Amennyiben a feltett
kérdésre az érintett nem tud választ adni, úgy az SZMSZ szabályozása szerint 15 napon belül írásban
kell megadni a választ a képviselőnek. Fontos tisztázandó kérdés az is, hogy milyen adatokra tarthat
igényt a képviselő. A személyes adatok kivételével bármely adatra, a közérdekű adatok nyilvánosak,
míg a személyes adatok védelme tekintetében korlátozás áll fenn.
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Törölt: azonal
Törölt: decemberi
Törölt: ülés
Törölt: ¶

Összegezve elmondható, a képviselő jelen ülésen is felteheti a kérdéseit, de írásban is feltehető. Ezeket
a közérdekű adatokat egyébként is nyilvánosságra kell hozni, ami kötelező az önkormányzat és az
intézmény számára.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő kielégítőnek tartotta a Jegyző úr által elmondottakat.
Sajnálatosnak tartotta, hogy az intézmény részéről sem az igazgató főorvos, sem a gazdasági vezető
nincs jelen a napirendi pont tárgyalásánál. Kérte jegyző urat, hogy a fentiekben adott tájékoztatást az
intézmény felé is szíveskedjen megtenni.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, az intézményen belül van egy helyettesítési rend, ugyan
úgy, mint a hivatalon belül is, a jegyző helyettese az aljegyző, aki a jegyző távollétében teljes
jogkörrel jár el.
Amennyiben a képviselő asszony szóban felteszi a kérdéseit, vagy írásban átadja a testület részére ami részét képezi a jegyzőkönyvnek – úgy az az intézményvezetés részére haladéktalanul megküldésre
kerül, akinek 15 napon belül a választ, tájékoztatást meg kell adni, amely a testület tagjai részére
megküldésre kerül.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő kérte Jegyző urat, hogy testületi ülés formájában tegye lehetővé
számára és a többi képviselő társa számára az intézménnyel kapcsolatos dokumentációk
megtekintését. 14 éve dolgozik a rendelőintézetben, vannak tapasztalatai az előző és a jelenlegi
vezetés által készített beszámolókkal kapcsolatban. Azok az információk, melyekhez sikerült
hozzájutnia, az internetről tudta lehívni, ezért lehetnek benne pontatlanságok, de személyét csak az
motiválta, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben is – legutóbbi információk szerint a kormány sem
fog jelentős támogatást biztosítani az egészségügynek, a GDP egészségügyre számított értéke
csökkeni fog – a város lakosainak a mostanival azonos szintű, könnyen hozzáférhető egészségügyi
ellátást nyújtsanak. Ez a képviselői programjában is benne volt, amit elég nagy elhivatottsággal próbál
meg elérni. Az ügyrendi bizottság ülésén a beszámolóval kapcsolatban az alábbi kérdéseket tette fel:
- Fogászati beszámoló módosítása, ugyanis az ellátott lakosság 14.375 fő, míg az
adatszolgáltatás 12.000 fő körül szól. Valószínűleg a gyermekfogászat maradt ki, ezért ennek
módosítását kérte. A 3. fogászati körzet rendelőintézetében személyi változás történt,
november 1-től más orvos látja el a feladatot, így ezt is kérte módosítani.
- A beszámolóban nem szerepel az iskolaorvos, sportorvos személye. Tudomás szerint Dr.
Katona Piroska látja el ezt a feladatot.
- Az intézmény struktúra változását kérte szakmacsoport, óraszám és a szakrendeléseket vezető
orvosok nevének, illetve közalkalmazotti, közreműködői, illetve egyéb formában történő
foglalkoztatás megadásával. Az igazgató főorvos által elkészített kiegészítés ezt viszont nem
tartalmazza.
- A felsorolt szakrendelések között nem találta a Mucsi doktor úr által ellátott idegsebészetet.
Tudomása szerint nem rendelkezik OEP engedéllyel. A kapott kiegészítés szerint az
idegsebész kollégával 2010. november 8-án közös megegyezéssel megszüntették a megbízási
szerződést. Szintén nem OEP engedéllyel dolgozik a kardiológus kolléga, Dr. Sipos Tas
Attila, de a belgyógyász szakrendelés keretében belül, mint belgyógyász OEP engedéllyel
dolgozik így számára a vényfelírási, továbbküldési lehetőség adva van. Mint kardiológus
2008-ban kötött szerződést az intézménnyel, de akkor sem volt OEP finanszírozás, ami
megjelent a 2008. évi beszámolóban. A főorvos finanszírozását saját erőből oldja meg az
intézmény. A városlakóknak szükségük van Dr. Sipos Tas Attila munkájára, a betegek
szeretik, ragaszkodnak hozzá. A belgyógyász szakrendelés főállású főorvosa
gasztroenterológus szakorvos, aki mellé szerencsés egy kardiológus szakorvost is
foglalkoztatni. Kérdése az volt, történt e finanszírozás változás, ami miatt Dr. Sipos Tas Attila
az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján, átmenetileg a kardiológiai
szakrendelés szüneteltetését kéri. Dr. Sipos Tas Attila elmondása szerint az ő munkáját a
számára biztosított pénzforrás nem fedezi. Kérte a város vezetését, amennyiben az intézmény
a kardiológiai szakrendelést nem tudja saját erőből finanszírozni, úgy a város gondolkozzon
megoldási lehetőségen, mivel szükség van a kardiológusra.
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Szeretné megtekinteni az intézményben a közreműködői, illetve más finanszírozásban
foglalkoztatott orvosok szerződését. Óraszámuk megadása mellett havi bontásban a Tb
finanszírozó pont értéket, illetve a juttatást.
Szeretné látni a bevétel kiadás alakulását szakmánkénti bontásban. Az egészségügyi
gondnokság működési költségeit, ami Rávainé, Kocsisné, Árvainé, a takarítók a karbantartók
fizetésüket, költségtérítésüket fedezi. A Tb finanszírozott pénzmaradvány felhasználását 5
évre visszamenőleg. Mennyi volt az önkormányzati támogatás, a saját bevétel, pályázati
pénzek 5 évre visszamenőleg. Hogyan oszlik meg az intézmény tartalékalapja
közalkalmazotti, illetve közreműködői bontásban.
Hogy működik a kontroling. Ez egy működési elemzés a helyi és az országos adatokkal
összehasonlítva. Célszerű lenne reális képet kapni az intézmény munkájáról, összehasonlítani
azonos ellátási kötelezettséggel bíró szakrendelők munkájával. Ez adna támpontot arra, hogy a
következő évi költségvetést ennek megfelelően próbálják meg irányítani, szervezni.
Az OEP többlet finanszírozása 2010. január hónapban 1.4 millió Ft, 2010. október hónapban
kb. 1 millió Ft. Milyen arányban osztotta fel az intézmény a szakrendelések irányában
közalkalmazotti, közreműködői tevékenységek között. Mint a beszámolóban olvasható, az
intézményben 6 fő közalkalmazotti és 10 fő közreműködői szerződéssel dolgozó kolléga
dolgozik. Ezzel az aránnyal valószínű, hogy a közreműködői szerződéssel dolgozók is igen
jelentős finanszírozást kapnak az OEP-től, és ez teszi lehetővé az intézmény harmonikus
működését.
Volt e dolgozói juttatás, jutalom, étkezési jegy, beiskolázási támogatás, továbbképzés,
kiküldetés. Hogyan alakultak a dolgozói bérek, orvosok szakdolgozók, egészségügyi
gondnokság dolgozói, illetve a közreműködői szerződéssel dolgozó orvosok bérei.
Sor került az intézmény SZMSZ-nek módosítására a háziorvosi ellátási kötelezettség változás
miatt. Az SZMSZ melléklete tartalmazza e az intézményvezető, annak helyettesítésére
vonatkozó szabályozást. Tudni kell ugyanis, hogy a vezető távollétében ki látja el a
helyettesítést. Példának említette, hogy az elmúlt testületi ülést követően, amikor visszament a
rendelőbe, Rávainé közölte vele, hogy a szervert leállítják. Arra a napra neki még legalább 20
betege volt előjegyezve, akiket el kellett látni. Ilyen jellegű probléma megoldása abban a
pillanatban saját hatáskörében zajlott, nem engedte a szerver leállítását, csak az orvosi munka
befejezése után. Érdeklődésére, más intézményeknél a szerverek leállítása munkaidőn túl
történik. A szakrendelőben ugyanis nem csak délelőtt folyik munka, hanem délután sokszor
estébe nyúlóan. A saját rendelésében 16.30 -17 óra körül rendszerint nem használható a
számítógép, ezt jelezte az intézményvezető felé, bízott abban, hogy történik változás. A
betegeket el kell látnia, azokért a betegekért, akik abban az időben hozzá beutalást nyernek,
anyagilag és jogilag is felelős.
Szerette volna tudni, van e kollektív szerződés, ami a közreműködői szerződéses orvosokra
jogokat és kötelezettségeket ró. Kik a szakmai vezető testület tagjai. Erre a kiegészítésben
megkapta a választ. Mikor volt munkaértekezlet.
A beszámoló kiegészítésében tájékoztatást kaptunk arról, hogy a műszerpark 80.8 %-os
elhasználódási fokú. Ha ez így van, akkor ezt a rendelőt be fogják zárni? Félő, hogy így lesz.
Tudomása szerint az elmúlt öt évben igen sok új műszer került vásárlásra. Az intézmény majd
bizonyára felsorolja, melyek voltak ezek a műszerek. A műszerek időszakos műszaki
felülvizsgálatát minden évben el kell végezni, viszont sem piros, sem sárga címkét egyetlen
gépen sem látott elhelyezve. A piros címke azt jelenti, hogy nem használható, a sárga pedig
azt, hogy egy éven belül pótolni kell a hiányosságot.
Az október 7-i szöveges beszámoló nem tartalmazza a pénzmaradvány részletes
felhasználását. 2010. február 15-én a képviselő-testület által megszavazott 16.4 millió Ft-ból
az intézmény felhasznált 8.2 millió Ft-ot. Ennek a részletes elszámolása sem szerepel a
beszámolóban. Biztos abban, hogy jó helyre költi a pénzt az intézmény, nem támadni akarja,
hanem szeretné, ha a következő évi gazdasági problémák elé mennének.
Az idegsebész és a kardiológus kollégák bérezésével kapcsolatban azt a választ kapta, hogy az
intézmény ezeket a kiadásokat – bér és járulékai – az intézmény a saját költségvetéséből
finanszírozta.
Az intézmény kiadása szakmánkénti bontásban megtalálható, e. Természetesen ide tartozik a
gazdasági iroda is.
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A teljesítmény volumen korlát átalakítása folyamatban van, de ez még nem törvény. A
kiegészített beszámolóban idézik Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár
szavait, miszerint „az egészségügy jelentős korrekcióra szorul”. Örülni fogunk annak, ha a
törvény megalkotásra kerül, és a dolgok rendben fognak menni. Jelen pillanatban az adott
törvényekkel kell dolgoznunk, számolnunk.
- A 2011 évi OEP javaslat még nem jelent meg, reméljük, hogy a kardiológiai óraszám
megemelésre kerül az intézménynél, de megoldható lenne átcsoportosítással is.
- A kontroling, teljesítményelemzés megléte indokolt, mert így tervezhető az intézmény jövő
évi munkája, költségvetése.
- Fontosnak tartotta szólni az ultrahang, labor és fül-orr gégészeti rendelésről. Az ultrahangon
3-4 hét a várakozási idő. Ha ezt a szakrendelést valamilyen formában – anyai finanszírozás,
óraszámemelés – meg tudnák emelni, Dr. Bakócz József kolléga partner ennek megoldásában,
akkor a várakozási időt 1-2 hétre le tudnák csökkenteni. Példaként említette, hogy Békésen a
várakozási idő maximum 1-2 hét. Csúszás esetén pluszrendelést szoktak beiktatni. Anyagi
forrást kell rá találni. A laborban minden hónapban 1 hétig nincs labor elérhetőség, pedig itt
csak a vér levétele történik, a feldolgozást a szarvasi labor végzik. Ehhez a tevékenységhez
nem kell szakellátási végzettség, bármilyen nővéri végzettséggel rendelkező el tudja látni. A
jelenlegi laboros főiskolára jár, havonta 1 héten keresztül, ez idő alatt valaki más biztosan el
tudná látni ezt a feladatot. A fül-orr gégészeti rendeléssel kapcsolatban az a gond, hogy a
délutáni rendeléseknél ezen az oldalon elég nagy a zsúfoltság, mivel más szakrendelések is
folynak. A helyiség szellőztetése nem megfelelő, nem igazán komfortos a betegek számára itt
várakozni. Meg kellene vizsgálni, hogyan tudnának ezen változtatni, talán a délelőtti
rendeléseket bővíteni, stb.
- Dr. Gedei Margit szemész főorvos nyugdíjba vonulása miatt új szemész dolgozik a
rendelőben, így a fül –orr gégész kolléga rendelése átkerült a nőgyógyász rendelőjébe. Nem
tartotta elfogadhatónak, hogy ez a két szakrendelés ugyan abban a rendelőben történjen, főleg
a téli időszakban a kismamákat veszélyeztetve a vírus és bakteriális fertőzéssel. Ha ebből
probléma adódna, az nagyon rontaná az intézmény működését.
- A szemészeti szakrendelés óraszáma 22 órára csökkent, ez nem teszi lehetővé, hogy valaha az
intézménynek főfoglalkozású szemésze legyen. A város lakosainak igen nagy igénye van erre
a szakrendelésre.
Összegezve: a maga részéről jelen formában a beszámolót nem javasolta elfogadásra. Az igazgató
főorvossal le kell ülni, a problémákat át kell beszélni. Biztos kap olyan segítéseget, aki a pénzügyi
rész átgondolásában, átnézésében segítségére lesz. Kérte a képviselő társait, hogy az intézmény
beszámolóját az általa feltett kérdések tisztázása után fogadják el, igénybe véve a szakrendelő
adatszolgáltatását.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök bejelentéssel élt, miszerint Keresztesné Jáksó Éva a
humánpolitikai osztály vezetője jelezte felé, miszerint a fogászati ellátotti létszám tekintetében az
adatok kijavítása megtörtént. Ugyanakkor Dr. Biczó Virág fogorvos helyét Dr. Hák Mária vette át
2010 novemberétől.
A képviselő asszony kérdéseivel kapcsolatban megkérdezte Jegyző urat, személyi anyagok,
szerződések kiadása nem sérti e a személyiségi jogokat.
Dr. Csorba Csaba jegyző amennyiben olyan személyi adatról van szó, ami az adatvédelmi
törvény szerint személyes adatnak minősül, úgy igen. A képviselő asszony kérése nyilván a
szerződés általános tartalmának átvizsgálására irányul, ami nem érint személyes adatot.
Várfi András polgármester, mint ahogy elnök asszony is elmondta, az intézményi beszámoló
megfelel a meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek. Örült annak, hogy a testület tagjai
között van egy szakorvos, aki járatos az egészségügyben, felteszi kérdéseit. Bízott abban, hogy
ezekre a kérdésekre az igazgató főorvos megadja a válaszokat. Az, hogy jelen ülésen nem tudott
részt venni, elfogadható, hiszen iskolába jár, e miatt van távol. A helyettese sincs jelen, aki nem a
gazdasági vezető, van helyettes orvosa az intézménynek.
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Csigir Péter érdeklődő állampolgár, kérdést intézett Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselőt, mint
urológus szakorvos felé, a Szó-beszéd c. helyi lapban megjelent cikkel kapcsolatban, amely szerint
a doktornő megfenyegette Hornok Ernő újságírót az Édesanyján keresztül, aki éppen a
doktornőnél volt vizsgálaton. A város lakói ezt nem tartják etikusnak, főleg nem egy orvostól.
Farkasinszky Erzsébet képviselő örült a kérdésnek, így lehetősége van a saját verzióját
elmondani. Az újságcikkre nem kívánt reagálni, talán azért nem, mert Hornok Ernő személyiségét
ismerve, félt a retorziótól. Az Édesanyja az ő betege, aki a rendelésre jövetelkor hozott részére egy
példányt az újságból, amibe a szóban forgó cikk megjelent. Ebben a cikkben az újságíró elég
csúnyán nyilatkozott arról az egyesületről, amelynek személye is tagja. Az egyesület tagjait nézve,
a korunknál fogva semmilyen formában nem lehettek a szocialista, kommunista pártnak a tagjai.
Személye sem volt soha, erről az önéletrajza is tanúskodik, ami több újságban is megjelent a
választási kampány során. Soha, semmiféle pártnak nem volt tagja. A cikkben megjelenteket
nagyon sérelmezte, nem biztos, hogy tisztességes bántani valakit olyanért, amit el sem követett. A
következő alkalommal, amikor az újságíró Édesanyja visszajött a rendelésre, mint páciens,
sajnálatát fejezte ki azért, hogy a fia megbántotta ezzel a cikkel, és ilyen kényelmetlen helyzetbe
hozta a doktornőt. A cikk olvasása után közvetlenül telefonon felhívta Hornok Ernőt és elmondta
neki, hogy erre a civil szervezetre nem valószínű, hogy az általa leírtak valamilyen formában is
igazak. Az Édesanyja elmondta, hogy a cikkeket ő szokta helyesírásilag lektorálni, mire ő azt
válaszolta, hogy néha tartalmilag is kellene, ugyanis a városban nagyon kevés olyan értelmiségi
van, akivel kapcsolatban Hornok Ernő jogtalanul elmarasztaló cikket nem jelentett meg. Egyre
több emberben gyűlnek e miatt az indulatok, és ez nem a Körösök Vidékéért Egyesület, mint
ahogy az a cikkben le lett írva. Az egyesület tagjai attól fegyelmezettebbek, mint, hogy erre a
cikkre reagáljanak. Annyit mondott Hornok Ernő Édesanyjának, hogy bizonyára eljön az az idő,
amikor Ernőt, ugyan úgy, mint régen, megverték, megverik.
Szégyelli ezt a dolgot, annál is, inkább mert mindez a rendelőben történt, ezért ő mind az erkölcsi,
mind pedig az anyagi felelősséget vállalni tudja, és ha kell vállalja is. Gondolt arra, hogy jogilag
tovább lép ebben az ügyben, de nem biztos, hogy érdemes ezzel a dologgal olyan sokat
foglalkozni.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök sajnálatosnak tartotta, hogy ebben az intézményben nem
csak ez az eset történt meg, a betegek és a hozzátartozóik inzultálása sem új keletű dolog. A
doktornő bizonyára tudja, hogy mire gondol.
Farkasinszky Erzsébet képviselő igen, tudta, hogy a képviselő társa mire gondolt, és amennyiben
felhatalmazást ad, erre is megadná a választ.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megadta a felhatalmazást.
Farkasinszky Erzsébet képviselő elmondta, 14 éve dolgozik a szakrendelőben, és ha az emberek
többsége elégedetlen lenne a munkájával, nem nagyon mennének hozzá a rendelésre. A képviselő
asszony Édesapját otthon is meglátogatta kérésére, bár mivel szakorvos nem kötelessége házhoz
kimenni, kivéve abban az esetben, ha a háziorvos fekvőbeteg konzíliumot kér. A képviselő
asszony azt jelezte felé, hogy az Édesapjának problémája van, amire ő azt válaszolta, hogy
szeretettel várja a rendelőben, ahol csak este 18 óra után tudja fogadni, mert az ellátási rend szerint
öt percenként vannak a betegek beosztva, akik között vannak vidékről jövő betegek is.
Amennyiben a vidéki betegek elé vesz más betegeket, úgy azok nem tudnak haza utazni. Mivel a
képviselő asszony 16 órára tudott járművet szerezni az Édesapja számára, így 16 órára hozta be a
rendelésre, ami miatt néhány Dévaványai beteg nem érte el a 16 órai buszjáratot.
Nem kívánt ezzel az üggyel tovább foglalkozni, amennyiben a képviselő társa úgy gondolja, hogy
vele szemben etikai vagy orvosi probléma merül fel, úgy lépje meg a megfelelő formát.
Toldi Balázs alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a fenti hozzászólásokkal kissé
elkanyarodtak a napirendi pont témájától. Véleménye szerint a doktornő nagyon szívén viseli az
emberek egészségügyi állapotát, és az egészségügyi intézmény sorsát.
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Nyilván nem probléma az, hogy ennek kapcsán felszínre hoz sok olyan kérdést, amit nem biztos,
hogy más kívülálló személyek átlátnak.
Javasolta, hogy térjenek vissza a napirendi pont témájához, foglalkozzanak azzal, amit a doktornő
felvetett. A Körösök Vidékért Egyesülettel kapcsolatos újság cikkel kapcsolatban hangsúlyozni
kívánta, hogy az sem volt helyes, ahogyan a doktornő válaszolt, de azzal sem értenek egyet, hogy
amit leírtak, az helyes.
Arnóczi István János képviselő hangsúlyozta, orvos etikai kérdésekben nem biztos, hogy az a
fórum az illetékes.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági tag megjegyezte, senkinek nem kívánja azt az „élményt”,
amiben neki volt része a fent említett eset kapcsán.
Poharelec László képviselő Dr. Farkasinszky Erzsébet azon javaslatát, miszerint a beszámolót ne
fogadja el a testület, azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadni, hogy kérjék fel az intézmény
vezetőjét, hogy a soron következő testületi ülésen legyen jelen. Amennyiben egy intézménynek
beszámolója van egy testületi ülés napirendjei között, akkor elvárható, hogy képviseltesse magát.
A maga részéről nem tudta elfogadni, hogy sem a bizottsági, sem pedig a testületi ülésen nem volt
jelent az igazgató főorvos. Köszönettel vette, hogy más önkormányzati intézmények, akik
beszámolói szintén napirendi pontként szerepel, képviseltetik magukat az ülésen.
Dr. Csaba Kálmán főorvos, egy nagyon korrekt, mindenre kiterjedő részletes beszámolót
hallhattak Farkasinszky doktornőtől. Kívánta mindenkinek, hogy ilyen munkatársai legyenek,
mint ő, viszont egy testületi ülésen semmi helye nincs a személyeskedésnek.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök reagálva elmondta, nem hozta volna fel ezt a személyes
problémát, ha csak vele történt volna meg, és másokkal nem.
A beszámolót illetően azt javasolta, hogy azt fogadja el a testület, mert az igazgató főorvos azt, az
előírásoknak megfelelően készítette el. Lehet, hogy hiányos, de akkor ez egy helyi rendeletnek a
hiánya is, az igazgató főorvos a megadott kérdésekre adta a választ.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő elmondta, a többi intézményre nézve igen pontos és szoros
adatszolgáltatási szabályok vonatkoznak. Miért nem vonatkozik ez a Városi Egészségügyi
Intézményre. Nagyon sok munkájába került a fentiekben felsorolt kérdések, problémák
összeállítása, mire 2004-től kezdődően 2007-ig az előző vezetés által készített beszámolókat
áttekintette, melyekből igen pontos adatokat, információkat kapott az intézmény munkájáról,
működéséről. Ezt a hagyományt minden kérés nélkül követni kellett volna a jelenlegi vezetésnek,
akkor nem kerültek volna ilyen helyzetbe. Ezen változtatni kell, de ennek ellenére azt javasolta,
hogy az új ismeretek birtokában térjenek vissza a beszámoló elfogadására. Jelen ülésen ne
fogadják el.
Várfi András polgármester lezárta a témát, majd figyelemmel az elhangzott módosító
javaslatokra, miszerint a testület ne fogadja el az igazgató főorvos beszámolóját, kérjék fel, hogy
készítsen új beszámolót, melyet bővítsen ki a testületi ülésen elhangzott kérdésekre adott
válaszokkal. ugyanakkor hívják fel a figyelmét, hogy vegyen részt a testület soron következő
ülésén.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító indítványról.
A képviselő-testület a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 5 nem szavazattal támogatta. [Arnóczi
István János igen, Betkó József nem, Béres János igen, 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 nem.]

Várfi András polgármester a szavazás eredményére figyelemmel kihirdette az alábbi határozatot:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
477/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját nem fogadja el. A képviselő-testület felkéri Dr. Tomra
Éva igazgató főorvost készítsen új beszámolót, melyet bővítsen ki a testületi ülésen elhangzott
kérdésekre adott válaszokkal, és azt terjessze be a testület december havi ülésére. Ugyanakkor
felhívja az igazgató főorvos figyelmét, hogy a testületi ülésen vegyen részt.
Határidő: 2010. december 23.
Felelős: Dr. Torma Éva intézményvezető
16. Napirendi pont
Beszámoló az Endrődi Közösségi Ház 2010. évi tevékenységéről
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnököt ismertesse az
előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a beszámolót a közösségi ház működtetője, a
Templárius Alapítvány készítette. Az alapítvány 2006. március 1. napjától közművelődési
megállapodás keretében működteti a közösségi házat, határozatlan időtartamra. Az időközben történt
változás miatt az emeleti részen lévő Népház-kistérségi Konferencia terem átkerült a Közművelődési Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény irányítása alá, míg a Szent Antal utca felőli alsó
szintet és az udvari épületet továbbra is az alapítvány működteti.
Az alapítvány kuratóriumának elnöke, Ungvölgyi János a megadott határidőre elkészítette a szakmai
és pénzügyi beszámolót, melyből megállapítható, hogy az alapítvány a közművelődési
megállapodásban meghatározott módon működteti az intézményt.
A beszámolót két bizottság véleményezte, és mindkét bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
/ Toldi Balázs alpolgármester elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 10 fő./
Márjalaki József a pénzügyi bizottság elnöke igen figyelemre méltónak és példaértékűnek tartotta az
alapítvány által végzett tevékenységet. A havi rendszerességgel tartott különböző rendezvények,
kiállítások megmozgatják az itt élő embereket, motiválja őket arra, hogy érdemes ezt csinálni.
Gratulált a végzett munkához, további sok sikert kívánt.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő egyetértett a fentiekkel. Örömére szolgált, hogy végre valaki
összefogta az Endrődi településrészt, ahová szeretettel várják a gyomaiakat is. A hagyományok
ápolása, az együvé tartozás adja egy közösség alapját. Köszönte a végzett munkát.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a bizottságok
javaslatára is figyelemmel fogadják el a beszámolót.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal 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, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
478/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Templárius Alapítvány
beszámolóját, mely a közművelődési megállapodás keretében működtetett Közösségi Házban
a 2010. évben végzett tevékenységekről szól.
Határidő: azonnal
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17. Napirendi pont
Beszámoló a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2010. évi
tevékenységéről
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnököt ismertesse az
előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az intézmény beszámolóját Dr. Szonda István
intézményvezető készítette el. A beszámolóból megismerhették az intézmény tevékenységét,
kulturális, turisztikai feladatait. Sokrétű feladatot lát el az intézmény. Bemutatásra kerültek az
épületekkel kapcsolatos állagmegóvási feladatok, problémák, melyek megoldására pénzügyi fedezetet
kell keresni. Problémaként merült fel a Tourinform iroda működtetésének megváltoztatása is, mivel az
intézményvezető jelzése szerint ebben a konstrukcióban nem fogja tudni ellátni a feladatát.
Ugyanakkor megoldásra vár a városi újság forráshiányának megszüntetése.
A véleményező bizottságok a beszámolót megvitatták, javasolják annak elfogadását.
/ Toldi Balázs alpolgármester visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 11 fő./
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a pénzügyi bizottság részéről felmerült a kérdés, hogy a
városi újság kiadásával kapcsolatos havi 80.000 Ft hiány miből keletkezik. Amennyiben az újságot
jövőre is működtetni akarják, úgy a jelenlegi támogatást 1.2 millió Ft-al meg kell növelni. Szükség van
e így erre a helyi újságra?
Dr. Szonda István intézményvezető reagálva a hozzászólásra elmondta, amióta az intézményhez
került át az újság kiadása folyamatosan forráshiánnyal küzdenek. Ez abból adódott, hogy azt
forráshiánnyal örökölték. A hiány csökkentésére tettek különböző intézkedéseket, melynek
eredményeként 30.000 Ft-ot le tudtak faragni. A forráshiány abból is adódik, hogy újságírót
foglalkoztatnak, aki havi bruttó 125.000 Ft-ért vállalta az újság szerkesztését, írását. Az egyéb költség
az újság előállításából adódik, aminek csökkentésére megoldás lehet, ha kevesebb példányszámban,
más formátumban állítják elő. Ez az újság folyamatosan próbálja vállalni a köztájékoztatást, amire
szükség van. A nyomdaváltással is sikerült a költségeken csökkenteni. Meg kívánta jegyezni, hogy
amikor a lapkiadás az intézményhez került, a jelenleginek többszöröse volt a hiány. A jövő évben
változtatni kell ennek az újságnak a finanszírozásán, vagy marad ilyen formában és biztosítani kell a
szükséges pénzügyi forrást, vagy adott esetben egy társadalmi jellegű újságírással kell felcserélni a
jelenlegi szerkesztői megbízatást.
Várfi András polgármester véleménye szerint egy ekkora városnak mindenképpen szüksége van
újságra. Mint ahogy az intézmény vezetője is elmondta, ez társadalmi szerkesztésű is lehet, a
képviselőknek be lehet szállni az újságírásba, leírhatják véleményeiket, nyithatnak, különböző
szakértői oldalakat stb. Ezzel lehet csökkenteni az újságkiadás költségeit.
Betkó József képviselő egyetértet azzal, hogy a városnak szüksége van erre az újságra, amit szükséges
lenne eljuttatni a külterületen élő lakosokhoz is. A külterületen élők száma több mint 1000 fő.
Endrődön 504, Gyomán 68 külterületi postaládával rendelkező lakott ingatlan van. A külterületen
élőkhöz a Gyomaendrődi Hírmondót 3146 Ft-ért tudná eljuttatni – 5.50 Ft/db. Ezeket az információkat
a Posta vezetőjétől kapta, amiről Dr. Szonda István intézményvezetőt is tájékoztatta.
Toldi Balázs alpolgármester egyetértett azzal, hogy a város lakóinak szüksége van arra, hogy
eljussanak hozzájuk a hírek. Az, hogy ez milyen formában történik, nem biztos, hogy ezért egy helyi
lapot fenn kell tartani. Jó dolog, az, ha városnak van egy újságja, nem ez ellen van, hanem a forma, a
finanszírozás ellen. Meg kellene nézni azokat a lehetőségeket, amelyek plusz bevételhez jutatják az
újságot- nem csak helyi hirdetéseket, piár cikkeket megjelenteni. A városban sok olyan vállalkozó van,
akit nem ismer mindenki, lehet, hogy ők egy kis reklámért cserébe, hajlandóak lennének fizetni azért,
hogy ebben az újságban megjelenjenek, ami minden városlakóhoz eljut.
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Ugyanakkor van a városban másik két helyi újság, amelyekben adott esetben bérelni lehetne
felületeket, ez is költséghatékonyabb lenne. Ezzel is ugyan az jutna el a város lakóihoz, mint a városi
lapon keresztül, csak lehet, nem annyi emberhez- ennek ez lenne a hátránya.
Márjalaki József bizottsági elnök emlékezete szerint az előző testületi ülésen a Térségi Szociális
Gondozási Központ vezetője ajánlotta fel, hogy a tanyagondnoki szolgálattal kijutatják az újságot a
külterületen élőkhöz.
Betkó József képviselő véleménye szerint annyi pénzért, amennyiért a posta, más nem tudja kijutatni
a külterületi tanyákra. A tanyagondnoki szolgálat csak azokra a tanyákra vinné ki, ahová egyébként is
kijár, a többi helyre eljutatni, óriási plusz feladatot jelentene neki. 3.146 Ft –ért 572 helyre tudna
eljutni az újság, a tanyagondnoki szolgálat nem tudja ennyiért kivinni.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, ebben a hónapban a tanyagondnoki szolgálat már
kiszállította az újságot, viszont valóban csak azokra a tanyákra mennek ki ahol ellátási kötelezettsége
van. A postaládákhoz viszont kulcsa csak a postának van. El kell gondolkodni a megoldáson, mert az
sem volt megoldás, hogy a kocsmában leraktak néhányat – és aki nem jár el oda, az nem kapott
információt. A város minden lakója egyaránt kapjon információt a testület munkájáról.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő véleménye szerint, amennyiben a tanyagondnoki szolgálat nem
tudja megoldani, ez nem olyan nagy összeg, amivel ne tudnának hozzájárulni, hogy az újság a város
minden lakójához eljusson. Erre megoldást kell találni.
Várfi András polgármester visszatért az intézményi beszámolóhoz, amelyben az újságon kívül még
nagyon sok mindenről esett szó. Arról, hogy a városban nemzetközi tudományos konferenciákat
tartanak évről-évre, szó van arról, hogyan működik az Endrődi tájház, mennyire jó, hogy annak idején
megvették a Zrínyi úti ingatlant a gyomai táj és alkotóház kialakítására, ahol azóta sok, hasznos
program zajlott. A Tourinform irodán valóban el kell gondolkodni, jó helyen van e a fürdő mellett,
csak a fürdőt szolgálva, vagy beljebb kell hozni a városba, Gyomaendrőd turisztikáját szolgálva,
megfelelve a Turizmus Zrt. címhasználati előírásnak. A látogatók számából is az szűrhető le, hogy
sokan megfordulnak ebben az intézményben.
Dr. Szonda István intézményvezető az újsággal kapcsolatban megjegyezte, amennyiben az újság
tájékoztató jellegével nincs megelégedve a város lakossága, azt a szerkesztő felé kell jelezni. Jó
elgondolásnak tartotta, hogy a külterületen élőknek a postán keresztül jutassák el az újságot. Ezáltal
olyan nyomtatott hírközlő anyagot tudnak minden hónapba a városlakók kezébe adni, amiből
megfelelő módon, hitelesen tudnak tájékozódni a város dolgairól.
Mint a beszámolóból is olvashatták, egy összetett feladatot lát el ez az intézmény. Gyakorlatilag egy
hármas feladatkör fognak össze, és próbálják azt jól elvégezni. Természetesen vannak kisebb-nagyobb
problémák, ami abból is adódik, hogy neki is meg kellett ismerni a közművelődési életet
Gyomaendrődön. A maga részéről meg tette, amit tudott, az anyagi lehetőségek között, melyek
nagyon kevesek. Igyekezett elvégezni azokat a fejlesztéseket, változtatásokat, melyek, ha nem is
látványosak, de érzetben hozzájárultak ahhoz, hogy a város közművelődési szintje egy kicsit
emelkedjen. A Tourinform Iroda működésén különböző szerkezeti változtatásokkal tudnak majd
segíteni.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd javasolta a képviselőknek a
beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal 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.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
479/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja dr. Szonda István
intézményvezető beszámolóját, a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató
Intézmény 2010. évben végzett tevékenységérő
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjainak, valamint egyéb terület-használat díjak
módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben az önkormányzati tulajdonban lévő
tartósan bérletbe, használatba adott ingatlanok 2011 évre javasolt bérleti és területhasználati díjairól
van szó, illetve két ingatlan esetében a bérleti szerződés további egy évre történő meghosszabbításáról.
A javaslat szerint a bérleti díjak 3.5 %-os mértékkel kerülnének megemelésre.
A bizottság egy ingatlan esetében nem fogadta el a javasolt bérleti díjat – Vaszkó Sándorné által bérelt
Fő út 173-179 sz. alatti 22.24 m2-es ingatlan esetében a javasolt 3.500 Ft/hó helyett 11.400 Ft/hó díjat
javasolnának. A többi ingatlan vonatkozásában egyetértettek a javasolt bérleti díjakkal. A piac és
vásárrendezési tevékenységet végző Markt-Plus Kft esetében, mivel a kft 2011-ben nem kíván helytpénzt emelni, ezért a bizottság nem javasolja a bérleti díj mértékét megemelni.
Arnóczi István János képviselő javasolta, hogy az Endrődi Cuti Kft., Endrődi utcában közterület
bérleti díjának meghatározását vegyék ki ebből a körből és a közterületi bérleti díjaknál
foglalkozzanak vele.
Márjalaki József bizottsági elnök egyetértett a javaslattal, ezt a tételt vegyék ki a felsorolásból és
adják vissza a bizottságnak újratárgyalásra.
Várfi András polgármester összegezte a fenti javaslatokat, amely szerint a piacot üzemeltető MarktPlus Kft esetében ne történjen bérleti díjemelés, az Endrődi Cuti Kft. által használt közterület tételt
pedig vegyék ki a felsorolásból és az adják vissza a bizottságnak újratárgyalásra.
Marton Dániel képviselő felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy a testületi ülésen is mondja el azt a
tájékoztatást, amit a bizottsági ülésen elmondott a Cuti Kft. közterület foglalásával kapcsolatban.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint az, hogy ezt a témát a Pénzügyi bizottság ismét
napirendre tűzi, nem okozhat problémát. Igazán két oldalról kell megközelíteni ezt a közterület
foglalási díjat, egyrészt, hogyan alakult ki – a korábbi közterület-foglalás lett rendezve ebbe a bérleti
díjba, a másik, hogy ez a díj – az ottani más szolgáltatókhoz képest - valóban magas. A vizsgálatot
követően majd a bizottság eldönti, hogy mit javasol a képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában a fentiekben összegzett módosítással
javasolta a döntési javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
tartózkodás, Marton Dániel tartózkodás, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
480/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú bérbe illetve használatba
adott ingatlanok helyiségbérleti és területhasználati díjait 2011. január 1. napjától kezdődően
2011. december 31. napjáig az alábbiak szerint módosítja:
Bérelt ingatlan megnevezése
Mirhóháti u. 11.
Munkaügyi Központ

Bruttó bérleti díj
126.000,- Ft/hó
pénzügyileg nem rendezendő, beszámításra
kerül a nyílászáró csere ráfordítás teljes
összegébe
6.100,- Ft/hó

Szabadság tér
Buszállomás-tarfik
Polgármesteri Hivatal 16,28 m2 iroda
3.500,- Ft/hó
Közjegyző
Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179, 22,24 m2
11.400,- Ft/hó
Kulik Zoltán, Hantoskert területhasználat
1.250,- Ft/év
Fibernet Rt., Fő út 173-179. kábeltévé
13.500,- Ft/hó
Kiss Sándor, Erzsébet – liget földhasználati
724.000,- Ft/év
jog
Liget – Fürdő Kft. ( 1090, 1293/5, 1295/2,
1.529.500,- Ft/hó
1298 hrsz.)
Liget – Fürdő Kft. B-4. kat. Termálkút
550.600,- Ft/év
( Áchim utca )
Piac és vásárrendezés, Markt-Plus Kft.
260.000 Ft/hó
2./
A bérleti díjak felülvizsgálata 2011. november 30.-val válik esedékessé.
3./
A Képviselő-testület az alábbiakban felsorolt bérlők bérleti szerződéseit a következő feltételek
mellett hosszabbítja meg:
Megnevezés
Bérleti szerződés lejárta
Bruttó bérleti díj
Hősök u. 56, Magaszol Bt.
2011. december 31.
17.100,- Ft/hó
Hősök u. 56, Gyoma – Gazda Bt.
2011. december 31.
20.400,- Ft/hó
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés
módosítások megkötésére.
4./
A Képviselő-testület az Endrődi Cuti Kft. által az Endrődi utcában használt közterület bérleti
díjának meghatározását újratárgyalásra visszaadja a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságnak.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Külterületi vízgazdálkodás fejlesztése
Várfi András polgármester elmondta, a külterületi vízgazdálkodás fejlesztése program illik az
önkormányzat által 2006-ban megkezdett belterületi belvízrendszer fejlesztéséhez. A belvízprogramok
közül az I-VI. Ütem megvalósult, jelenleg a VII. ütemhez kezdett hozzá a kivitelező. Elmondhatjuk,
hogy belvízben jól áll a város, de mint mezőgazdász úgy vélte, nem csak a belvízzel, árvízzel, de a
külterületi öntözéssel is foglalkozni kell. A konyhakerti növények termesztésének meg kell teremteni a
feltételét. A jelenlegi kormányzat is azon dolgozik, hogy Magyarország ismét mezőgazdasági
nagyhatalommá váljon.
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Törölt: 9

Nagyon sok nem jó minőségű zöldség, gyümölcs és hús féléből behozatalra szorul az ország, ami nagy
szégyen az országra nézve, ezért is kellene nekünk a jó minőségű élelmiszertermelésre törekedni. A
város talajadottságait tekintve egy színes mezőgazdaságot tesz lehetővé, az intenzív, és az excentiv
mezőgazdaságot is. Ezeket a lehetőségeket kihasználva arra kellene törekedni, hogy Gyomaendrődön
lehessen öntözni, aminek a feltételeit meg kellene teremteni.
A jelen előterjesztés ezt a célt szolgálná, amely egy tervezést tartalmaz. Igen olcsó vizet tudnának
nyerni a Fűzfás zugból, ami aztán Déli irányba, megfelelő csatornákon kerülne a megfelelő helyre,
lehetővé téve kb. 7000 hektár területnek az öntözését, amiből 3500 hektár intenzíven öntözhetővé
válna. A tervezési munka továbbfolytatása 6.5 millió Ft-ba kerülne, melynek eredményeként egy több
százmilliós állami beruházás valósulhatna meg. Sokakban felmerül a kérdés, hogy miért nem a
mezőgazdaságból élő gazdák szervezik ezt. Megítélése szerint, amikor munkahelyteremtésről beszél a
testület, abba az is beletartozik, hogy olyan feltételeket teremtenek meg, ami ezt lehetővé teszi. Jelen
esetben a terv elkészítése is egyike ezeknek a feltételeknek, melyet követően a gazdák is össze tudnak
fogni, hogy a területeikre a víz eljusson, és beszerezzék azokat a berendezéseket, amivel majd öntözni
tudnak.
A maga részéről javasolta, hogy a 2011 évi költségvetésben biztosítsák ezt a pénzügyi fedezetet, ne
csak beszéljenek a munkahelyteremtésről, hanem tegyenek is érte.
Poharelec László képviselő nem osztotta a polgármester úr véleményét. A városban vannak más
vállalkozások, cégek, akiket segíteni kellene, hogy lehetőséghez jussanak. Magát az elgondolást nem
vetette el, de voltak kifogásai. A költségvetés elfogadása előtt 6.5 millió Ft-ot már eleve címkézni a
jövő évre, úgy hogy még nem is tudják, hogy áll a költségvetés, felelőtlenség lenne. Javasolta
Polgármester úrnak, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett gazdákkal, mert 7.000 hektárral számolva
1.000 Ft hozzájárulást jelentene a tervdokumentáció elkészítéséhez. Ennyi pénzt nyilván nekik is
megérne. Az önkormányzat pedig adja a szakmai segítséget.
Javasolta, hogy jövő évben foglalkozzanak ezzel a témával, de más formában. Megítélése szerint
7.000 hektár 100 mm rövid időn belül lehulló csapadékát, ha ráengedik az Október 6 ltp és
környékének területére, az ott élők úszni fognak. Nem támogatta azt, hogy 7.000 hektár
belvízcsapadékát ráengedjék a városra, más felé kell a vizet elvezetni.
A maga részéről a B. alternatíva szerinti megoldást javasolta elfogadni.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, az öntözés nem arról szól, hogy ráengedik a vizet
a lakótelepre, hanem kivezetik az öntözés adott helyére. Kissé fogalomzavarban van a Képviselő úr. A
költségvetést illetően, annak tervezése úgy történik, hogy készül egy koncepció, melyet december 15én fog a testület elfogadni, amely igen nagy hiányt tartalmaz. Ez általában így van minden évben,
hiszen a koncepció tartalmazza az intézmények igényeit, a testület elképzeléseit, melyeket aztán újra
átnézve lesznek olyanok, melyek kikerülnek, és olyan költségvetés kerül elfogadásra, ami működési
oldalon nem fog hiányt tartalmazni. Természetesen a fejlesztést, felhalmozást kellő megfontolással
fogják megtervezni és kigondolni hozzá a szükséges forrást.
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a Pénzügyi bizottság 4 igen és 1 nem
szavazattal támogatta a 6.5 millió Ft költség koncepcióba történő beépítését, de pénzügyi forrást nem
jelölt meg rá.
Poharelec László képviselő elmondta, lehet, hogy rosszul értelmezi, de a Városfenntartó bizottság
ülésén Dr. Goda Péter szakértő által adott tájékoztatóban a belvízről is szó esett. Hangsúlyozta, nem a
lehetőség megadása ellen van, de az önkormányzat ehhez a szakmai segítséget, pályázatírás,
koordinálás stb. adja. A belvíz visszavezetése ellen viszont tiltakozott, hiszen láthatjuk, hogy egy-egy
hirtelen esőzés milyen belvíz problémákat okoz. Először ezt próbálják meg rendezni, és ha majd lesz
rá anyagi forrás, akkor foglalkozzanak a külterületi öntözéssel.
Várfi András polgármester úgy gondolta, a belvíz programjainkat át kell tekinteni. Gyomaendrőd
csapadékvíz gyűjtői a városban lévő holtágak. Akár tetszik, akár nem kívülről a vizek mindenképpen
befelé folynak.
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Marton Dániel képviselő fontosnak tartotta hangsúlyozni, egy öntözőrendszer kiépítésével a
belvízproblémák is megoldódnak, mivel lesz hová lefolyni a víznek a kiépített csatornarendszeren
keresztül. Ezek a Keselyősi mezőgazdasági földterületek AK érték szempontjából messze a legjobbak
a környéken, tehát ezeket mindenképpen érdemes öntözni a terméshozam javítása érdekében.
Betkó József képviselő Poharelec képviselő megnyugtatására elmondta, a tervek szerint a csurgalék
vizek a Torzsás zugba folynak majd vissza.
További észrevétel, vélemény hiányában a Polgármester figyelemmel a véleményező bizottságok
eltérő véleményére, elsőként az A. alternatíva szerinti döntési javaslatot tette fel szavazásra, amely
szerint a továbbtervezési munka fedezetét, 6.5 millió Ft-ot biztosítják a 2011 évi költségvetésbe.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a javaslatot
elvetette: [Arnóczi István János nem, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József nem, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

A szavazás eredményére figyelemmel a Polgármester a B. alternatívát tette fel szavazásra, amely
szerint a 2011 évi költségvetési koncepcióban szerepeltetik ezt a feladatot, melynek fedezete a
költségvetési rendelet tárgyalásakor kerül meghatározásra.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen,
Iványi Lajosné tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Marton Dániel tartózkdoás, Márjalaki József igen, Poharelec
László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Törölt: ¶

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
481/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a vízgazdálkodás fejlesztéséről szóló tájékoztatót
elfogadja, a 2011. évi költségvetési koncepcióban szerepelteti ezt a feladatot, a költségvetési
rendelet tárgyalásakor kerül meghatározásra a jövő évi tervezési munka fedezete.
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a közbeszerzési törvény módosulása miatt szükséges
felülvizsgálni az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát. A szabályzat hatálya az önkormányzat
által lefolytatott közbeszerzésekre terjed ki. A költségvetési intézményeknek önálló szabályzatot kell
készíteni. A szabályzat azokat a belső szabályokat tartalmazza, melyek alapján a testületnek a
közbeszerzési eljárást le kell folytatni. Szabályozza a döntés előkészítést, melyben a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési bizottság, mint állandó bizottság jár el. A
döntéshozatal a bizottság elnökökből álló munkacsoport feladata, kivéve, ha a testület nem rendelkezik
úgy, hogy az a testület hatáskörébe tartozik. A szabályzat tartalmazza a kiegészítő nyomtatványokat,
iratmintákat, melyeket az eljárásban érdekelteknek ki kell tölteni.
A véleményező bizottságok elfogadásra javasolják az új közbeszerzési szabályzatot, a bizottsági
ülésen jelezte, hogy a hatálybalépés időpontján módosítani szükséges, ezek a módosítások keresztül
vezetésre kerültek. A korábbihoz képest egyszerűbb és jobban nyomon követhető ez az új szabályozás.
A Pénzügyi bizottságülésen felvetődött a bizottsági taglétszám kibővítése, aminek akadálya nincs,
politikai alku, egyezség kérdése, továbbá az 1990. LXV tv-ben a bizottság összetételére vonatkozó
szabályokat kell betartani.
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Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke kiegészítésként elmondta, a bizottsági létszám
bővítését ő vetette fel a bizottságülésen, amely lehetőséget most visszavon.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás, kérdés hiányában javasolta a képviselőknek az új
közbeszerzési szabályzat elfogadását.
A képviselő-testület, egyhangú 11 igen szavazattal 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
482/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
mellékletét képező Új Közbeszerzési Szabályzatot.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
21. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnököt a napirendi pont
ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a szolgáltatástervezési koncepció elkészítését a
szociális törvény írja elő, melyet kétévente felül kell vizsgálni. Gyomaendrőd hatályos kistérségi
koncepcióval rendelkezik, azonban a komplex ellátórendszer a széleskörű szolgáltatások biztosítása
miatt fontos, hogy naprakész településszintű koncepciónk legyen. Ennek felülvizsgálata ciklusváltásra
esett, így a leköszönő és az új testület is megismerkedett vele. A koncepció tartalmazza a Térségi
Humánsegítő Központnál és a Térségi Szociális Gondozási Központnál ellátott feladatokat, illetve az
önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a közfoglalkoztatás
megszervezését, és teljes képet ad a településen biztosított szociális ellátásról.
A koncepció elfogadása előtt széleskörű véleményezési eljárást folytatott le az önkormányzat, a
megkeresett szervezetek annak elfogadását javasolták.
A koncepciót véleményező Ügyrendi bizottság szintén javasolja az elfogadását.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot.
A képviselő-testület, egyhangú 11 igen szavazattal a döntési javaslatban foglaltakat elfogadta, 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
483/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátásokról és a
szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget
téve elfogadja a Gyomaendrődi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát
valamint elrendeli a a szociális szektor teljes átvilágítását, teljes körű pénzügyi és szakmai
elemzését az alábbi szempontok figyelembevételével:
- a munkanélküliség csökkentésének, munkahelyek létrehozásának lehetőségét, az Ipari
park helyzetét,
- a Szociális Földprogramban rejlő lehetőségeket
- az idősek klubja elhelyezkedésének és az idős emberek lakóhelyének kérdését,
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Törölt: Érinti viszont azt az
önkormányzati törvényben
szereplő szabályozást, miszerint ez
egy állandó bizottság, melyben a
képviselő-testületi tagoknak
többségben kell lenni. Mivel a
bizottság elnöke a
döntéshozatalban vesz részt, így ő
az eljárási folyamatból kiesik,
ezért külsős bizottsági taggal csak
úgy egészíthető ki a bizottság, ha
abba képviselő testületi tagot is bíz
meg a testület.
Törölt: ¶
¶

-

az otthon közeli ellátás – házi segítségnyújtás – előtérbe helyezését az intézményi
elhelyezéssel szemben.

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
22. Napirendi pont
Biztosítási ajánlat
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, ez a biztosítási ajánlat személyét érinti, amely
egy elő takarékosságot jelent arra az esetre, ha 4 év múlva nem lenne ismét polgármester, úgy az egy
összegben kifizetésre kerülő juttatatásának ez lenne a fedezete.
Tekintettel arra, hogy a jövő évi költségvetés készítés időszakában vagyunk, javasolta a testületnek,
hogy ezt a témát most vegyék le az ülés napirendjéről és a költségvetés tárgyalásánál térjenek erre
vissza.
Felkérte a képviselőket fogadják el az általa javasoltakat.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János tartózkodás, 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
484/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Biztosítási ajánlat tárgyú előterjesztést leveszi az
ülés napirendjéről, annak tárgyalására az önkormányzat 2011 évi költségvetésének
tárgyalásánál tér vissza.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
Képviselő-testületi előterjesztések elektronikus úton történő átadásának koncepciója
Várfi András polgármester felkérte Megyeri László aljegyzőt az előterjesztés készítőjét, ismertesse az
általa kidolgozott koncepció lényegét.
Megyeri László aljegyző röviden kívánta kiegészíteni az írásos előterjesztést, illetve demonstrálni az
elmondottakat.
A koncepcióban foglaltak nem új keletűek, viszont most jött el az ideje annak, hogy meg tudják
valósítani. Mint tudjuk az írásbeliség több ezer éves, a könyvnyomtatás óta pedig mindennapi dolgok,
hogy papírt fogunk a kezünkben. A digitális írásbeliség, még 20 évre sem tekint vissza, de annak
mindennapi alkalmazása maximum 10 éve történik. Nagyon gyors ütemben terjed, és mindennapos
dologgá vált, az emberek is gyorsan át tudnak állni az új technológiákra.
A képviselő-testület működésében is az lehetne a járható út a jövőben, hogy ha a kommunikációt,
kapcsolattartást, információhoz jutást a ma mindenki számára elérhető legkorszerűbb technológiára
alapozzák.
1990-ben már számítógépes hálózat volt a hivatalban és szövegszerkesztővel készítették a
jegyzőkönyveket. Az országban egyedül álló módon nálunk érhető el 1991 júniusáig visszamenőleg az
összes testületi jegyzőkönyv. 1992-ben már számítógépes határozatok nyilvántartását vezettek. 1997ben Poharelec László közreműködésével bevezették a testületi ülésen a hangosítást, és ő szerezte be a
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szavazógépre vonatkozó ajánlatot. 1998-ban már honlapja volt Gyomaendrődnek, 2003-ban az újabb
honlapra már online fel lehetett tölteni a határozatok nyilvántartásából a döntéseket. 2006-ban vezették
be a szavazógépet, 2009-től pedig egy olyan keretrendszer működik, amely a testületi ülés
előterjesztéseit, mint folyamatirányító munka, képes előállítani, ami együttműködik a szavazógéppel.
2010-ben pedig eljutottak odáig, hogy a honlap és az egyéb internetes szolgáltatások, az itt megjelenő
információk a nagyvilágba eljuthatnak.
A papíralapú kapcsolattartás digitalizálására két megoldási lehetőség van. Az egyik megoldás, hogy
letöltik a város honlapjáról Pdf formátumba, ami olvasható, kinyomtatható. A másik talán az igazi
megoldás a folyamatirányítással ellátott rendszer lenne, ami online módon tudná a kapcsolatot
biztosítani a képviselőkkel. Ez egy internetes felület lehetne, a már meglévő keretrendszerből. Ez a
megoldás egy olyan párbeszédre is lehetőséget adna, ami elősegíthetné a téma tartalom kellőbb
kibontását. Nyilván ez a profi használat során elérhető végső cél, amihez elsősorban nagyon sok időre
van szükség. Amennyiben erre még is igény mutatkozik, ezzel segíteni tudnák a képviselők munkáját.
Megvalósításával két cél lenne elérhető, egyrészt környezetkímélő, papírtakarékos kapcsolattartás,
másrészt olyan hatékony, párbeszéden alapuló digitális rendszer, ami segítené a képviselők
felkészülését, téma hatékonyabb kibontását. Segítene egy átgondoltabb, hathatósabb döntéshozatali
folyamat megvalósításában. A fő cél, a hatékony testületi működés. Mindehhez szükségesek bizonyos
eszközök, melyek egy része már rendelkezésünkre áll. Ami hiányzik, az a testület tagjaival kapcsolatot
tartó felület, mobil eszközök, ami viszonylag olcsó áron beszerezhető, a rendszer gyártójával történt
előzetes megbeszélés eredményeként. A notebook eszközök bruttó 140.000 Ft körüli áron
beszerezhetőek. Ezek már alkalmasak lennének arra, hogy az ülésen a vezeték nélküli internetes
hálózat segítségével elérjék a keretrendszert. 20 db notebookra lenne szükség, és azoknál a
képviselőknél kellene internet elérést biztosítani, akiknél otthon nincsen, vagy a munkahelyén nem éri
el. Az eszközök beszerzése egy egyszeri kiadás lenne, a többi komponens, rendelkezésre áll, illetve
kifejleszthető lesz. Nyilván a rendszer használatára a betanulási idő biztosított lesz, rendelkezésre állna
egy text időszak, majd ezt követően már csak ezt lehetne használni. A rendszer működtetése során
felmerülő kiadásokat fedezni fogja a költségevetés informatikai előirányzatának pénzmaradványa. Ha
már nem kell papírt gyártani, az is egyfajta megtakarítást fog eredményezni.
Márjalaki József bizottsági elnök azt kérte, hogy az eszközbeszerzésbe a helyi vállalkozókat is
vonják be.
Megyeri László aljegyző hangsúlyozta, természetesen a helyi vállalkozók is meg lettek előzetesen
keresve, és a döntésnél minden szempontot figyelembe fognak venni, nem csak az árat.
Várfi András polgármester megköszönte Aljegyző úrnak a kiegészítést, majd további hozzászólás
hiányában ismertette a döntési javaslatot, és felkérte a képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal 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
485/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testületi
előterjesztések elektronikus úton történő átadásának koncepcióját és annak megvalósítását,
melynek forrásául a 2010. évi költségvetés informatikai előirányzatának pénzmaradványát
jelöli ki.
2./
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a bevezetés végrehajtását arra figyelemmel
szervezze meg, hogy a döntéshozó testületek tagjainak a felkészülésre kellő idő álljon
rendelkezésre és a stabil működés beálltáig megfelelő vészág is rendelkezésre álljon.
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3./
A bevezetés javasolt ütemezését az alábbiakban határozza meg:
- Döntéshozói infrastruktúra beszerzése: 2010. december 31.
- Kommunikációs felület kifejlesztése: 2011. március 31.
- Oktatás és teszt üzem: 2011. március 16 - június 15.
- Éles üzem: 2011. június 15-től
Határidő: 2010. december 31, 2011. március 31., 2011. június 15.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Idősek Karácsonya rendezvény szervezése
Várfi András polgármester elmondta, a Térségi Szociális Gondozási Központ immár hagyományként
az idei évben is megrendezi az Idősek Karácsonya városi rendezvényt, melyre 2010. december 10-én
kerül sor. Műsorral és apró meglepetéssel próbálják a város Idősei számára egy kicsit meghittebbé
tenni e jeles napot.
A döntési javaslat szerint az ünnepség költségeihez az önkormányzata 200.000 Ft-ot biztosít az
intézmény számára. A jövő évi költségvetés összeállításánál ezt az összeget szerepeltetni kell. Kérte
képviselő társait, minél többen vegyenek részt a rendezvényen.
Márjalaki József bizottsági elnök megjegyezte, a Pénzügyi bizottság támogatta ezt a nemes gesztust.
Hozzászólás hiányában a képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal 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
486/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Térségi Szociális Gondozási Központot megbízza az
Idősek Karácsonya városi rendezvény szervezésével és lebonyolításával. Az intézmény részére
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 200.000 Ft-ot biztosít a 2009. évi szabad
pénzmaradvány terhére. A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrzó és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a következő költségvetési rendelet
módosításának előkészítésekor a 200.000 Ft összegű támogatás kerüljön az intézmény
költségvetésébe beépítésre.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
25. Napirendi pont
Adventi koszorú állításának támogatása az Idegenforgalmi Alap céltartalékából
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnököt ismertesse a napirendi
pontot.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda a Gyermekekért Alapítvány azzal a kéréssel fordult a tisztelt Képviselő-testülethez, hogy
engedélyezzék nekik, az idegenforgalmi alap céltartalékában rendelkezésre álló összeget 200.000 Ft-ot
városi adventi koszorú állítására, melyet a Város Főterén található szökőkút közepébe helyeznének el.
Az Adventi négy vasárnap délután rövid műsor keretében gyújtanánk meg közösen a gyertyákat.
Az Ügyrendi Bizottság a kérelem támogatását javasolja a Képviselő-testületnek, biztosítsák az
alapítvány részére a kért összeget.
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Törölt: jegyzőt
Törölt: akor

Cserenyecz Éva az alapítvány képviseletében elmondta, a kérelem támogatásával egy jó szándékú
hagyományt teremtene meg a képviselő-testület. A szervezők szeretettel várják a képviselő-testület
tagjait, a városlakókat a gyertyagyújtási ünnepségekre.
Várfi András polgármester javasolta a kérelem támogatását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal 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
487/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete engedélyezi a 2010. évi Idegenforgalmi Alap
tartalékának felhasználását (200.000 Ft), a Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
a Gyermekekért Alapítvány részére - a városi adventi koszorú kivitelezésére és az adventi
négy vasárnap alkalmából rendezendő gyertyagyújtási ünnepségek megrendezésére - a
támogatási szerződésben megfogalmazottak alapján.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
2011. évi szúnyoggyérítési eljárás
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztés lényegét.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, önkormányzatunk 1999 óta többoldalú megállapodás
keretében, regionálisan végzi a szúnyoggyérítést. 2010-ben a Körös-völgyi Települések Regionális
Szervezetének Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a tagtelepülések felhatalmazták Gyomaendrőd
város önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot a pályáztatási eljárás lefolytatására, melyért a
tagtelepülésektől bruttó 900.000.- Ft illeti meg.
A Bizottság a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetéhez tartozó tagtelepülések területére 1
évre szóló szúnyoggyérítési szolgáltatási szerződés megkötését javasolja a Képviselő-testületnek.
Arnóczi István képviselő támogatta a szúnyoggyérítési szolgáltatás megrendelését, ugyanakkor
felhívta a figyelmet arra, hogy sem a biológia, sem a kémiai gyérítés nem elegendő, mert a belső
pangó vizek – a csatornákban, a belvíz elvezető árkokban- nagy mennyiségben vannak jelen. Nagyobb
figyelmet kellene fordítani ezeknek a csatornáknak, árkoknak a karbantartására, tisztítására, amivel
jelentősen csökkentenék a szúnyogállományt. Nagyobb összefogással, a közmunkások ellenőrzésével
ezt a munkát hatékonyabbá lehetne tenni.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, az év második felében igen sok közmunkás dolgozott a
csatornákon, helyenként szép munkát végeztek, volt ahol olyan brigádok dolgoztak, akik
kubikosokhoz hasonló munkaminőséget tudtak végezni. Azt is el kell mondani, hogy nagyon átalakult
a belterületek használata, a kerteket sok helyen parkosították, ott ahol korábban konyhakerti növényt
termeltek, melynek során sok olyan permetszert használtak, amit a szúnyoggyérítéshez is használnak.
Ennek is volt egy másodlagos szúnyoggyérítő hatása.
A társulás tagtelepülései is javasolták a szolgáltatás megrendelését 1 évre, bízva abba, hogy
jelentősebb lesz az állami támogatás, így a közbeszerzési eljárást az egész ciklusra ki tudnák írni.
Hozzászólás hiányában javasolta a döntési javaslat elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 11 igen szavazattal 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.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
488/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körös-völgyi Települések Regionális
Szervezetéhez tartozó tagtelepülések területére 1 évre szóló szúnyoggyérítési szerződést köt.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Get-Energy Kft ajánlata az energia felhasználás felülvizsgálatáról
Betkó József a Városfenntartó bizottság elnöke tájékoztatásul elmondta, a GET Energy Kft
megkereste az önkormányzatot, miszerint vállalkoznak arra, hogy az energia felhasználások, az
energia számlák felülvizsgálatával feltárnak megtakarításokat, túlfizetéseket.
Az energiamenedzsment szolgáltatása múltra és a jövőre vonatkozóan vállalja, hogy megtakarításokat
képez, az elmúlt 1-2 év átvilágításával 1-2 %-os energia-csökkentés érhető el a tapasztalatik alapján. A
fenti munkák díjazása: sikerdíjas elszámolással. A feltárt túlfizetés, megtakarítás 40 %-ának megfelelő
díjazás illeti meg a megbízottat. A szerződés teljesítéséhez az önkormányzat intézményeinek az elmúlt
2 évre visszamenőleg kell a vállalkozó rendelkezésére bocsátani az energia számláikat.
A bizottság javasolja, hogy az energiaszolgáltatók részére az elmúlt két évben kifizetett számlák
jogszerűségét vizsgálja felül.
Kérdés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 11 igen szavazattal 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
489/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az energiaszolgáltatók részére az elmúlt két évben
kifizetett számlák jogszerűségét felül kívánja vizsgáltatni. A Képviselő-testület felhatalmazza
Várfi András polgármestert az energiaszámlák felülvizsgálatára vonatkozó sikerdíjas
szerződés megkötésére a GET Energy Kft-vel.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
Közvilágítás korszerűsítés
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatásul elmondta, a TIVI Kft. (Esztergom) a
Globál Led közvilágítási lámpatestek gyártója levélben felkereste az önkormányzatot és felvetette
annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat a meglévő közvilágítási rendszerét lecserélje, átépítse
LED-es fényforrással üzemelő lámpatestekre.
Az ajánlatot véleményező bizottságoknak az volt a véleményük, hogy jelenleg ne foglalkozzon az
önkormányzat ezzel, mivel jelenleg is folyamatos fejlesztés alatt áll a termék, így célszerű későbbi
időpontban a pályázati lehetőségek ismeretében visszatérni rá.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottságok véleményével, a szakértők véleménye szerint is
még kiforratlan ez a technológia, célszerű várni néhány évet.
Javasolta a testületnek a döntési javaslat elfogadását.

629

A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 11 igen szavazattal 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
490/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt
tájékoztatást elfogadja, a közvilágítás korszerűsítését nem tervezi a 2011. évben.
Határidő: azonnal
29. Napirendi pont
Németzugi-sor közvilágítási hálózatának bővítése
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, lakossági kérelem érkezett az önkormányzathoz, miszerint a
Németzugi soron a biztonságos közlekedés érdekében az Önkormányzat helyezzen ki lámpákat. A
Németzugi sor vasúti töltés felőli 400 m-es szakaszán nincs közvilágítás.
A bizottság javaslata, hogy a Képviselő testület a 2011-es költségvetésben különítsen el keretösszeget
Gyomaendrőd Város közvilágításának bővítésére. Németzugi sor közvilágítás bővítését a bizottság
jelenleg nem támogatja.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök reagálva felhívta a figyelmet, hogy a városban nem csak a
Németzugi sor, ahol nincs megfelelő közvilágítás, pedig ez nagymértékben növelné a köz és
közlekedésbiztonságot. Hasonló a helyzet az Öregszőlőbe vezető kerékpárúton is, nincs világítás,
pedig ezen az úton mennek haza télen a sötétben az iskolások, a munkába járó felnőtt lakosok, a
gondozási központ dolgozói. Tudomása szerint itt történt már baleset. Mint tudjuk a munkába menet
történt baleset munkahelyi balesetnek minősül. A dolgozó csak azért nem csinált ügyet a balesetből,
mert az nyolc napon belül gyógyuló volt.
Kérte a Városüzemeltetési osztály vezetőjének tájékoztatását arról, hogy a beruházás költségének
felmérése mely szakaszban áll, mibe kerülne a lámpatestek felszerelése, és lehetséges e a kerékpárút
mellett a meglévő póznákra való felszerelése.
Márjalaki József bizottsági elnök véleménye szerinti is az Öregszőlői kerékpárút mellett indokolt
lenne a lámpatestek elhelyezése. Akár a meglévő póznákra. A jövő évi költségvetésbe ennek költségét
próbálják meg beépíteni. Több száz ember él ezen a településrészen, nagyon nagy a kerékpáros
forgalom. Természetesen a Németzugi soron is fontos lenne.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető tájékoztatásként elmondta, kb. 1 évvel ezelőtt kértek árajánlatot
az Eon-tól, amely nagyon magas összeg volt, a költségvetésbe ezt nem tudták vállalni. Megpróbáltak
egy másik cégtől ajánlatot kérni, aki az E-on ajánlatának kétharmadáért vállalná a lámpatestek
felszerelését. A soron következő ülésre tájékoztató jelleggel be fogja mutatni ezeket az árajánlatokat.
Várfi András polgármester megkérdezte, a Led-es lámpákkal tudnának e részlegesen világítani. Akár
úgy is, hogy a kerékpárút mellett ezzel világítanának.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető válasza, igen.
Várfi András polgármester véleménye szerint a Led közvilágítási lámpatestek gyártójától, TIVI Kfttől egy kedvezményes bemutató ajánlatot kellene kérni, hogy két éven keresztül meg tudják tapasztalni
az öregszőlői kerékpárúton, hogy milyen a Led világítás. Az általuk adott ajánlatról ennek a
tapasztalatnak a birtokában tudnának majd dönteni.
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Márjalaki József bizottsági elnök jó ötletnek tartotta, teszteljék ezen a szakaszon, és ha beválik,
fokozatosan ki lehet terjeszteni az egész városba ezt a Led technológiát.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető meg fogja kérni a TIVI Kft-től az erre vonatkozó ajánlatot.
Várfi András polgármester lezárva a témát, felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület a döntési 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
491/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Czakó Beatrix a Németzugi sor közvilágításának
bővítésére vonatkozó kérelmét elutasítja. A Képviselő testület a 2011-es költségvetésben
keretösszeget különít el Gyomaendrőd Város közvilágítás hálózatának bővítésére, a
költségvetés elfogadása után a kérelmet újra tárgyalja.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
30. Napirendi pont
Kirakodó vásár áthelyezése
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Városfenntartó bizottság egyhangúan támogatta, hogy a
vásári és piaci tevékenységet végző Markt Plusz Kft. kérelmének helyt adva a Képviselő - testület
engedélyezze, hogy amennyiben az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé a kijelölt vásártéren
(Endrődi vásártér, Kondorosi út mellett) a kirakodóvásár megtartását, akkor az Endrődi piactér
(Damjanich utca) legyen a vásár helyszíne.
Várfi András polgármester támogatva a bizottság javaslatát, felkérte a képviselőket a döntési javaslat
elfogadását.
A képviselő-testület a döntési 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
492/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a vásári és piaci tevékenységet végző Markt Plusz
Kft. kérelmének helyt adva engedélyezi, hogy amennyiben az időjárási viszonyok nem teszik
lehetővé a kijelölt vásártéren (Endrődi vásártér, Kondorosi út mellett) a kirakodóvásár
megtartását, akkor az Endrődi piactér (Damjanich utca) legyen a vásár helyszíne.
Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
Kerékpáros Települések Országos Szövetségébe történő csatlakozás
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Városfenntartó bizottság a szövetség céljaival egyetértett,
javasolta a testületnek a szövetségbe történő csatlakozást a döntési javaslatban megfogalmazottak
szerint.
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A képviselő-testület a döntési javaslatot 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadta, 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 nem, Toldi
Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
493/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerékpáros barát Települések
Országos Szövetségéhez (KETOSZ) csatlakozik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
Kerékpáros barát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ) alapszabályának aláírására, és
arra, hogy a létrehozatallal kapcsolatban a szükséges további intézkedések, nyilatkozatok
megtételéről gondoskodjon.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a Kerékpáros barát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ) legfőbb szervében
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát teljes képviseleti jogkörben képviselje.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerékpáros barát Települések
Országos Szövetsége (KETOSZ) éves tagdíját, ami 3 Ft/lakos/év beépíti a mindenkori
Önkormányzati költségvetésbe.
Határidő: azonnal
32. Napirendi pont
Tájékoztató a belterületi utak építéséről és a lakossági hozzájárulás mértékéről
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a beruházás során 2 db utcában valósult meg a teljes
útszerkezet kivitelezése. Ez a két utca az Orgona és a Vasvári utca. A Bánomkerti utca útalapját a
2009-es évben teljes egészében az ingatlantulajdonosok finanszírozták ezért az aszfaltréteg
felhordásának költségeit az önkormányzat álja. A kivitelezés bekerülési költség 20 %-át az érintett
ingatlantulajdonosok fizetik hozzájárulás formájában, míg a 80 %-át az önkormányzat. A költségek
megoszlása az előterjesztés táblázatában látható.
A Városfenntartó bizottság javasolja a testületnek a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 11 igen szavazattal 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
494/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő testülete a belterületi utak építéséről, felújításáról és a
lakossági hozzájárulás mértékéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
33. Napirendi pont
Beszámoló a 2010. évi nyári szociális gyermekétkeztetés lebonyolításáról
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse
a beszámoló lényegét.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, önkormányzatunk 2010. évben is biztosította a
nyári szociális gyermekétkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek számára. 2010. június 16. napjától 2010. augusztus 31. napjáig - 54 munkanapon keresztül
– 198 fő gyermeknek volt biztosítva az egyszeri meleg étkezés.
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A támogatás egy gyermekre maximálisan igénybe vehető összege 370.-Ft. Az összesen leigényelhető
támogatás 3.956.040.-Ft. A kedvezményben részesülő családok kiválasztásában javaslat szintjén részt
vállaltak az oktatási intézmények, a koordinációs munkát a Térségi Humánsegítő Szolgálat
családgondozói végezték. A támogatás összege beépítésre került a költségvetésbe, és megtörtént az
elszámolás a Magyar Államkincstár felé.
A bizottság nevében javasolta a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 11 igen szavazattal 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
495/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi nyári
szociális gyermekétkeztetés lebonyolításáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
34. Napirendi pont
Beszámoló társulásokban és érdekképviseletekben végzett munkáról
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatásul elmondta, a beszámolóban GyomaendrődCsárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás a TISZK – Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium, és a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásban 2010 évben végzett munkáról
olvashatunk.
A bizottság javasolja a testületnek a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület a bizottság javaslatával egyhangú, 11 igen szavazattal egyetértett 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
496/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a társulásokban és érdekképviseletekben
2010. évben végzett munkáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
35. Napirendi pont
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Várfi András polgármester elmondta, az önkormányzati törvény meghatározza, hogy a képviselőtestületnek évente legalább egy alkalommal előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartani. A
közmeghallgatáson tájékoztatni kell a város lakosságát az őket érintő fontos kérdésekről,
gazdálkodásról és a költségvetési koncepcióról. Fontos napirendi pont a városi rendezési terv, a
hulladékgazdálkodási terv ismertetése, illetve közérdekű bejelentéseket lehet tenni, és a
választópolgárok kérdéseket intézhetnek a képviselők felé. A közmeghallgatás testületi ülés keretében
történik, az ülést a polgármester vezeti. A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül. A testület
tagjainak határozatképes számban kell megjelenni.
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A korábbi évekhez hasonlóan javasolta, hogy két helyszínen kerüljön megrendezésre, 2010. december
7-én az Endrődi településrészen az Endrődi Közösségi Ház Népház-kistérségi Konferencia termében,
míg 2010. december 8-án a Gyomai településrészen a Katona József Művelődési Házban.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában kérte szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a döntési javaslatot elfogadta, 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
497/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV tv. 13. §-ban
meghatározottakra figyelemmel, 2010. december 7-én 17 órai kezdettel a Népház-kistérségi
Konferencia teremben (Endrődi Közösségi Ház emeleti terme Gyomaendrőd, Blaha Lujza út
21.) valamint 2010. december 8-án 17 órai kezdettel a Katona József Művelődési Házban
(Közművelődési- Közgyűjteményi, Turisztikai és Szolgáltató Intézmény Gyomaendrőd,
Kossuth Lajos utca 9. szám), az alábbi napirendi pontok megtárgyalásával közmeghallgatást
tart.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2011. évi
költségvetési koncepció meghatározó számadataira és céljaira
2. Gyomaendrőd Város Általános Rendezési Tervének módosítása
3. Helyi hulladékgazdálkodási terv ismertetése
4. Közérdekű bejelentések, kérdések.
Határidő: azonnal
36. Napirendi pont
Tímár Ernő kérelme Bajcsy Zs. úton parkoló kialakítására
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse a
kérelem lényegét.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, Tímár Ernő kérelemmel fordul az önkormányzathoz, hogy a
Gyomaendrőd, Bajcsy Zsilinszky úton a Kossuth utca sarkától a Wesselényi utca irányába a
kerékpárút építésénél kialakított zöldövezetbe az önkormányzat parkolóhelyeket alakítson ki. Tímár
Ernő kijelentette, hogy a beruházás kivitelezését vállalja, ha az önkormányzat biztosítja az
építőanyagokat. Mivel a tervezési és engedélyezési eljárás minimális ideje 3 hónap, ezért a beruházást
célszerű a 2011-es évben elindítani.
A bizottság javasolja a testületnek, hogy a Bajcsy Zs. úti parkoló megépítésére vonatkozó lakossági
kezdeményezést támogassa, az önkormányzat indítsa el a tervezési eljárást, valamit az önkormányzat
vegye fel a kapcsolatot Tímár Ernővel a kivitelezési költségek viselésével kapcsolatban.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte a képviselőket, döntsenek a bizottság
által javasolt C. alternatíva szerinti döntési javaslatról.
A képviselő-testület a döntési 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.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
498/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Bajcsy Zsilinszky úti parkoló kialakítására
vonatkozó lakossági kezdeményezést támogatja. A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi
András polgármestert, hogy a tervek elkészítése, a jogerős építési engedély megszerzése után a
kivitelezési munkákkal kapcsolatban folytasson egyezetést Tímár Ernő kérelmezővel.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
37. Napirendi pont
Juhász János vételi ajánlata
Márjalaki József a Pénzügyi bizottsági elnök elmondta, Juhász János Gyomaendrőd, Szarvasi út 11.
szám alatti lakos az önkormányzat tulajdonát képező Iskola u. 6. szám alatti ingatlant megvásárlására
nyújtott be kérelmet. Az ingatlan meg lett hirdetve árverésre. Az árverés 2010. szeptember 24.-én
lezajlott. Az ingatlan kikiáltási ára 579.000 Ft összegben lett meghatározva értékbecslés alapján.
Juhász Gábor ajánlatában a kikiáltási árat - 579.000 Ft - határozta meg, mely vételárat legkésőbb 2015.
december 31.-ig vállalt megfizetni.
A bizottság véleménye, hogy az ingatlan újból kerüljön meghirdetésre nyílt árverésen való
értékesítésre.
Várfi András polgármester a maga részéről egyetértett a bizottság véleményével, javasolta a
testületnek, hogy szavazzanak a B. alternatíva szerinti döntési javaslatról.
A képviselő-testület a döntési 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
499/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd,
Iskola utca 6. szám alatti ingatlant nyílt árverésen való értékesítésre meghirdeti az alábbi
árverési hirdetés szerint.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Az önkormányzat tulajdonában lévő alábbiakban részletezett ingatlanokat
meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
szám
8322

1.
2.
3.
4.

Terület nagysága, egyéb megjegyzés
Iskola u. 6.
2 db szoba, konyha, kamra, előszoba, 59
m2.

Kikiáltási ár Licitlépcső
( Ft )
( Ft )
579.000
5.000

Az árverés időpontja: 2011. január 14-én de. 10.00 óra.
Az árverés helye: Városháza kistermében (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban
szerepel. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2011. január 14-én de. 9.00-ig - a kikiáltási ár
10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri
Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal
igazolni kell az árverési előleg befizetését.
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5. Az árverési előleg /bánatpénz/ a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az
árverés során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az
árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az
árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
6. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a
nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.
7. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül
szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül
sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki betudható ok
miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül
megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell
megfizetnie.
8. A Petőfi u. 6. valamint Bacsalaposi u. 6. szám alatti lakóingatlanok esetében a licitálást az
nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja figyelemmel az 1993. évi LXXVIII. törvényben
meghatározott elővásárlási jog gyakorlásának szabályaira.
9. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
10. Az építési telkek beépítése az építéshatóság által előírt módon történhet, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata határidővel megjelölt beépítési kötelezettséget nem köt ki.
11. Az árverésről hangfelvétel készül.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős. Várfi András polgármester
38. Napirendi pont
Tandi Sándor vásárlási szándéka
Márjalaki József bizottság elnök tájékoztatásul elmondta, Tandi Sándor Gyomaendrőd, Fő út 198.
szám alatti lakos az önkormányzat tulajdonát képező Fűzfás – zugban lévő 3256 hrsz.-ú nem vízparti
ingatlant kívánja megvásárolni. Kérelmében a vételárra nem tett ajánlatot.
A Pénzügyi bizottság a Fűzfás-zugot érintő későbbiekben megvalósítandó fejlesztési elképzelésekre
való tekintettel nem javasolja az ingatlan értékesítését.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottság javaslatával, kérte a döntési javaslat elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal 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
500/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező a Fűzfás – zug
külső részén található 3256 hrsz.-ú beépítetlen terület megjelölésű, 732 m2 nagyságú ingatlant
nem jelöli ki értékesítésre.
Határidő: azonnal
39. Napirendi pont
Borzán Tibor ingatlan felajánlása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, Borzán Tibor Békéscsaba, Mednyászki László utca 17.
szám alatti lakos felajánlotta megvételre a tulajdonát képező, Gyomaendrőd belterület 3743/5 hrsz.-ú
1342 m2 nagyságú beépítetlen terület, zöldterület, közpark megjelölésű ingatlant.
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Borzán Tibor a vételárra vonatkozóan nem nyilatkozott a felajánlásában. Az ingatlan becsült forgalmi
értéke 671.000 Ft.
Borzán Tibor részt vett a Pénzügyi bizottság ülésén, ahol elmondta, ettől magasabb összeget szeretne
kapni az ingatlanért, - 1 millió Ft-ot kért. Elmondása szerint az ingatlan számára értéktelen, nem tud
vele mit kezdeni, miután az más besorolásba került, ezért is ajánlotta fel az önkormányzat számára.
Végül még is elfogadta az becsült forgalmi értéket, hogy az önkormányzat 671.000 Ft-ért vegye meg
az ingatlant.
Poharelec László képviselő feltette a kérdést, miért kellene az önkormányzatnak megvásárolni ezt az
ingatlant? Nyilván annak idején, valaki jó kigondolt gazdasági céllal vásárolta meg, de nem jött be az
elképzelése. Miért kell most nekünk ezt az ingatlant megvásárolni, mert az a tulajdonosának eladó.
Számtalan eladó ingatlan, vagyontárgy stb. van Gyomaendrődön, mi lenne, ha mindenki ide jönne az
önkormányzathoz, hogy vásárolja meg.
A maga részéről nem javasolta megvásárolni Borzán Tibor ingatlanát, majd ha az önkormányzatnak
szüksége lesz rá, foglalkoznak vele. Addig, amíg nem ismerik a 2011 évi költségvetést, ne költsék
előre.
Kérte a testület tagjait, az A. alternatíva szerinti döntési javaslatot fogadják el.
Toldi Balázs alpolgármester egyetértett a javaslattal, felesleges ennyi pénzt kifizetni egy olyan
ingatlanért, amiről most még nem tudjuk, szüksége van e rá az önkormányzatnak, és, hogy mire
tudnák használni.
Várfi András polgármester támogatta a fenti véleményeket, az A. alternatíva szerinti döntési javaslat
elfogadását javasolta a képviselőknek.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a döntési javaslatot elfogadta, 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 tartózkodás, Poharelec László
igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
501/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Borzán Tibor Békéscsaba, Mednyászki László utca
17. szám alatti lakos tulajdonát képező Gyomaendrőd belterület 3743/5 hrsz.-ú 1342 m2
nagyságú beépítetlen terület megjelölésű ingatlant nem vásárolja meg.
Határidő: azonnal
40. Napirendi pont
Békés Megyei Vízművek Zrt igazgatósági tagjának visszahívása
Várfi András polgármester emlékeztette a képviselőket, miszerint a 2010. november 4-i ülés
napirendjéről levették ennek a napirendi pontnak a tárgyalását. Jelen ülés elején Arnóczi István
képviselő úr részéről javaslatként hangzott el, a téma újra tárgyalása. Felkérte képviselő urat mondja
el, milyen szempontok alapján kívánja az újratárgyalást.
Arnóczi István képviselő aggályosnak tartotta, hogy amennyiben nem hívják vissza az igazgatósági
tagot, úgy annak tovább él a mandátuma. Mivel visszahívható, ezért megnyugtatóbbnak tartotta, hogy
a minél előbbi rendezés érdekében új tagot bízzanak meg.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, a pártok és az egyesületek között született egy
politikai egyezség, amit tiszteletben kellene tartani, nem kellene felborítani. Mivel ezt a posztot a
FIDESZ –KDNP kapta, így majd ők visszahívják, ha eljön az ideje.
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Alapvetően az igazgatósági tag visszahívásával kapcsolatban – nem a megnevezendő személy a kétes,
- hanem inkább az a gond, hogy a vízmű igazgatósága és a vízmű felügyelő bizottsága nem a
törvénynek megfelelően működik. Az önkormányzati tulajdonú társaságokra vonatkozó törvény
szabályozza azt, hány fő felügyelő bizottsági tagja, és igazgatósági tagja lehet. Ezen törvény miatt nem
lehet például a Liget Fürdő Kft-nek sem 5 fős a felügyelő bizottsága, amennyiben ilyen bejegyzési
kérelemmel élnénk a Cégbíróság felé, úgy azt megtagadná. Amennyiben a vízmű igazgatósági
tagunkat most visszahívnánk, és új tagot neveznénk, nem jegyezné be a cégbíróság, és elesnénk attól a
lehetőségtől is, hogy a megbízott új tag, az addig működő igazgatóságban részt vegyen.
Véleménye szerint ezt a kialakult hatalmi egyensúlyt nem kellene felborítani, az igazgatóságon belül
hiszen nem tudható, hogy a közgyűlésen belül sikerül e – a tőkeemelés ellenére – új igazgatósági tagot
delegálni az osztozkodás során.

Törölt: Felkérte Dr. Csorba
Csaba jegyzőt, hogy jogilag is
támassza alá az általa
elmondottakat. ¶
¶

Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, tudható e, mikor lesz a Vízművek Zrt.-nek igazgatósági
ülése. Ugyanakkor, ha most visszavonnák az igazgatósági tag megbízását, úgy az a következő
igazgatósági ülésen milyen következményekkel járna Gyomaendrődre nézve.

Törölt: Dr. Csorba Csaba
jegyző elmondta, a köztulajdonban
álló gazdasági társaságok
hatékonyabb működéséről szóló
törvény szabályozza, mennyi lehet
az igazgatósági tagság maximális
létszáma. A vízmű esetében ez 5
fő, míg a felügyelő bizottságoknál
3 fő lehet. Jelenleg a Vízmű Zrt.
Igazgatósági tagsági létszáma
magasabb, mint a törvényben
megengedett. Tudomása szerint ezt
nem kifogásolta meg a cégbíróság,
viszont, ha az önkormányzat
visszahívja az igazgatósági tagját,
úgy az egy jelzés a közgyűlés felé,
aki ténylegesen az igazgatósági
tagot visszahívja és megválasztja
az új tagot. A probléma igazán az,
hogy az igazgatósági taglétszám
felosztása hogyan fog történni,
hiszen nem titok az, hogy a
legnagyobb tulajdonos
önkormányzatok adják az
igazgatósági létszámot.
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a legnagyobb hét
önkormányzat közé tartozik,
viszont a törvény erejénél fogva az
igazgatóságba csak 5 főt lehet
megválasztani. Ezt a helyzetet a
tulajdonos önkormányzatok
elfogadják, mindaddig, míg ezt a
taglétszámot nem kifogásolják
meg. Tudomása szerint a többi
tulajdonos társ sem kezdeményezte
az igazgatósági tagok
visszahívását. Ugyan ez
vonatkozik a felügyelő
bizottságokra is, ugyanis a Liget
Fürdő Kft. vonatkozásában volt
egy olyan javaslat, hogy a
felügyelő bizottság létszámát
emeljék fel 5 főre. A törvény
viszont ezt a létszámot 3 főben
korlátozza. ¶
Összegezve: v

Várfi András polgármester válaszolva elmondta, tudomása szerint 2010. december 16-án lesz az
igazgatóságnak ülése. Gyakorlatilag egy igazgatósági tagot nem elég visszahívni és delegálni, amit a
közgyűlés elfogad, hanem azt a cégbíróságnak is be kell jegyezni. Egy ilyen irányú kérelmet viszont a
cégbíróság biztos elutasítana. A jelenlegi egyensúly úgy tartható a Zrt-ben, hogy bent tartjuk az
igazgatósági tagunkat, majd az új leosztásnál vagy felügyelő bizottsági, vagy igazgatósági tagságra
pályázhatunk.
Arnóczi István képviselő megkérdezte, október 4-e előtt is tudott volt e ez a helyzet.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, igen tudott volt, de ismeretei szerint más települések
sem bolygatták a tagságot.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint ez a képviselői javaslat nem a politikai egyezség
felrúgását jelenti, előbb utóbb úgy is vissza kell, hívjuk az igazgatósági tagunkat, és a Polgármester
úrnak új tagot kell javasolni. Természetesen, hogy birtokába jutottak annak az információnak, hogy a
visszahívásnak milyen következményei lehetnek önkormányzatunkra nézve, a testület tagjai ennek
szellemében fogják eldönteni, van e értelme a visszahívásnak, vagy nincs.
Poharelec László képviselő megkérdezte, meddig tartható fenn ez a helyzet, hogy a taglétszám nem
felel meg a törvényi előírásnak.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, a Vízmű Zrt. közgyűlése döntött úgy, hogy nem
hívja vissza a fölös igazgatósági tagokat.
Ezt a helyzetet fel fogják oldani, vagy a törvény módosításával, úgy hogy ismét magasabb létszámú
lehet az igazgatóság és a felügyelő bizottság, vagy pedig a cégbíróság fogja elrendelni ennek a
jogszabálysértő állapotnak a megszüntetését. Ebben az esetben a közgyűlésnek 30 nap áll majd
rendelkezésére, a törvényes működés visszaállítására.
Megkérdezte Arnóczi István képviselőt fenntartja e az igazgatósági tag visszahívására vonatkozó
javaslatát.
Arnóczi István képviselő fenntartotta javaslatát.
Várfi András polgármester szavazásra bocsátotta, miszerint a képviselő-testület visszahívja az
önkormányzat által a Békés Megyei Vízművek Zrt Igazgatóságába delegált igazgatósági tagot, de új
személyt nem nevez meg.
Felhívta a képviselők figyelmét, miszerint a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra
van szükség.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elvetette:
[Arnóczi István János igen, Betkó József nem Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné nem,
Lehóczkiné Timár Irén nem, Marton Dániel nem, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
tartózkodás,Várfi András nem.]

A szavazás eredményére figyelemmel a Polgármester kihirdette az alábbi határozatot:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
502/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt Igazgatóságába
delegált igazgatósági tagot nem hívja vissza.
Határidő: azonnal
További írásos napirendi pont nem lévén Várfi András polgármester megköszönte az érdeklődőknek a
jelenlétet, a Tv nézőknek a figyelmet és a nyilvános ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülés
keretében folytatta munkáját.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Béres János
hitelesítő

Marton Dániel
hitelesítő

639

