Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
1/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. január 27-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István, Iványi Lajosné, Marton Dániel, Betkó József, Béres János,
Poharelec László, Márjalaki József
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői, intézmények vezetői, önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői,
a helyi sajtó képviselői,
Csikós Anikó és Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a Jegyző, Aljegyző urat, a
szakértőként jelenlévő osztályvezetőket, az intézmények vezetőit, és a jelenlévő érdeklődő
állampolgárokat. Köszöntötte a városlakókat, akik a helyi Tv-n keresztül kísérik figyelemmel a testület
mai ülését. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 9 fő. Jelezte
távolmaradását Lehóczkiné Timár Irén és Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselők, míg Dr. Busai
György képviselő lemondása miatt a 2. sz. egyéni választókerületben a képviselői mandátum
betöltetlen.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Arnóczi István és Marton Dániel képviselőket.
A képviselő-testület a hitelesítők személyére tett javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
1/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Arnóczi
István és Marton Dániel és képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjét javasolta elfogadásra azzal, hogy az első kiküldött meghívó után még négy
napirendi pontot kaptak meg, tehát a 25-26-27-28-as napirendi pontok újak.
Megkérdezte a képviselőket van e vélemény, esetleg más javaslat a napirendet illetően.
Kérdés, észrevétel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy a fentiek figyelembe vételével döntsenek az
ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
2/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Az épített örökség védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló
2. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelet
módosítása
3. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítása
4. A magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási
rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása I. forduló
5. A Kner Nyomdaipari Múzeum 2011. évi önkormányzati támogatása
6. GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme
7. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme
8. Közművelődési – Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény alapító okiratának
felülvizsgálata
9. Az Intézményvezetők bérének felülvizsgálata a törvényi változások következtében
10. Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás dokumentumainak jóváhagyása
11. Köztemetők felújítása
12. Zöldpark Kft. telephely változtatásának, valamint a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének
jóváhagyása
13. A 2940 hrsz-ú út lezárása
14. A Gyomaendrődi régi hulladéklerakó rekultivációja
15. Endrődi csomópont építése
16. Állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonba kérése
17. A Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatti ingatlan használatba adása
18. 2011. évre szóló közfoglalkoztatás tervezése
19. 2011. évi teljesítmény követelmények meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
számára
20. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve
21. Beszámoló a "Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Gyomaendrődön" c. projektről
22. Beszámoló a 2010. évben benyújtott pályázatokról
23. Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról
24. Tájékoztató az orvosi ügyelet 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló előterjesztésével
kapcsolatban
25. Településszerkezeti Terv módosítása
26. Tisztítótelep fejlesztése
27. Vis maior támogatás igénylése
28. Ivóvízminőség-javító program
29. Bejelentések
Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül
sor.
30. A Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/b. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalása
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Elmondta, hogy a testület döntésének megfelelően ezt követően a bizottsági és a testületi ülés
előterjesztéseit elektronikus formában kapják meg a képviselők, nem nyomtatott formában. Az így
jelentkező költség megtakarítással két év alatt megtérül a 20 db laptop beszerzés költsége.
Jelentős esemény volt a Tájházban, ahol Biharból, Okányból Újirázból, valamint helybéliek, Hunyaiak
vettek részt a hagyományos Háromkirály járáson.
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2011 januárjának második hetében volt a négy kabinet ülése, mely a polgármester munkáját segíti.
Mezőgazdaság, gazdasági- ipar-kereskedelem, kultúra és oktatás valamint a sport és egészség
témákban. A későbbiekben ez havi rendszeressé válik, át fognak beszélni előterjesztéseket illetve
koncepciók kidolgozásában is segítenek.
Január 14-én a város legnagyobb adófizető vállalkozóival találkozott, szép műsort szervezett Dinyáné
Bánfi Ibolya, azt követően kötetlen beszélgetésre került sor. Január 21-én este az O Mart rendezett
kulturális estet a kultúra napja alkalmából, 22-én pedig a polgárőrség tagjaival találkozott a
Polgárvédelmi Bázison.
Decemberben elfogadta a Képviselő-testület a költségvetési koncepciót, melynek nagy a hiányoldala,
egyeztetések folynak az intézményekkel a Gazdasági Társaságok vezetőivel. Bízik benne, hogy ezek
az egyeztetések elvezetnek oda, hogy egy jó költségvetést alkossanak.
Kihangsúlyozta, hogy mind az intézményvezetők, mind a Képviselő-testület tagjai a megvalósítás
irányába mondjanak ötleteket és annak megfelelően hozzanak döntést. Vannak tartalékok, a saját
eszközök és források. Nagy lehetőséget lát az intézmények átszervezésében, valamint saját cégeknél is
meg kell találni azt a forrást, amely egy jó költségvetést eredményez. Nem lenne helyes, ha
válságköltségvetést készítenének, nem kötelező feladat lehúzása, akár az oktatás területén, akár kultúra
sport terén, visszalépést jelentene a város életében.
Elmondta továbbá, hogy a tűzoltóság korábbi parancsnoka lemondott parancsnoki tisztségéről továbbá
közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszonya, az új parancsnok Omiliák Csaba. Szükséges egy
gépjármű vásárlása, ami bruttó 4 M Ft-ba kerülhet, ehhez meg fogják találni a forrásokat.
Megkérdezte, hogy van e napirend előtti hozzászólás, bejelentés?
Hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester beszámolt szabadságának alakulásáról, mely szerint
2010. december 27-től 31-ig 5 nap, 2011. január 3-án 1 nap és 2011. január 14-én szintén 1 nap
szabadságot vett igénybe.
Bejelentette személyes érintettségét, kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta : [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
3/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kizárja Várfi András polgármestert a szabadságának
alakulásáról tett bejelentésének döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a szabadság alakulásáról adott beszámolót, 8 igen szavazattal (Várfi András nem
szavazott) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János
igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
4/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester
szabadságának alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint december 27-31-ig 5 munkanap,
2011. január 3-án 1 munkanap, illetve 2011. január 14-én 1 munkanap szabadságon volt.
Határidő: azonnal
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Várfi András polgármester felhívta a figyelmet, hogy a 2. sz. egyéni választókerületben 2011. február
19-én, szombaton lesz az időközi önkormányzati képviselő választás. Kérte az érintett gyomaendrődi
állampolgárokat, hogy éljenek demokratikus választójogukkal, menjenek el szavazni.
További napirend előtti hozzászólás, bejelentés nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy
a képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatban hozzák meg
döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
5/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 391/2009. (X. 1.), 458/2009. (XI. 26.), 5/2010. (I.
28.), 198/2010. (IV. 29.), 223/2010. (V. 27.), 321/2010. (VIII. 26.), 357/2010. (IX. 23.),
361/2010. (IX. 23.), 368/2010. (IX. 23.), 369/2010. (IX. 23.), 370/2010. (IX. 23.), 462/2010.
(XI. 25.), 466/2010. (XI. 25.), 467/2010. (XI. 25.), 469/2010. (XI. 25.), 473/2010. (XI. 25.),
539/2010. (XII. 23.) Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Az épített örökség védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József elmondta, a Képviselő-testület 2010. novemberi ülésén tárgyalta első fordulóban a
rendelet-tervezetet, melyet második fordulós tárgyalásra alkalmasnak talált. Az első fordulós tárgyalás
során a Városfenntartó Bizottság kezdeményezte, hogy ne csak az épületeken, hanem minden a
rendelet-tervezet 2. § (1) bekezdésében meghatározott egyedi védendő értéken végzendő állagmegóvó
felújítási vagy védettségi értéket növelő átalakítási munka elvégzéséhez is nyújtható legyen
önkormányzati támogatás.
A rendelet-tervezetben a helyi építészeti örökség, védettség kategóriái 2. § (1) bekezdés továbbra sincs
összhangban a pályázható munkák körével 7.§ (2), ezért javasolta a rendelet-tervezet újra gondolását.
Dr. Csorba Csaba jegyző megkérdezte, hogy miért nincs összhangban? A módosítást
keresztülvezették a bizottsági véleményeknek megfelelően és mindaz, ami a 2. § -ban értékként
szerepel az értelem szerint a pályázható munkák köre alatt szerepel: támogatás adható az értékek
védettségéből eredő, védett érték megóvására irányuló felújítási munkák költségeinek térítéséhez.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető elmondta, hogy a régi lezárt temetőkre gondolva, annak
rendbetételére, annak megóvására kellene biztosítani lehetőséget, ez a rendeletben megtalálható,
viszont a rendelet mellékletében ahol az épületek szerepelnek, abba a körbe nem kerültek bele a lezárt
temetők, erre nem is került javaslat a bizottsági üléseken.
Betkó József hozzátette, a rendelet-tervezet alapján a pályázható munkák köre: tetőszerkezetek, tető
héjazat, kémények felújítása, különösen indokolt szerkezeti állapot esetén cseréje, az épület - legalább
közterületre néző - teljes homlokzatára kiterjedő felületek, tagozatok felújítása, helyreállítása, festése,
az épület homlokzati nyílászáróinak, kapuzatának felújítása, cseréje, az utcai homlokzaton meglévő
épületgépészeti szerkezetek, szerelvények onnan történő áthelyezése, utólagos vízszigetelési
munkálatok, közterületre néző homlokzaton közvilágítás célját is szolgáló világító testek - kivéve
világító reklámhordozó - elhelyezése.
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A helyi építészeti örökség védettségi kategóriái között pedig szerepel többek között olyan is, hogy a
kertészeti igénnyel létrehozott történeti parkok. Miért van szükség olyan védettségi kategóriára, amit
nem támogat a rendelet.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, jelenleg azokra a munkákra lehet pályázni, melyek azokhoz a
tárgyakhoz kapcsolódnak, amelyeknek a védettségi eljárása befejeződött, tehát a rendelet
mellékletében szereplő épített örökség védelmeit képezi. Szükséges lefolytatni a jelen rendelet szerinti
eljárást és amennyiben ez megtörténik és a lezárt temetők védelem alá kerülnek, azt követően a
pályázható munkák köre is ki fog bővülni. Jelenleg a testület ezt a rendeletet elfogadhatja, ismerve a
javaslatot, hogy helyi védelem alá kellene venni a lezárt temetőket az eljárást meg lehet indítani. Ebbe
az eljárásba célszerű és érdemes bevonni az ingatlan tulajdonosát, tehát az egyházakat is és szükséges
kikérni a főépítész véleményét. Ha ez megtörtént, a lezárt temetők bekerülnek a rendelet mellékletébe
és megnyílik rájuk az a lehetőség, hogy pályázni lehessen a munkákra. A szabálysértéseknél célszerű
volna a kiszabható bírság mértékét emelni. Jelenleg aki az önkormányzati rendelet rendelkezéseit
megszegi 30.000,-Ft pénzbírsággal sújtható, javaslat volt, hogy magasabb összegű bírság kiszabását
vizsgálják ez megtörtént, jelenleg a maximum kiszabható bírság 50.000,-Ft. Ez kellően biztosíthatja a
visszatartó erőt.
Várfi András polgármester megkérdezte, van e valakinek hozzászólása?
További hozzászólás hiányában figyelemmel az elhangzott javaslatokra-véleményekre javasolta a
rendelet megalkotását azzal a módosítással, miszerint szabálysértés esetén 50.000,-Ft legyen a
kiszabható pénzbírság. Javasolta továbbá határozatban rögzíteni, miszerint utasítsák a Főépítészt, hogy
a Gyomaendrőd belterületén lévő lezárt temetők helyi védettség alá helyezésének lehetőségét vizsgálja
felül, és a vizsgálat eredményét terjessze be a képviselő-testület elé.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen,
Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011. (II.1.) önkormányzati rendeletét
az épített örökség védelméről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd város közigazgatási területén az építészeti örökség
mindazon elemére, amely külön jogszabály alapján nem áll műemlékvédelem alatt, és amelyet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
épített és természeti környezetének értékeként védetté nyilvánított.
(2) E rendelet célja Gyomaendrőd város településképe és történelme szempontjából meghatározó
épített értékek védelme a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek
számára történő megóvása.
(3) Gyomaendrőd város épített értékei – tulajdonformára tekintet nélkül – a nemzet, illetőleg a város
kulturális kincseinek részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk a jelentőségükhöz méltó használatuk és a
megfelelő bemutatásuk közérdek.
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A helyi építészeti örökség védettségi kategóriái
2. § (1) Helyi egyedi védelem alá helyezhetők:
a) azok az épületek, épületrészek, épülethomlokzatok, építmények, melyek a város építészeti jellegét
alapvetően meghatározzák,
b) a városi tereknek eredeti állapotukban alkotóelemét képező szobrok, közterületi tárgyak, történeti
értékű fasorok és egyedi műszaki létesítmények,
c) a kertépítészeti igénnyel létrehozott történeti parkok,
(a továbbiakban összefoglaló megnevezéssel: egyedi védendő érték)
(2) Helyi területi védelem alá helyezhetők:
a) több egyedi védendő értékből álló együttesek, melyek alkotó elemeik egyedi értékén túlmenően
együttesként is értéket képviselnek vagy olyan védett és nem védett egyedi védendő értékekből álló
együttesek, melyeken belül a védett objektumok értékeinek zavartalan érvényesülését is biztosítani
kell.
b) a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanok környezetében lévő meghatározott ingatlanok,
c) a város olyan összefüggő részei, ahol az épített és természeti környezet, valamint a jellegzetes
településszerkezet történelmi folyamatosságot képvisel, továbbá olyan városrész, ahol együttest alkotó
mértékben találhatók értéket képviselő védendő építmények, utcák, terek, parkok.
A védelemre vonatkozó eljárás
3. § (1) Gyomaendrőd város belterületén valamely egyedi érték védettség alá helyezését, illetve
annak megszüntetését bárki írásban kezdeményezheti Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Főépítészénél (a továbbiakban: települési főépítész).
(2) A kezdeményezést a települési főépítész – szükség esetén kikérve műemlékvédelmi szakértő, és
muzeológus szakértő véleményét - döntéshozatalra a Képviselő-testület elé terjeszti.
(3) A települési főépítészhez benyújtott kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a helyi védelemre javasolt érték megnevezését, leírását, ismertetését,
b) a védelem rövid indoklását,
c) a védendő érték (pl.: épület, vagy építmény) helyének ingatlan-nyilvántartási azonosítására
vonatkozó adatait (utca, házszám, helyrajzi szám, épület, ill. telekrész megjelölését, tulajdonos,
használó),
d) a védendő érték fellelhető és rendelkezésre álló felmérési terveit, korábbi építési fázisainak
fellelhető archív dokumentumait,
e) a védendő terület esetében, annak pontos körülhatárolását tartalmazó adatokat,
f) a védendő érték fényképét,
g) a kezdeményező nevét, és címét,
h) helyszínrajzot.
(4) Az előkészítés során a védelem alá helyezendő védett értékről részletes dokumentációt kell
készíteni a (3) bekezdés szerinti tartalommal, amelyhez csatolni kell az értékvizsgálat során keletkező
szakvéleményeket.
(5) A helyi védettség alá helyezésről, valamint a védettség megszüntetéséről a Képviselő-testület dönt.
(6) A helyi védettség kimondásáról, megszüntetéséről az érdekeltet a települési főépítész a döntés
meghozatalát követő 30 napon belül írásban értesíti.
A helyi védelem alá helyezés és a védelem nyilvántartása
4. § (1) A települési főépítész a védettség alatt álló ingatlanok jegyzékét a helyben szokásos módon és
az önkormányzat internetes portálján közzé teszi. A kezdeményezéssel kapcsolatban az érintettek 30
napon belül észrevételt tehetnek.
(2) A helyi védettség alá helyezett értékekről a települési főépítész a 4. mellékletben meghatározott
tartalmú nyilvántartást vezet. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.
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(3) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan-nyilvántartásba be
kell jegyeztetni. E bejegyzésekről a települési főépítész gondoskodik. A bejegyzés esetleges
elmaradása a védettség hatályát nem érinti.
(4) A helyi védettség megszüntetése akkor kezdeményezhető, ha a védettséget alátámasztható indok
már nem áll fenn, vagy ha a lefolytatott értékvizsgálati eljárás ezt támasztja alá.
(5) Ha egy helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, a műemléki védetté
nyilvánítással egyidejűleg a helyi védettség megszűnik. Ha egy védett érték műemléki védettsége
megszűnik, a települési főépítész megvizsgálja a helyi védettség alá helyezés lehetőségét.
(6) A védett értékek jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.
Önkormányzati támogatás forrása és formája
5. § (1) A Képviselő-testület éves költségvetési rendeletében elkülönített forrást biztosít az 1.
mellékletben felsorolt egyedi helyi védelembe vett értékeken végzendő állagmegóvó, felújítási, vagy a
védettség értékét növelő átalakítási munkák támogatásához.
(2) Az egyedi helyi védelemben részesülő értékek felújítási munkáihoz vissza nem térítendő
támogatás, vagy kamatmentes kölcsön pályázat útján igényelhető. Vissza nem térítendő támogatásban
csak magánszemély részesülhet. Jogi személy részére csak kamatmentes kölcsön nyújtható. Egy
pályázó egy ugyanazon épületen elvégzendő azonos építési munkanemre tíz éven belül csak egyszer
pályázhat.
(3) A pályázatokat a Képviselő-testülete írja ki a tárgyévi költségvetési rendelet kihirdetését követő 45
napon belül. A benyújtott pályázatokról átruházott hatáskörben a Képviselő-testületnek az épített
környezet védelmével kapcsolatos feladatkört ellátó állandó bizottsága dönt.
Önkormányzati támogatás mértéke
6. § (1) A támogatás mértéke a megpályázott munkálatok költségeinek 50 %-át nem haladhatja meg.
Amennyiben a megpályázott munkálatok más forrásból is részesülnek támogatásban, úgy a
támogatások együttes összege nem haladhatja meg a bekerülési költség 70 %-át, azaz az épület
tulajdonosának, támogatást kérőnek a bekerülési költség legalább 30 %-át saját forrásként kell
vállalnia és biztosítania.
(2) A támogatás összege a támogatás odaítélését követő egy éven belül használható fel, az elvégzett
munkákat és felhasznált anyagokat, termékeket igazoló számlák alapján, utólagos elszámolással. A
támogatás kifizetése 200.000,-Ft-ig egy összegben, azon túl 200.000.-Ft-onként az előző felvett összeg
elszámolása mellett történik.
(3) A döntéshozó bizottság a beérkezett pályázatok számára és a benyújtott támogatási igényekre
figyelemmel dönti el, hogy az egyes pályázóknak vissza nem térítendő támogatást, vagy kamatmentes
kölcsönt nyújt, illetve a támogatottak a két támogatási formát milyen arányban kapják.
A pályázók és a pályázható munkák köre
7. §(1) Támogatás iránti pályázatot nyújthat be jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet,
magánszemély, vagy társasházi közösség, akinek tulajdonában vagy használatában áll a rendelet 1.
melléklete szerint helyi védelembe vett egyedi védendő értékek valamelyike.
(2) Támogatás adható az érték védettségéből eredő – a rendeltetésszerű használatához szükséges
fenntartás mértékét meghaladó - a védett érték megóvására irányuló, felújítási munkálatok
költségeinek térítéséhez, illetve kiegészítéséhez az alábbi építési munkanemek körében:
a) tetőszerkezetek, tető héjazat, kémények felújítása, különösen indokolt szerkezeti állapot esetén
cseréje.
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b) az épület - legalább közterületre néző - teljes homlokzatára kiterjedő felületek, tagozatok felújítása,
helyreállítása, festése.
c) az épület homlokzati nyílászáróinak, kapuzatának felújítása, cseréje.
d) az utcai homlokzaton meglévő épületgépészeti szerkezetek, szerelvények onnan történő
áthelyezése.
e) utólagos vízszigetelési munkálatok.
f) közterületre néző homlokzaton közvilágítás célját is szolgáló világító testek - kivéve világító
reklámhordozó - elhelyezése.
A pályázat benyújtásának feltételei
8. §(1) Önkormányzati támogatás iránti pályázatot a 7. § (1) bekezdés szerinti körből az egyedi
védendő érték egy vagy több tulajdonosa, illetve használója nyújthat be a pályázaton részt nem vevő,
de az ingatlannal érintett tulajdonosok - a pályázat benyújtásához és az építési munkálatokhoz hozzájáruló nyilatkozatával.
(2) A pályázónak igazolnia kell, hogy helyi adó, illetve fizetési hátraléka az önkormányzattal szemben
nincs.
(3) A pályázónak rendelkeznie kell
a) a pályázatban körülírt munkák elvégzéséhez jogszabályban előírt műszaki tervdokumentációval,
b) jogszabályban előírt építési engedély határozattal, vagy bejelentés kötelezettség esetén a bejelentés
nyilvántartásba vételét dokumentáló határozattal.
c) a munkálatokhoz tartozó költségvetéssel, vagy a munka teljes elvégzésére vonatkozó kivitelezői
árajánlattal,
d) a c) pont szerint meghatározott költségfedezet minimum 50 %-ával, illetve más forrásból is
támogatott munka esetén 30 % igazolt saját erővel.
A pályázat tartalma, benyújtása, elbírálása
9. § A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a 2. melléklet szerinti, pályázati kiíráshoz mellékelt adatlapot
b) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát,
c) az építési engedély megadásáról szóló jogerős határozatot,vagy bejelentés kötelezettség esetén a
bejelentés nyilvántartásba vételét dokumentáló határozatot, az engedély, vagy bejelentési
tervdokumentáció 1 példányát
d) jogszabály szerint kiviteli terv készítésére kötelezett munkálatokhoz a kiviteli tervdokumentáció 1
példányát,
e) a tervezett felújítási munkálatokra vonatkozó költségvetést vagy kivitelezői árajánlatot,
f) a felújítandó épület vagy épületrész állapotát bemutató színes fotókat,
g) az érintett tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatát,
h) nyilatkozatot az 7. § (3) d) szerinti önerő meglétéről,
i) nemleges igazolást az önkormányzati tartozásról.
Pénzügyi rendelkezések
10. § (1) A támogatás kifizetésének módjáról, a felhasználásról és a vállalt teljesítés garanciális
feltételeiről, illetve kamatmentes kölcsön folyósításának feltételeiről, visszafizetésének módjáról és
összegéről a támogatás felhasználásának határidejéről, az ellenőrzés módjáról a támogató és
támogatott megállapodást kötnek a 3. melléklet szerinti támogatási szerződéssel. A támogatási
szerződést a Polgármester köti meg a támogatottal.
(2) A kamatmentes kölcsönt, az épületen végzett munka befejezésétől számított 6 hónapon belül kell
elkezdeni törleszteni, a visszafizetés ideje 2 évnél hosszabb időtartamú nem lehet. A visszatérítendő
támogatás havi törlesztő részlete nem lehet havi 5.000.-Ft-nál kevesebb.
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Az esedékes törlesztő részlet teljesítései határidejének elmulasztása esetén, a kölcsön hátra lévő
összege egyszerre válik esedékessé, a Ptk szerinti késedelmi kamatokkal együtt.
(3) A pályázaton elnyert támogatás egészét a pályázó az építési munka az építésügyi hatóságnál
történő bejelentéssel egyidejű megkezdésekor igényelheti. A támogatás igénybevételének feltétele az
(1) bekezdés szerinti megállapodás megkötése, melyben a tulajdonos/ok/ hozzájárul/nak/, hogy a
támogatás összegének erejéig Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára, az ingatlan nyilvántartásba
jelzálogjog kerüljön bejegyezésre a támogatott ingatlanra. A támogatott munka elvégzése után a
támogatott köteles a munka elvégzéséről az elszámolást benyújtani, melyhez a (3) bekezdés szerinti
igazolást is csatolni kell, az elszámolás elfogadását követő 30 munkanapon belül a polgármester
intézkedik a jelzálogjog törléséről.
(4) Az elnyert támogatás pályázat szerinti felhasználását a tervezett munkaterv szerinti és megfelelő
minőségben történt elvégzését a munka befejezését követően a pályázat kiírója által kijelölt szakember
igazolja, aki az építési munka végzésének ideje alatt jogosult azt ellenőrizni és az építési naplóban,
vagy jegyzőkönyvben észrevételeit megtenni.
(5) Amennyiben a támogatott munka a szerződésben meghatározott határideig nem, vagy nem
elfogadható minőségben valósul meg, a támogatásban részesülő a felvett teljes összeget köteles a
mulasztás megállapítását követő 30 napon belül a támogatás felvételének időpontjától - a Ptk. 301. §
szerint - számított kamattal növelve visszafizetni.
(6) Az önkormányzat a bejegyzett jelzálogjogát mindaddig fenntartja, míg a támogatott a (2) bekezdés
szerint nem teljesít, vagy a (4) bekezdés szerint folyamatosan számított visszafizetést halasztja.
Szabálysértési rendelkezések
11. § Aki a helyi védettség alá helyezett értéket megsemmisíti, megrongálja, amennyiben cselekménye
súlyosabb elbírálás alá nem esik- szabálysértést követ el, és 50.000,- Ft-ig terjedhető pénzbírsággal
sújtható.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2011. január
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. február hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. február 1.

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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1. melléklet az 1/2011. (II.1.) önkormányzati rendelethez
Helyi védettség alatt álló egyedi értékek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Polgármesteri Hivatal- Szabadság tér 1. - hrsz.: 1588
Régi Községháza épülete- Fő út 2. - hrsz.: 6291
Liget vendéglő-Erzsébet liget - hrsz.: 1244
Evangélikus templom- Fő út 178. - hrsz.: 2016
Lakóépület Fő út 176. - hrsz : 2017
Kner Imre Gimnázium- Hősök utca 43. - hrsz.: 687
Középiskolai Kollégium- Hősök utca 39. - hrsz.: 687
Szakközépiskolai Kollégium- Fő út 228. - hrsz.: 1599
Kis Bálint Általános Iskola - Hősök útja 45. - hrsz.: 1591
Általános Iskola (volt Úrikaszinó) - Hősök útja 47. - hrsz.: 1591
Óvoda- Kossuth utca 7. - hrsz.: 113
Gyógyszertár- Dózsa Gy. utca 1. - hrsz.: 5965/1
Volt Iskolaépület, Kisréti Alapítvány épülete - Blaha L. utca 11. - hrsz.:5961
Déryné Művelődési ház- Blaha L. utca 21. - hrsz.: 5948
Lakóház Fő út 36. - hrsz.: 6309
Körös Étterem és Szálloda- Szabadság tér - hrsz.: 691
Volt Gabonaforgalmi irodaépülete(Vári féle ház)-Kossuth utca 68. - hrsz.: 2883
ÁFÉSZ épülete- Kossuth utca 33. - hrsz.: 131/4
Lakóépület Kossuth utca 5. - hrsz.: 112
Református Egyház épülete Hősök útja 44. - hrsz.: 1
Szakközépiskola központi épülete- Hősök útja 38-40. - hrsz.: 1602
Központi orvosi rendelő- Hősök útja 57. - hrsz.: 1580
Lakóház Kossuth utca 32. - hrsz.: 141
Lakóház (volt VIZIG épület) Hősök útja 53. - hrsz.: 1583/3
Gazdatiszti lakás – Szabadság tér 7 – hrsz: 677/1 (H 26)
Bethlen Gábor Szakközépiskola épülete – Fő út 230. – hrsz: 1598 (H 31)
Lakóház – Fő út 183. – hrsz: 14 (H 34)
Sóczó Elek lakóháza – Fő út 220. – hrsz: 1799 (H 35)
Református Szeretetotthon – Fő út 171. – hrsz: 25 (H 40)
Református Szeretetotthon – Fő út 169a, 169b. – hrsz: 23, 24 (H 41)
Lakóház-üzletek – Fő út 188. – hrsz: 2010 (H 42)
Lakóház – Mátyás király u. 3. – hrsz: 1601 (H 61)
Lakóház – Kossuth Lajos u. 13. – hrsz: 117 (H 66)
Postaépület – Kossuth Lajos u. 28. – hrsz: 143 (H 68)
Lakóház – Bajcsy Zsilinszky út 55. – hrsz. 50/1 (H 77)
Lakóház (volt laktanya) – Rákóczi Ferenc u. 13. – hrsz: 168 (H 86)
Irodaépület – Fő út 5. – hrsz: 5009 (H 113)
Plébánia – Fő út 1. – hrsz: 5002/2 (H 115)
Kalmár-féle lakóház – Dózsa György u. 12. – hrsz: 5956 (H 142)
Lakóház – Lábas u. 6. – hrsz: 5075 (H 152)
Nagylaposi Major- Tüköri Kastély
Telki Kastély - Telkpuszta

2. melléklet az 1/2011. (II.1.) önkormányzati rendelethez
ADATLAP
Gyomaendrőd Város épített örökségének helyi védelme
támogatására kiírt pályázat benyújtásához
A tulajdonos adatai:
Neve:
…………………………………………………………………………...
Lakcíme:
…………………………………………………………………………...
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Postacíme:
Jogállása:*

…………………………………………………………………………...
jogi személyiségű szervezet
jogi személyiség nélküli szervezet
magánszemély
egyéb jogállású pályázó, éspedig: …………………………….
…………………………………………………………………
2.
A védett érték adatai:
Megnevezése:
…………………………………………………………………………..
Elhelyezkedése: ………………………………………………………………………….
Helyrajzi száma: …………………………………………………………………………..
A védelem
kategóriája:
A védett érték
funkciója:*

egyedi védelem

területi védelem

egylakásos lakóépület
épületegyüttes
többlakásos lakóépület
védelem alatt álló kör nyezet
közösségi épület
történelmi településszerkezet
gazdasági épület
egyéb létesítmény:
egyéb épület
……….………….
köztér alkotóeleme
...………………………………..............
történeti park
……………………………….................
egyéb építmény:……….…………. ………………………………………….
...………………………………..............
……………………………….................

3.

A támogatással megvalósuló munkálatok megnevezése:*
épület tartószerkezetet érintő felújítása
épület tetőszerkezetek, tető héjazaz, kémények felújítása, indokolt szerkezeti állapot esetén cseréje.
az épület - legalább közterületre néző - teljes homlokzatára kiterjedő felületek, tagozatok felújítása,
helyreállítása, festése.
az épület homlokzati nyílászáróinak, kapuzatának felújítása, cseréje.
az épület utcai homlokzaton meglévő épületgépészeti szerkezetek, szerelvények áthelyezése.
utólagos vízszigetelési munkálatok.
közterületre néző homlokzaton közvilágítás célját is szolgáló világító testek elhelyezése.
egyéb munkálatok:………… ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
4.
A megpályázott támogatás mértéke:
...…………………………………………. Ft
5.

Mellékletek felsorolása:*
30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat
jogerős építési engedély határozat
építési engedély tervdokumentáció 1 pl
jogszabály által előírt esetben kiviteli terv dokumentáció 1 pl
a tervezett munkákra vonatkozó költségvetés, vagy kivitelezői árajánlat
a felújítandó objektum állapotát bemutató színes fotók
az érintett tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata
nyilatkozat az önerő meglétéről
nemleges igazolás az önkormányzati tartozásról

Gyomaendrőd, 20………………

………………………………………..
pályázó aláírása

* a kívánt szövegrész előtti

-be „x” jelet kell tenni
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3. melléklet az 1/2011. (II.1.) önkormányzati rendelethez
Támogatási szerződés
a Helyi örökségvédelmi Alapból
pályázat útján elnyert támogatáshoz
amely létrejött
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) képviseli
Várfi András polgármester, mint támogató, (továbbiakban: Támogató)
másrészről
a/z/
…………………………………………..,
mint
pályázó
címe:
…………………………,
képviseletében eljár: ………………………………………………., továbbiakban: „Támogatott”
között
az alábbiak szerint:
1.Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, a Helyi örökségvédelmi Alapból, támogatás elnyerésére
kiírt 20…. évi pályázati felhívására, a Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal)
………………………………………. számon iktatott pályázatra vonatkozóan a Támogató
………………………..…..
számú
határozatával
………………………
Ft,
azaz
………………………………………… forint összegű támogatást nyújt a Támogatott részére, amely
………. ,- Ft vissza nem térítendő, és ………….,-Ft visszatérítendő támogatás.
2. A támogatás kizárólag a pályázatban meghatározott alábbi célokra fordítható.
…………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
A támogatás összegét a Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. A
pályázati céllal összefüggésben sem fordítható a támogatás összege bármilyen adó (ÁFA), illeték vagy
közteher tartozás kiegyenlítésére.
3. A Támogatott kijelenti, hogy
· 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB járulék
tartozása) nincs,
· az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési
kötelezettsége nincs,
4. A kifizetés pénzátutalással történik a Támogatott ………………………………. számú
……………………………………………………………… pénzintézetnél vezetett számlájára, melyet
a Támogató a Támogatott által aláírt szerződés, és a /2010. Gye. Kt. rendeletben foglaltaknak
megfelelően folyósít.

5. Az elszámolás rendje:
A támogatás az odaítélését követő egy éven belül használható fel. Az elvégzett munkákat és
felhasznált anyagokat, termékeket igazoló számlák benyújtása után, azok ellenőrzését követően, a
helyszíni ellenőrzés megtartása után 8 napon belül kerülnek kifizetésre. A támogatás kifizetés
200.000,- Ft-ig egy összegben, azontúl 200.000,- Ft-ként lehetséges.
A támogatott a támogatás felhasználásáról a tárgyi munka befejeztével 60 napon belül el kell
számolni. Amennyiben építési engedélyköteles munkát végeztek, úgy az építésügyi hatóság
engedélyét csatolni kell az elszámoláshoz.
A kamatmentes kölcsönt a támogatott munka befejezése után 6 hónapon belül el kell kezdeni
törleszteni. A törlesztő részlet mértéke: …………
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A kölcsön visszafizetésére meghatározott határidő: ………….
A megvalósítás során felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli.
6. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint
használható fel.
7. Támogatottal való kapcsolattartást, a támogatott cél megvalósítása előkészítésének,
lebonyolításának és teljesítésének folyamatos ellenőrzését, valamint minden, a jelen szerződésből
fakadó vagy azzal összefüggésben szükségessé váló operatív ügyintézést és lebonyolítási feladatot,
valamint a támogatás folyósításának előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi.
8. A Támogatott szerződésszegése esetén az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét
(az átutalás napjától számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kötbérrel növelten) az
Önkormányzat 53200125-11062402 számú számlájára, a felmondást követő 5 banki napon belül
visszafizetni. Szerződésszegésnek minősül - különösen - a támogatás összegének e szerződésben
foglaltaktól eltérő felhasználása, azonnali és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények,
körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a
jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást
követően – a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése.
A Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható a támogatási lehetőségekből.
9. A Támogatott az Önkormányzat szerződésszegése esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani (rendkívüli felmondás). Az Önkormányzat szerződésszegést követ el, ha a támogatás
megfizetését jogos ok nélkül megtagadja. A Támogatott ebben az esetben követelheti a rendkívüli
felmondás napjától a szerződésben megállapított időtartamra számított támogatási összeg törvényes
kamattal növelt összegét.
10. Amennyiben a Támogatott - neki fel nem róható okból – nem tudja teljesíteni jelen
megállapodásban foglalt kötelezettségeit erről haladéktalanul köteles az Önkormányzatot. értesíteni, és
ezzel egy időben írásban benyújthat határidő módosítási kérelmet, melyet 60 napon belül a
Városfenntartó, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elbírál.
11. A Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
1) az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást és a
támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
2) az államháztartásról szóló, a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 5. §-ával módosított államháztartási törvény 15/A. §ából fakadó kötelezettségének eleget téve, jelen megállapodás közérdekű adatait (támogatott neve,
támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) közzéteszi az Önkormányzat
internetes portálján; (www.gyomaendrod.hu)
3) a Ptk. 81. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön
törvény közérdekből elrendeli;
4) kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. § (4) bekezdése alapján
közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni,
5) a támogatott a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás mértékének erejéig az
ingatlan-nyilvántartásban Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára jelzálogjog kerüljön
bejegyzésre a támogatási szerződésben meghatározott kölcsön visszafizetésének időpontjáig.
12. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell
irányadónak tekinteni. Jogvita esetére a szerződő felek a Szarvasi Városi Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
13. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és
a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.
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Gyomaendrőd, 20…... év ……………. hó ……….. nap

…………………..…………
Támogatott

…………………………….
Támogató

4. melléklet az 1/2011. (II.1.) önkormányzati rendelethez
NYILVÁNTARTÁSI LAP
Gyomaendrőd Város helyi védelem alá helyezett épített örökségéről
1.
A védett érték adatai:
Elhelyezkedése: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Helyrajzi száma: ………………………………………………………………………….
Önkormányzati határozat száma a védetté nyilvánításról:………………………………..
A
védelem
kategóriáj
a:
A védett
érték
funkciója:
*

A védett
épített
érték
rövid
leírása:

egyedi védelem

területi védelem

egylakásos lakóépület
épületegyüttes
többlakásos lakóépület
védelem alatt álló környezet
közösségi épület
történelmi településszerkezet
gazdasági épület
egyéb létesítmény, éspedig
egyéb épület
…………. ...………………………………....
köztér alkotóeleme
..........
történeti park
……………………………….................
egyéb építmény, éspedig
………………………………………….
…………. ...………………………………....
..........
……………………………….................
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

A tulajdonos adatai:
Neve:
…………………………………………………………………………...
Lakcíme:
…………………………………………………………………………...
Postacíme:
…………………………………………………………………………...
Jogállása:*
jogi személyiségű szervezet
jogi személyiség nélküli szervezet
magánszemély
egyéb jogállású pályázó, éspedig: …………………………….
…………………………………………………………………
3.

A védett érték dokumentumai:**
A védett érték részletes leírása
Történeti leírás
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Fotódokumentáció
Műszaki leírás a védett érték állapotáról
Felmérési terv
Igénybevett támogatás önkormányzati határozata
Igénybevett támogatás elszámolás igazolása
* a kívánt szövegrész előtti -be „x” jelet kell tenni
** a felsorolt és rendelkezésre álló dokumentumok a nyilvántartási lap mellékletét képezik
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
6/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Főépítészt, hogy a Gyomaendrőd
belterületén lévő lezárt temetők helyi védettség alá helyezésének lehetőségét vizsgálja felül, és
a vizsgálat eredményét terjessze be a képviselő-testület elé.
Határidő: 2011. augusztus 25.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati
rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletben
szerepel egy szakasz, amely az alpolgármester tiszteletdíját szabályozza. A jelenleg hatályos
jogszabályok szerint az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését a polgármesterre irányadó
jogszabályok szerint kell meghatározni. Ez azonos azzal, mint az önkormányzati rendelet szerint meg
lehet állapítani, viszont így a szabályozás felesleges, ennek a törléséről van szó a rendelet
módosításában.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen,
Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011. (II.1.) önkormányzati rendeletét
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

15

1. § a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §
(2) bekezdése hatályát veszti.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.
Gyomaendrőd, 2011. január
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. február hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. február 1.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
3. Napirendi pont
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Marton Dánielt képviselőt, az Ügyrendi bizottság tagját az
előterjesztés ismertetésére.
Marton Dániel elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a Képviselő-testület 2010. novemberi alakuló
ülésén kapta a megbízást, hogy a törvényi rendelkezéseknek megfelelően vizsgálja felül a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az SZMSZ önkormányzati rendelet ezért a módosítása
során is alkalmazható a kétfordulós tárgyalási mód. A felülvizsgálat eredményeként nem tartják
indokoltnak a teljes normaszöveg újraszabályozását csak az egyes szakaszok normaszövege került
pontosításra.
Dr. Csorba Csaba jegyző, felhívta a figyelmet, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz. A két fordulónál
általában csak a normaszöveg kialakítása történik meg. Az SZMSZ-nek több mellékletet van, melyek
közül az egyik leglényegesebb az átruházott hatáskörök jegyzéke, melyet tételesen felül kell vizsgálni
és ez hosszabb időt vesz igénybe. Az SZMSZ alapvető szerkezete 1991-ben alakult ki, azóta átfogó
felülvizsgálat nem volt. A felülvizsgálat során több törvényi jogszabályhelynek a beidézése történt
meg, mellyel most szakítottak és a jogalkotásról szóló törvénynek megfelelően ezeket a fölös és
párhuzamos szabályozásokat kivették. A döntéshozatalnál már a most kialakult döntéshozatali eljárást
és testületi nyilvántartás szabályait vették figyelembe. Ez a szervezet alakítási folyamat a második
fordulóban a második fordulós tárgyalásra nem zárul le körülbelül nyár közepére fejeződik be.
Arnóczi István János elmondta, hogy a 9. §-nál az Ipari Parkba befektetési szándékozó vállalkozói
ajánlatok előzetes értékelését három főből álló Ipari Park munkacsoport látja, mely a Polgármester és
az általa felkért személyekből áll, javasolta, hogy a Polgármester a Képviselő-testületből válasszon 2
képviselőt.
Várfi András polgármester elmondta, hogy mivel a rendelet módosítása két fordulóban történik, a
felvetett módosítás a második fordulóra átdolgozásra kerül.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
7/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata eredményére figyelemmel
előkészített szabályozási javaslatot és rendelet-tervezetet általános vitára alkalmasnak találja
és javasolja, hogy a vitában felmerülő javaslatokra figyelemmel kerüljön előterjesztésre
második fordulós tárgyalásra.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
4. Napirendi pont
A magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási
rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása I. forduló
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, időszerűvé vált a rendelet felülvizsgálata. A rendelet alapján
útépítéshez illetve négyfajta közműépítéshez igényelhető önkormányzati támogatás. Mivel
Gyomaendrőd gázelosztó vezetékkel nagymértékben ellátott település javasolják az effajta
közműépítési támogatásának kivételét a rendelet hatálya alól. Az elmúlt néhány évben főleg útépítés
támogatására nyújtott be a lakosság kérelmet. Eddig a beruházás költségének 20 %-át vállalta át a
lakosság, ami az egyoldalas beépítésű utcáknál túl nagy terhet ró a lakókra, javaslat ezeknél az
utcáknál az önkormányzati költségvállalás mértékét emelni 5-10%-al.
Várfi András polgármester kérte, hogy fogadják el a döntési javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
8/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az előterjesztésben meghatározott szempontok
alapján felülvizsgálja a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások
szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV.30.) önkormányzati rendeletet.
Határidő: 2011. február 24.
Felelős: Várfi András polgármester
5. Napirendi pont
A Kner Nyomdaipari Múzeum 2011. évi önkormányzati támogatása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, az önkormányzat 2010. évben támogatta a Kner Nyomdaipari Múzeum
nyitva tartását 2010. május 1 és október 1 időszak között. 2011. évben ismét támogatni kívánná
ugyanebben az időszakban, naponta 16.650,-Ft összeggel. Ez 732.600,-Ft támogatást jelentene
összesen 44 napra. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a támogatás forrásként az
Ifjúsági Alapot jelölte ki.
Javasolta továbbá, tekintettel a költségvetéssel kapcsolatos megbeszélésekre, hogy a költségvetésbe
kerüljön beépítésre ez az összeg, mert felmerült az alapok átalakítása is.
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Várfi András polgármester a felvetésre javasolta, hogy a jelen testületi ülésen ne döntsenek, napolják
el azt a költségvetés tárgyalásáig.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
9/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Kner Nyomdaipari Múzeum
részére, a 2011 - es évre megállapított önkormányzati támogatásról szóló döntését elnapolja a
2011. évi költségvetés tárgyalásának időpontjára.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
6. napirendi pont
GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme
Várfi András polgármester elmondta, a kérelmet több bizottság tárgyalta. Két kérést tartalmaz, az
egyik egy kiegészítő normatívára irányult, a másik pedig az újonnan felépült bölcsőde melyhez
gratulált, nagyon szépen felépült, annak az önerejét ne a szerződés szerint a 10. évben hanem már
most az első évben fizesse ki a város. A döntéshozói vélemények között az szerepel a bizottságok
részéről, hogy a második kérést utasítsa el a testület, az első kérés esetében javaslat, hogy a kiegészítő
támogatást a Képviselő-testület biztosítsa. Mivel a költségvetésről 2011. február 15-én dönt a testület,
javasolta a napirendi pont levételét, napolják el azt a költségvetés tárgyalásáig.
Márjalaki József hozzátette, hogy a második rész teljes egészében elutasításra került, azonban az
Ügyrendi Bizottság felvetett egy olyan lehetőséget, hogy a Kft pályázhatna a Vállalkozásfejlesztési
Alapra.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a napirend levételéről.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
10/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a GYERMEKLIGET Óvodai
Oktató Nonprofit Kft. képviselője – Szabó Istvánné által benyújtott kérelmet,
- mely alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata módosítsa a GYERMEKLIGET Óvodai
Oktató Nonprofit Kft.-vel kötött Közhasznúsági Szerződés Ellátására kötött Szerződést, a
bölcsődés kórú gyermekek ellátásának önkormányzati kiegészítő támogatása ügyéről,
- valamint a Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező 5807/4 hrsz.-ú,
természetben Gyomaendrőd, Selyem u. 101. szám alatti ingatlanon lévő területrész bérletére
létrejött szerződés 18. pontjának módosítását érintő kéréséről szóló döntést elnapolja 2011. évi
költségvetés tárgyalásának időpontjára.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
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7. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy Ágostonné Farkas Mária intézményvezető azzal a kéréssel fordult
az Önkormányzathoz, hogy az általuk nyert pályázatból a Képviselő-testület 2 M Ft-ot előlegezzen
meg részükre, utófinanszírozott pályázatról van szó. Ezt az összeget az intézmény záró programok
megtartására használná fel. A bizottság megtárgyalta az előterjesztés és javasolja a pénzösszeg
megelőlegezést.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat A) alternatívájáról.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
11/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda intézményvezetőjének kérelmét, mely szerint megelőlegezi számára a
TÁMOP-3.4.3-08/2 kódszámú „Iskolai tehetséggondozás feltételének fejlesztése” című
pályázat szakmai lezárásához szükséges 2.000.000 Ft támogatást, melynek forrásául a 2011.
évi normatív támogatást jelöli ki.
Továbbá kötelezi az intézményt, hogy a 2.00.000 Ft támogatást azonnal fizesse vissza a
fenntartó számlájára, amint az intézménynek kiutalásra kerül a fennmaradó pályázati összeg.
A Képviselő-testület utasítja Várfi András polgármestert, hogy engedélyezze az intézmény
számára a 2.000.000 Ft-ról szóló kifizetést 2011. február 3. napjával.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Közművelődési – Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény alapító okiratának
felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Marton Dánielt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Marton Dániel elmondta, hogy a Képviselő-testület elfogadta a Templárius Alapítvány és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata között 2006. március 1. napján kötött Közművelődési
Megállapodás felmondását közös megegyezéssel. Várfi András polgármester felkérte, Dr. Szonda
István intézményvezetőt, hogy az épületet vegye át. Az átvételre 2011. január 3-án került sor. Jelenleg
az Endrődi Közösségi Ház működtetését a Közművelődési – Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény látja el, ezért alapító okiratának módosítása szükséges. Az Ügyrendi Bizottság
javasolja a döntési javaslat elfogadását.
Márjalaki József megkérdezte, mi lesz azzal a pénzösszeggel, amit az önkormányzat támogatásként
adott az Alapítványnak a Népház üzemeltetésére.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy a Templárius Alapítvánnyal megszűnt a
szerződés 2010. december 31-el, jelenleg készítik az új költségvetést, az feladathoz kötött támogatás
volt a Templárius Alapítvány részére.
Márjalaki József kiegészítette, hogy az elmúlt testületi ülésen Dr. Szonda István biztosította a
Képviselő-testületet arról, hogy a Népházban azok a kezdeményezések, havi kiállítások,
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közösségformálás, a továbbiakban is folytatni kívánja. Eddig minden hónapban volt kiállítás,
rendezvény, bemutató, ebben a hónapban még nem volt.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy többen szeretnék, ha ezek a kiállítások,
rendezvények folytatódnának, de januárban általában kevés rendezvény szokott lenni. Dr. Szonda
István ígéretének megfelelően bizonyára pozitív irányba tereli Gyomaendrőd kulturális életét. További
kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az alapító okirat módosításáról.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
12/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődési – Közgyűjteményi
és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 5/2009. (I. 29.) KT. számú határozatával elfogadott
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
az alapító okirat első bekezdésében törlésre kerül az alábbi mondatrész:
„a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4.§-ban
foglaltak alapján”.
- az alapító okirat 2. pontjában megjelölt telephelyek címszó alatt lévő „Népház - Kistérségi
Konferenciaterem”szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül: „Endrődi Közösségi Ház”.
az alapító okirat 3.1. alaptevékenység pontban szereplő 2009. évre vonatkozó
szakfeladatok törlésre kerülnek
az alapító okirat 3.1.1. Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása pontja
kiegészítésre kerül a „c.) Gyomai Tájház és Alkotóház (kettős funkciójú: közművelődési
színtér-múzeumi kiállítóhely) (Zrínyi Miklós út 2.)”szövegrész után az alábbiakkal: „d.)
Endrődi Közösségi Ház (Blaha Lujza út 21.) ”
az alapító okirat 5. pontjában lévő „Közszolgáltató közintézmény, mely az
alaptevékenysége szerint közgyűjteményi és közművelődési feladatokat ellátó költségvetési
szerv.” szövegrész törlésre kerül, és helyébe a következő szövegrész kerül: „Közgyűjteményi
és közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szerv.”
az alapító okirat 8. pontjában lévő mondat „Önállóan működő közszolgáltató
költségvetési szerv.” törlésre kerül és helyébe a következő mondat kerül: „Önállóan működő
költségvetési szerv.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármesterét, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse. Továbbá a 2011. év
költségvetésének elkészítésekor kerüljön beépítésre az Endrődi Közösségi Ház működési
költsége a Közművelődési – Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény éves
működési költségvetésébe.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Az Intézményvezetők bérének felülvizsgálata a törvényi változások következtében
Várfi András polgármester felkérte Marton Dánielt az előterjesztés ismertetésére.
Marton Dániel elmondta, a Képviselő-testület döntött arról, hogy a fenntartásában működő
intézmények vezetőinek bérét egységes szempontrendszer alapján határozza meg, a törvényi
előírásoknak és a vezető végzettségének figyelembevételével. Az egységes szempontrendszer
évenkénti felülvizsgálatát szükségessé teszi az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben
meghatározott előirányzatok esetleges változása. Az előterjesztésből kitűnik, hogy az
intézményvezetők státuszában történő változás a törvény erejénél fogva valósul meg, bérük csak a
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törvény keretei között, fizetési fokozat emelkedése következtében változott. Az Ügyrendi Bizottság
javasolja az előterjesztés elfogadását.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
13/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
1. /
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2010. évi
CLXXV. tv. 7. § (1) c) pont alapján, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Mraucsik Lajosné kinevezése 2011. január 1. napjától, a határozott idő lejártáig tartó - 2012.
június 1. - magasabb vezetői megbízássá alakul át. Bérét a 2008. december 31-én hatályos
kinevezése szerint határozza meg, figyelembe véve a Kjt. 65. § (1) bekezdését:
Kinevezett magasabb vezető
Megbízott magasabb vezető
Régi:
Új:
Kjt szerinti garantált illetmény
185.103.-Ft
Kinevezett vezető illetménye
297.200.-Ft
0.-Ft
Garantált illetmény összesen kerekítve
297.200.-Ft
185.100.-Ft
Garantált illetm. felül munkáltató döntés 0.-Ft
70.000.-Ft
Illetmény összesen
297.200.-Ft
255.100.-Ft
Magasabb vezetői pótlék
0.-Ft
50.000.-Ft
Járandóságok összesen:
297.200.-Ft
305.100.-Ft
2. /
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2010. évi
CLXXV. tv. 7. §) a) pont alapján a Térségi Humánsegítő Szolgálat vezetője, Czikkely Erika
2011. január 1. napjától a határozatlan idejű magasabb vezetői megbízása öt évre szóló, 2016. január 1. napjáig tartó - határozott idejű magasabb vezetői megbízássá alakul át, bére
változatlanul marad:
Kjt szerinti garantált illetmény
161.608.-Ft
További szakképesítés, szakképzettség
12.929.-Ft
Garantált illetmény összesen kerekítve
174.500.-Ft
Egyéb pótlék
14.000.-Ft
Magasabb vezetői pótlék
60.000.-Ft
Járandóságok összesen:
248.500.-Ft
3. /
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményvezetők bérének
felülvizsgálata során megállapította, az illetmények a jogszabályoknak megfelelően kerültek
megállapítása. Előző évhez képest változás nem történt, ebből adóan változtatást nem hajt
végre a fenntartó.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint hagyja jóvá
az irányítása alatt működő intézményvezetők bérét:
Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium igazgatója dr. Kovács Béla
Kjt szerinti garantált illetmény
262.345.-Ft
További szakképesítés, szakképzettség
18.364.-Ft
Garantált illetmény összesen kerekítve
280.700.-Ft
Magasabb vezetői pótlék
80.000.-Ft
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkieg.
21.000.-Ft
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Járandóságok összesen:

381.700.-Ft

Rózsahegyi Kálmán általános Iskola és Kollégium igazgatója Farkas Zoltánné
Kjt szerinti garantált illetmény
177.165..-Ft
További szakképesítés, szakképzettség
14.173.-Ft
Garantált illetmény összesen kerekítve
191.300.-Ft
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkieg.
21.000.-Ft
Magasabb vezetői pótlék
80.000.-Ft
Járandóságok összesen:
292.300.-Ft
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatója Ágostonné Farkas Mária
Kjt szerinti garantált illetmény
161.608.-Ft
További szakképesítés, szakképzettség
12.929.-Ft
Garantált illetmény összesen kerekítve
174.500.-Ft
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkieg.
21.000.-Ft
Magasabb vezetői pótlék
80.000.-Ft
Járandóságok összesen:
275.500.-Ft
Városi Alapfokú Művészetoktatási intézmény igazgatója Holubné Hunya Anikó
Kjt szerinti garantált illetmény
200.978.-Ft
További szakképesítés, szakképzettség
0.-Ft
Garantált illetmény összesen kerekítve
201.000.-Ft
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkieg.
15.750.-Ft
Magasabb vezetői pótlék
50.000.-Ft
Járandóságok összesen:
266.750.-Ft
Városi Egészségügyi Intézmény vezetője Dr. Torma Éva
Kjt szerinti garantált illetmény
További szakképesítés, szakképzettség
Garantált illetmény összesen kerekítve
Munkáltatói döntésen alapuló ill..
Magasabb vezetői pótlék
Járandóságok összesen:

225.425.-Ft
0.-Ft
225.400.-Ft
106.100.-Ft
40.000.-Ft
371.500.-Ft

Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény vezetője dr. Szonda
István
Kjt szerinti garantált illetmény
197.735.-Ft
További szakképesítés, szakképzettség
13.841.-Ft
Garantált illetmény összesen kerekítve
211.600.-Ft
Középfokú idegennyelvtudási pótl.
10.000.-Ft
Magasabb vezetői pótlék
50.000.-Ft
Járandóságok összesen:
271.600.-Ft
Határ Győző Városi Könyvtár vezetője Dinyáné Bánfi Ibolya
Kjt szerinti garantált illetmény
174.155.-Ft
További szakképesítés, szakképzettség
0.-Ft
Garantált illetmény összesen kerekítve
174.200.-Ft
Magasabb vezetői pótlék
45.000.-Ft
Járandóságok összesen:
219.200.-Ft
Határidő: azonnal
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10. Napirendi pont
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás dokumentumainak jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Marton Dánielt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Marton Dániel elmondta, hogy a közoktatási intézmények fenntartói a gyakorlati képzés
szervezésében résztvevő gazdálkodó szervezetek, a felsőoktatási intézmények 2008. szeptember 1-től
Térségi Integrált Szakképző Központot hoztak létre. A TISZK nem közoktatási intézmény, hanem a
szakképzés feladatainak a jelenleginél hatékonyabb formában történő megszervezése. Ezen tények
alapján Battonya, Gyomaendrőd, Sarkad, Szarvas, Szeghalom Város Önkormányzatai egy korábbi
döntésükben létrehozták a Berettyó-Körös Szakképzési Szervezési Társulást. A 2011-es gazdasági év
költségvetéséhez szükséges összeg Gyomaendrőd vonatkozásában 39.505,-Ft. A Társulási Tanács
döntése alapján a tagönkormányzatoknak meg kell hozni a határozatukat ennek elfogadására és azt
továbbítani kell a Tanácshoz. Az Ügyrendi Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.
Várfi András polgármester, kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
14/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berettyó-Körös Szakképzés
Szervezési Társulás tagönkormányzataként jóváhagyja a Berettyó-Körös Szakképzés
Szervezési Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott személyi kérdésekben hozott döntését
és a működési dokumentumok módosítását, melyek a következők:
- az SZMSZ,
- az Alapító Okirat az Együttműködési megállapodással együtt, valamint a
- Társulási megállapodás.
Továbbá utasítja Várfi András polgármester urat, hogy a település költségvetési rendeletének
elkészítésekor kerüljön megjelölésre a 39.505 Ft támogatási összeg, 2011. január 1 - 2011.
augusztus 31-ig terjedő időszakra.
Határidő: azonnal
11. napirendi pont
Köztemetők felújítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzata a köztemetők üzemeltetésére a
Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel kötött szerződést. Az üzemeltető kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz a temetők felújítására illetve karbantartási munkáira vonatkozóan. Az endrődi
köztemető 4.179.136,-Ft a gyomai köztemető 4.785.420,-Ft összegben, összesen 8.964.556,-Ft lenne.
A Pénzügyi Bizottság a Városfenntartó Bizottsággal együtt tárgyalta az előterjesztést és mind a két
bizottság arra az álláspontra jutott, hogy szükségesnek tartják a temetők felújítását, azonban nem
önkormányzati pénzből, hanem az üzemtető gondoskodjon saját költségen a temetők felújításáról,
továbbá a Pénzügyi Bizottság sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Gyomaszolg Ipari Park
Kft részéről senki nem volt jelen az ülésen így kérdéseiket sem tudták feltenni.
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Egeresi András a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezető igazgatója elmondta, hogy azért nem vett
részt senki az ülésen, mert nem kaptak meghívót. Beruházásokról és felújításokról van szó, mely
meghaladja az üzemeltetés kereteit, ami karbantartásra vonatkozik. Három részből állna a temetők
rendbehozatala: belvízelvezetés, ravatalozó épületnek a felújítása, illetve térburkolat rendbehozatala.
Mindkét temető alacsony fekvésű a zöld hulladékok feltöltődése miatt, a ravatalozó épülete és az utak
körülbelül 30 cm-el mélyebben vannak a környező terepszinttől. Az endrődi temetőben rosszabb a
helyzet, mert a ravatalozó előtti térburkolat nemcsak alacsony fekvésű, hanem a helytelenül lerakott
betonelemek a fagy elmozdította, így több cm szintkülönbségek vannak. A ravatalozó épülete a belvíz
illetve szigetelési hiányosságok miatt a falazat teljesen tönkrement, bár karbantartásokat végeztek
rajta. Az endrődi temetőben nagyobb esőzésnél 20-30 cm víz van az úton, nincs elvezető árok. Az út
mellett a faszegély olyan közel van, hogy gyakorlatilag útpadkára nem lehet építeni nyitott árkot, mert
balesetveszélyes, csak a talajba lesüllyesztett csapadékelvezető rendszert lehet kiépíteni, vagy pedig az
út egyik oldalán a fákat ki kellene vágni. Ez tarthatatlan lenne, mert nemcsak belvíz van, hanem
nyáron a kánikulában kell a hűvös. A 4 M Ft-os költségvetés úgy értendő, hogy ez a teljes bekerülési
költség akkor, ha minden munkát piaci áron végeznek el. Lehet olyan munkákat elvégezni, amelyet
közmunkások végeznek és ebben az esetben csökkenhet az ár.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a temető kegyeleti hely. A temetők nincsenek olyan
állapotban, hogy a Képviselő-testület ezzel a kérdéssel ne foglalkozzon. Nem az elmúlt 4 évben
romlott ez az állapot, hosszú éveken keresztül alakult ki ez a helyzet. A Bizottságok megfelelően
foglalkoztak a kérdéssel a döntési javaslat helyes, javasolta elfogadását.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a Bizottsági, illetve a Képviselő-testületi ülések anyagait a
honlapon teljes terjedelemben közzéteszik. A tárgyalás időpontja, helye nyomon követhető. Az
hatályos SZMSZ szerint az előadók kötelesek részt venni, meghívó nélkül a bizottság munkájában.
Jelen esetben mindaddig, amíg a bizottság nem dönt a Hivatal dolgozója illetve az Önkormányzat
szervének a képviselője lesz az előadója a témának.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
15/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft, mint a köztemetők
üzemeltetője által benyújtott kérelemben foglalt munkák elvégzését szükségesnek tartja.
A felújítási munkákra a költségvetési rendelet tárgyalásakor határozza meg a fedezetet.
Utasítja a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t, hogy hosszabb távú, de legalább három éves felújítási
tervet készítsen a köztemetőkre, és a következő testületi ülésre terjessze be.
A karbantartási, javítási munkák elvégzése, annak fedezetének biztosítása a temető
üzemeltetőjének feladata.
Határidő: 2011. február 24.
Felelős: Várfi András polgármester
12. Napirendi pont
Zöldpark Kft. telephely változtatásának, valamint a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének
jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, a Zöldpark Kft Felügyelő Bizottsága 2011. január 7-i ülésén jóváhagyta a
Felügyelő Bizottság ügyrendjét, illetve a társaság telephely változását. A telephelyváltozás az alapító
tulajdonában álló 5500 Gyomaendrőd, Sallai u. 2. szám alatti ingatlanba költözne át a Kft.
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Várfi András polgármester elmondta, hogy két döntési javaslat van a testület előtt. Kérdés,
hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak az elfogadásukról.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
16/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
kizárólagos tulajdonosa jóváhagyja a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét a határozat
mellékeltében foglaltak szerint.
Határidő: azonnal
Melléklet a 16/2011.(I.27.) Gye. Kt. határozathoz
A Felügyelő Bizottság Ügyrendje
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban
állapítja meg:
I.
A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a
Társaság Alapítója részére.
II.
A Felügyelő Bizottság összetétele
1.) A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja meg. A
Felügyelő Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül.
2.) A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a Társaság
Alapítója nem utasíthatja.
3.) A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie. A Felügyelő
Bizottsági taggá megválasztott személy a Felügyelő Bizottsági tagság elfogadásától számított 15
napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy Felügyelő Bizottsági tag
írásban tájékoztatni köteles.
4.) A Felügyelő Bizottsági tagok az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal
kötelesek eljárni. A Felügyelő Bizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint
– korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési
kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
5.) Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt
Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelő Bizottság
elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.
6.) A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
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III.
A Felügyelő Bizottság Elnöke
1.) A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A munkavégzéshez
szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a társaság vezetője biztosítja.
2.) Ha a tagok száma három fő alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) köteles a
Társaság ügyvezető igazgatóját tájékoztatni.
3.) Az Alapító ülésein a Felügyelő Bizottság megállapításait, álláspontját az Elnök, akadályoztatása
esetén az általa kijelölt tag ismerteti.
IV.
A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre
1.) A Felügyelő Bizottság a Társaság általános felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság az Alapító
érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a jogszabályok az alapító okirat előírásainak betartását, az
Alapító határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát
és szabályosságát. Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló tevékenységét és munkája során szerzett
tapasztalatokat.
2.) A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni és véleményt alkotni az Alapító hatáskörébe tartozó
minden döntésről. Kiemelt feladata a Számviteli törvény alapján készített éves beszámoló és
eredményfelosztás ellenőrzése, véleményezése, ezekről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli
jelentésének birtokában határozhat.
3.) A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége keretében a vezető tisztségviselőtől, a társaság
vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
4.) A Felügyelő Bizottság feladatait eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokkal a Felügyelő
Bizottság egy tagja is megbízható. A Felügyelő Bizottság a vizsgálathoz esetenként – a társaság
költségére – külső szakértőt is igénybe vehet.
5.) A Felügyelő Bizottság vizsgálatai eredményeként tett megállapításairól – különös tekintettel az
esetleges szabálytalanságokra – továbbá a szükségesnek tartott intézkedésekről a vizsgálatok
lezárásával egyidejűleg tájékoztathatja az Alapítót és a társaság ügyvezetőjét.
6.) Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító
okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy
Alapítója érdekeit, javaslatot tesz az Alapító rendkívüli ülésének összehívására és javaslatot tesz annak
napirendjére.
V.
A Felügyelő Bizottság működése
1.) A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább négy alkalommal köteles
ülésezni. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelő
Bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök vezeti.
2.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha három tagja jelen van. A tagok jogaikat és
kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök igénybevételével –
kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján – gyakorolhatják. Amennyiben a
tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a
Felügyelő Bizottság elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült
jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült
jegyzőkönyvet pedig a tag(ok) utólag hitelesíti(k) aláírásával.
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3.) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak
a meghívót az ülés előtt legalább 3 munkanappal megelőzően megküldi. Sürgős esetben a tagok
szóban is meghívhatók. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek
a szakértők és mindazok, akiknek a jelentése a napirendhez szükséges.
4.) A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság
bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított három munkanapon
belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének nyolc napon belüli időpontra történő
összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
5.) A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés
helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
6.) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok
javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. A
határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.
7.) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét és az esetleges ellenvéleményt.
8.) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság 1 tagja hitelesíti. A jegyzőkönyvet meg kell
küldeni a társaság Ügyvezető igazgatójának, Gyomaendrőd Város Polgármesterének és az Irattárnak.
VI.
A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése
Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:
- A megbízás időtartamának lejáratával,
- Visszahívással,
- A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23.§.-ában szabályozott kizáró ok
bekövetkezésével,
- Lemondással,
- Elhalálozással,
- Külön törvényben meghatározott esetben.
VII.
Záró rendelkezések
1.) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvénynek a vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
2.) Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2011. január 7. napján megtartott ülésén 1. sz. határozatával
elfogadta.
s.k.
Felügyelő bizottság elnöke
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a társaság Alapítója 2011. január 27. napján 16/2011 (I. 27.) Gye.
Kt. határozatával jóváhagyta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
17/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
kizárólagos tulajdonosa a Kft. részére telephelyet létesít az alapító tulajdonában álló 5500
Gyomaendrőd, Sallai u. 2. szám alatti ingatlanban.
A Képviselő-testület elrendeli a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosítását a telephely létesítésére tekintettel.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
13. Napirendi pont
A 2940 hrsz-ú út lezárása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, hogy a 2940 hrsz-ú út megóvásával kapcsolatban a Városfenntartó Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést. Bruttó 100.000,-Ft-os költséggel két lezáró kapu kerülne az út 46-os út
felőli végére, illetve az Ady utca felőli végére. Az előterjesztés szerint november 1-től március 31-ig
lenne az út lezárva. Ennek az időszaknak a fele már letelt. A sorompó zárva tartását a téli időszakban
sem indokolja semmi, amikor a talaj át van fagyva, valamint az út nyári időszakban is tönkremehet,
csapadékos időjárás esetén.
Módosító javaslatként javasolta, hogy pályázati támogatásból meg kellene vizsgálni egy szilárd
burkolatú út építésének lehetőségét.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Besenyszegi településrésznek egy bejárata van, célszerű
lenne, ha lenne egy másik bejárata, mert menekülő útvonalra szükség van. Támogatta Betkó József
azon javaslatát, hogy figyeljenek a pályázatokra és amennyiben a mellette lévő tó korcsolyázó tóvá
alakulhat, hiszen a Belvíz VII. programban ez benne van, akkor tegyék lehetővé annak a
megközelíthetőségét, most pedig erre a két hónapra már nem lenne értelme felállítani a sorompót.
Toldi Balázs alpolgármester szükségesnek tartotta, hogy azokban az időszakokban, amikor az út
állaga nem felel meg közlekedésnek, akkor azt ne használják. Támogatta az időszakos útlezárásnak a
tervezetét illetve azt az elképzelést is, hogy Besenyszegi településrésznek két bejárata legyen.
Béres János képviselő megkérdezte, amennyiben pályázna az önkormányzat, akkor az új út másik
kivezetése hol lenne, mert a Budapesti vasútvonal felújítása 2012-ben elindul. Gyomaendrődön még
mindig vannak olyan utcák, ahol nincs kövesút.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a módosító
javaslatról, mely szerint nem létesítenek sorompót, erre nem különítenek el pénzt, hanem figyeljék a
pályázati lehetőségeket.
A képviselő-testület 2 igen, 4 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elvetette.
[Arnóczi István János nem, Betkó József igen, Béres János nem, Iványi Lajosné tartózkodott, Marton Dániel tartózkodott,
Márjalaki József nem, Poharelec László tartózkodott, Toldi Balázs nem,Várfi András igen.]

Várfi András polgármester ezt követően kérte a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztés
szerinti döntési javaslatról.
A képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József nem, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi
Balázs igen,Várfi András nem.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
18/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 2940 hrsz.ú útjának
forgalomszabályozását módosítja az út 46 fő út, és az Ady utca felöli végének az időszakos
lezárásával téli időszakra (november 1 -március 31-ig). A sorompók elkészítésének költségét
a 2011. évi költségvetési rendeletben a belterületi utak működtetésére elkülönítendő
pénzösszegből biztosítja.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
A Gyomaendrődi régi hulladéklerakó rekultivációja
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József elmondta, Gyomaendrőd régi rekultivációra váró szeméttelepe a 0130/12 Hrsz- ú
földrészleten található, de a hulladékhalmaz kis része az új működő hulladéklerakó telepünkre a
0130/15 hrszú földrészletre is átnyúlik. A 0130/15 hrszú földrészletből a 0130/12 hrszú telekhez
csatolt területre adásvételi szerződést kell kötni. A Városfenntartó Bizottság javasolja, hogy a régi
hulladéklerakó rekultivációja érdekében a 0130/15 Hrsz-ú 15496 m2 terület visszavásárlásra kerüljön
a hulladéklerakó beruházásában részt vevő önkormányzatoktól, azért is mert a rekultiváció támogatása
100%-os.
Várfi András polgármester, kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
19/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0130/15 hrsz terület északi részén
rekultivációs beruházásban szereplő területet (15,496 m2) megvásárolja a regionális
hulladéklerakó beruházásban részt vett önkormányzatoktól. A terület megvásárlásának
forrásául a 2011 évi költségvetési rendeletben a kötvényt jelöli ki.
Felhatalmazza a polgármestert a tag-önkormányzatokkal történő tárgyalásra.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Endrődi Csomópont építése
Várfi András polgármester felkérte Liszkainé Nagy Máriát az előterjesztés ismertetésére.
Liszkainé Nagy Mária elmondta, az elmúlt testületi ülésen tárgyalta már a Képviselő-testület az
Endrődi Csomópont átalakítását. Elhatározták, hogy a terveket elkészítik és a januári ülésén döntenek
arról, hogy pályázat benyújtását támogatják e. A tervek elkészültek, benyújtották a Közlekedési
Hatósághoz engedélyezésre. Az elmúlt héten került teljesen kialakításra a csomópont forgalmi rendje,
illetve a csomópont építési költségvetése. A decemberi ülésen 85 M Ft-ra becsülték a beruházást, a
tervezői költségvetés 119 M Ft-ot határozott meg. A Közlekedési Hatóság helyszínen történt
egyeztetés során felmerült, hogy a Népligeti lejáró szűkös volta miatt az útügyi műszaki előírásoknak
a csomópont így nem tud megfelelni, így megkeresték a régi „táp-takarmány” boltnak a tulajdonosát,
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aki 15 M Ft-os eladási árat határozott meg az ingatlanért, így a kivitelezés, a tervezés, és a
területvásárlás költsége 139 M Ft. A pályázat során a maximumtámogatás 80 M Ft.
A két bizottság költségvetések ismerete nélkül támogatta a csomópont építését. A pályázat benyújtási
határideje 2011. január 31.
Toldi Balázs alpolgármester hozzászólásában hangsúlyozta, a bizottságok úgy támogatták a
csomópont építését, hogy egy bizonyos értékhatárig, amely 30-35 M Ft körül volt. Fontos lenne több
szempontból a csomópont megépítése, forrás a kötvény lehet.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a döntési javaslatban az áll, hogy a projekt összköltsége
139 M Ft. Az igényelhető támogatás 80 M Ft. Tehát közel 60 M Ft saját erő szükséges. Javasolta,
hogy ezt a döntési javaslatot ne fogadja el a Képviselő-testület. Rendelkezésre állnak a tervek, megvan
az elképzelés, kerékpárút pályázat is lesz, amely részben érintheti a területet. Fontos lenne ez a
beruházás, közlekedésbiztonsági szempontból úgy a kerékpárosok, mint a gyermekek iskolai
megközelítése miatt.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
20/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem nyújt be pályázatot a Nemzeti
fejlesztési Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
pályázatára a 46. főút, a 443-as országos közút és a Népligeti lejáró által alkotott csomópont
átépítésére.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonba kérése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, az előző ciklus képviselő-testülete 2009-ben döntött arról, hogy az
előterjesztésben felsorolt ingatlanokat ingyenes tulajdonba kéri a Magyar Államtól. A kért területek:
egy beépítetlen terület, egy közút és három csatorna. 2007 és 2009. között a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-hez több levél is érkezett ezen tulajdonba kérés tekintetében azonban válasz nem
érkezett. Az utolsó megkeresésre azt a választ kapta az Önkormányzat, hogy az újonnan megalakult
Képviselő-testület erősítse meg szándékát.
Várfi András polgármester, kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatok elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
21/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a többször módosított 2007. évi CVI. Törvény 36§ (1)
bekezdése, valamint a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 50-51.§-a alapján igényt nyújt be a
Gyomaendrőd, belterület 3480/2 és 3482/3 hrsz. ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére az
alábbi feltételekkel.
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1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket az ingatlanok tulajdonjogának az Önkormányzat részére történő
megszerzése érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.
2. Az ingatlanokat Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 8 §-ában meghatározott helyi közutak és közterületek fenntartása
érdekében kívánja tulajdonba venni és útépítés céljára kívánja felhasználni.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlanok környezeti
állapotának felmérést, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlanok vonatkozásában
lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen
eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Az önkormányzat vállalja,
hogy tájékoztatja a MNV Zrt.-t az ingatlanokkal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlanok önkormányzati tulajdonba
maradása esetén, az ingatlanok tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet
követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a MNV Zrt.-t a hasznosítási cél
megvalósításáról.
6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a 3480/2 és 3482/3 hrsz.-ú ingatlanok
tulajdonjogát az ingatlanokra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a
kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve a területfejlesztési programokkal, valamint az
önkormányzat egyéb fejlesztési programjaival.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
22/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a többször módosított 2007. évi CVI. Törvény 36§ (1)
bekezdése, valamint a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 50-51.§-a alapján igényt nyújt be, a
Gyomaendrőd, külterület 15226 hrsz., 15318 hrsz és 16092 hrsz alatti csatornaszakaszok
tulajdonjogának megszerzésére az alábbi feltételekkel:
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a csatornaszakaszok tulajdonjogának az Önkormányzat részére
történő megszerzése érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.
2. A csatornaszakaszokat Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8.§-ban meghatározott vízrendezés, csatornázás fenntartása érdekében
kívánja tulajdonába venni és a külterületi holtágak vízkárelhárítás biztonságának növelése,
kapacitás helyreállítása és a „jó állapot elérése” céljára kívánja felhasználni.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata saját költségén vállalja a csatornaszakaszok környezeti
állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését és a csatornaszakaszok
vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen
eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Az Önkormányzat vállalja,
hogy tájékoztatja az MNV Zrt.-t a csatornaszakaszokkal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a csatornaszakaszok önkormányzati
tulajdonban maradása esetén, a csatornaszakaszok tulajdonba adásától számított 5 éven át,
évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja az MNV Zrt.-t a hasznosítási
cél megvalósításáról.
6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a 15226 hrsz., 15318 hrsz. és a 16092
hrsz.-ú csatornaszakaszok tulajdonjogát a rájuk vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

31

7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a
kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve a területfejlesztési programokkal, valamint az
Önkormányzat egyéb fejlesztési programjaival.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatti ingatlan használatba adása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse a
napirendi pont lényegét.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a szóban forgó ingatlan természetben a Dévaványa irányába
vezető főútvonal mellett külterületen a gyomai közúti híd előtt található. Az ingatlant a Körös Kajak
Sportegyesület szeretné használatba venni sporttevékenység céljából határozatlan időre. A Tanya VII.
kerület 1. szám alatti ingatlan használatba vételéhez, illetve ahhoz kapcsolódóan az egyesület
kezdeményezésével a terület hasznosítása érdekében tervező és egyeztető munka indult el. Ennek
lényege, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanon, és az azzal szomszédos magán és állami
tulajdonban lévő földrészletből történő területszerzést követően pályázati források igénybevételével
sport csónak és kishajó kikötő épülne. Ezzel kapcsolatban már készültek vázlatok, és történtek
egyeztetések az engedélyeztetési eljárásban érintett hatóságokkal. A megvalósításhoz szükséges a
szomszédos 0822/5 hrsz.-ú ingatlanból területet vásárolni, de egyelőre nem tudható, hogy a kikötő
megvalósításához pontosan mekkora területre van szükség. A területrész megszerzésére az
önkormányzatnak jobbak a lehetőségei, mint az egyesületnek, mai történhet adásvétellel vagy
cserével.
A bizottság az önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adását 5 igen szavazattal támogatta. A 2.
döntési javaslattal kapcsolatban megjegyezte, hogy a sport csónak és kishajó kikötő létesítésének
előkészületi és tervezési munkáiban való részvétel, illetve a magántulajdonban lévő területrész
megszerzésével kapcsolatos egyeztetések lefolytatása nem a bizottság feladata, hanem a Polgármester
kompetens részt venni.
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke megkérdezte az egyesület részéről jelenlévő képviselőt,
van e konkrét elképzelés, terv a kikötővel kapcsolatban. Milyen forrásból kívánják megvalósítani,
vannak e látványtervek, az elkövetkező öt évben mik a terveik az ingatlan használatát illetően.
Gellai Imre a Körös Kajak Sportegyesület elnöke elmondta, két évvel ezelőtt fogalmazódtak az első
elképzelések ezzel kapcsolatban, aminek fő oka az volt, hogy a hosszú evezéseket így meg tudják
valósítani, maratoni versenyekre való felkészüléshez ideális hely lenne. Ezt követően elkezdték az
egyeztetések lefolytatását az illetékes hatóságokkal, - vízügy, környezetvédelem. A kivitelezést
nagyrészt pályázati forrásból szeretnék megvalósítani. Első fázisban használatba vennék a területet
olyan formában, hogy hajók tárolására, őrzése, és a vízre szállás biztosított legyen. Természetesen ezt
megelőzné egy tereprendezés, környezetrendezés, a jelenlegi áldatlan állapot megszüntetése. Az
egyesületet támogató – kivitelezők, tervezők megelőlegeznék a pályázat benyújtásához szükséges
tervek, alapdokumentumok elkészítését. Konkrét pályázati kiírás esetén szerencsésebbnek látszik,
hogy a területek önkormányzati tulajdonban maradjanak, mivel az elmúl időszakban ők nagyobb
támogatottságot élveztek a sport, szabadidős sport jellegű pályázati kiírásoknál. A pályázati kiírások
megjelenése január végére várhatóak.
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke a téma kapcsán megemlítette, hogy az Endrődi
településrészen magánkezdeményezésből folyamatban van egy hajókikötő állomás megépítésének
tervezése, szervezése. Tudomása szerint annak megvalósítója már előrébb tart a projektben, biztosan
szívesen áll az egyesület rendelkezésére. Véleménye szerint az endrődi híd melletti folyószakasz adott
esetben alkalmasabb lehetne versenyek megrendezésére. A látogatók szempontjából az ártérről jobb a
belátás. Ennek ellenére az egyesület elképzelését is támogatásra javasolta.
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Gellai Imre elnök reagálva elmondta, éppen az elmúlt napokban folytattak egyeztetéseket Székely
úrral. Kétségtelen, hogy annak a szakasznak az adottságai kiválóak, de az egyesület úgy véli,
megpróbálja a saját útját járni, és minél több pénz a városba hozni. Ha mindkét kikötő megépülne,
óriási vonzerőt jelentene a városnak, ezek a természeti adottságok páratlan szépségű rendezvényekre
adnának lehetőséget.
Várfi András polgármester egyetértett azzal, hogy ezzel a természeti adottsággal, lehetőséggel élni
kell, hiszen városunk a vizeire lehet legbüszkébb, a Hármas –Körös folyóra, a 16 holtágra.
Törekedjünk arra, hogy minél több vendég érkezzen városunkba, és vegye igénybe az itteni
szolgáltatásokat.
Marton Dániel képviselő megjegyezte az ingatlan használatba adása, nem csak a kajakok kikötését,
elhelyezését szolgálná, hanem a volt Vígtanya s az ott éktelenkedő épületének és szemétmaradvány
eltűnését is biztosítaná. Esztétikai szempontból is fontos, hogy ezen a forgalmas főútvonal mellett egy
megfelelő létesítmény jöjjön létre.
Várfi András polgármester további hozzászólás, vélemény nem volt, felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára. Elsőként az 1. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését, amely szerint az
önkormányzati tulajdonú ingatlant az egyesület használatába adják határozatlan időre.
A képviselő-testület a döntési javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
23/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 0823/2 hrsz.-ú,
Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatti ingatlant ingyenes használatba adja a Körös
Kajak Sportegyesületnek ( 5500 Gyomaendrőd, Besenyszegi u. 4/1.) sporttevékenység
végzésére 2011. február 1. napjától határozatlan időre az alábbi szerződés alapján.
A használatba adási szerződés jogszabályi alapja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003.(VI.5.) KT rendelet.
HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1, képviseli: Várfi András polgármester), mint használatba adó,
másrészről a Körös Kajak Sportegyesület (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Besenyszegi u.
4/1., képviseli: Gellai Imre elnök.), mint használatba vevő között a mai napon, az alábbi
tárgyban és feltételek mellett:
1.)

A megállapodás célja:

1.1.
A jelen megállapodás célja, hogy a használatba vevő továbbra is megőrizhesse
Gyomaendrőd város sportéletben betöltött szerepét, és ennek a tárgyi és anyagi feltételei a
jövőre szólóan is megnyugtatóan biztosítva legyenek, figyelemmel többek között az utánpótlás
nevelésre is.
2.)
A megállapodás tárgya:
2.1.
A jelen megállapodás tárgyát képezi a gyomaendrődi-i 0823/2 hrsz-ú, 5598 m2
nagyságú ingatlan használatba adása. Az ingatlan természetben a Gyomaendrőd, Tanya VII.
kerület 1. szám alatt külterületen fekszik.
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2.2.
A jelen megállapodás 2.1. pontja alatt részletesen körülírt ingatlan kizárólagos
tulajdonosa Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
3.)

A használatba adás:

3.1.
A használatba adó jelen megállapodásban használatba adja a fentiekben
meghatározott ingatlant a felépítményekkel együtt, a használtba vevő pedig köszönettel
használatba veszi az ingatlant.
3.2.
A szerződő felek megállapodása értelmében a használatba adás ingyenesen jön létre
a felek között.
4.)

A használatba adás időtartama:

4.1.

A szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időtartamra kötik.

5.)

A felek jogai és kötelezettségei:

5.1.
A használatba vevő vállalja, hogy az ingatlant elsődlegesen a jelen megállapodás 1.)
pontja alatt meghatározottak szerint sportcélra fogja használni.
5.2.
A használatba vevő az ingatlant vagy annak egyes részeit – az 5.1. pontban
meghatározott vállalása mellett – a használatba adó előzetes tájékoztatása és engedélye mellett
hasznosíthatja egyéb módon.
5.3.
A szerződő felek megállapodása értelmében a használatba vevő az ingatlant nem
terhelheti meg, másnak további használatra át nem engedheti.
5.4.
Az ingatlan üzemeltetési, karbantartási és felújítási költségeinek viselésére a jelen
megállapodás időtartama alatt a használatba vevő köteles.
5.5.
Az építési engedélyhez nem kötött belső átalakítási munkákat a használatba vevő a
használatba adó engedélye nélkül is elvégezhet vagy elvégeztethet, de ezekről előzetesen
tájékoztatni köteles a használatba adót.
5.6.
A használatba vevő köteles az ingatlan bármely célú hasznosításából adódó
bevételeket a sportegyesület fenntartására, illetőleg működésének biztosítására fordítani.
5.7.
Az egyesület az ingatlanon lévő épület átalakítására és egyéb építmények
elhelyezésére vonatkozót terveket költségvetéssel együtt nyújtsa be az engedélyeztetési
eljárás
megkezdése előtt a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottságnak véleményeztetés céljából.
5.8
Az egyesület által az ingatlanon megvalósított épület átalakítással, új építmények
építésével az egyesület tulajdonjogot nem szerez, illetve közös tulajdon nem keletkezik.
5.9
Amennyiben az egyesület kéri a használati szerződés felbontását, akkor az
önkormányzat az egyesület által az ingatlanon elvégzett beruházási kiadásait nem téríti meg.
5.10
Amennyiben az önkormányzat kéri a használati szerződés felbontását, akkor az
egyesület által az ingatlanon elvégzett igazolt beruházási kiadásairól külön megállapodásban
elszámolnak egymással.
6.)

A megállapodás felmondása:

6.1.
A jelen megállapodást bármelyik fél 1 évre szóló írásos előrejelzési kötelezettség
mellett, külön indokolás nélkül felmondhatja.
7.)
A szerződést a használatba adó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8
munkanapon belül felmondhatja, ha
7.1. a használó a rendelkezésére bocsátott ingatlant nem az ingyenes használatra jogosító
tevékenységet végzi
7.2. a használó a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét
nem teljesíti,
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7.3. a használó a használt ingatlant, illetőleg az ehhez tartozó területet rongálja, vagy
rendeltetés ellenesen használja vagy nem a jó gazda gondosságával bánik a használatába adott
ingatlannal.
8.)

Ellenőrzés:

8.1.
A használatba adó jogosult a használatba vevő előzetes értesítése mellett és annak
zavarása nélkül az ingatlan állagát ellenőrizni.
9.)

Egyéb rendelkezések:

9.1
Szerződő felek az ingatlan átadás átvételéről külön jegyzőkönyvet vesznek fel.
9.2.
A jelen megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testületének
…./2011.(I.27.) Gye. Kt. határozata alapján jött létre.
9.3.
A jelen szerződést a felek képviselői elolvasták, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg aláírták.
Gyomaendrőd, 2011….
……………………………………………. …………………………………………….
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Körös Kajak Sportegyesület
Képviseletében
Képviseletében
Várfi András polgármester
Gellai Imre elnök
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését, azzal a pontosítással,
miszerint a Városfenntartó bizottság helyett a Polgármestert hatalmazzák fel, hogy a sport csónak és
kishajó kikötő létesítésének előkészületi és tervezési munkáiban részt vegyen. Az előkészítő
munkálatokhoz kapcsolódóan előzetes tárgyalásokat folytasson a 0822/5 hrsz.-ú ingatlan
magántulajdonban lévő területrész megszerzése érdekében, amely történhet adásvétellel vagy cserével
is.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
24/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elvi támogatását adja az önkormányzati tulajdonban
lévő 0823/2 hrsz.-ú és a mellette elhelyezkedő 0822/5 hrsz.-ú földrészletből megosztás útján
létrejövő területen sport csónak és kishajó kikötő létesítését.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy a
sport csónak és kishajó kikötő létesítésének előkészületi és tervezési munkáiban részt vegyen.
Az előkészítő munkálatokhoz kapcsolódóan előzetes tárgyalásokat folytasson a 0822/5 hrsz.-ú
ingatlan magántulajdonban lévő területrész megszerzése érdekében, amely történhet
adásvétellel vagy cserével is.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a 0822/5 hrsz.-ú ingatlant érintő területvásárlás
illetve csere ügyében a sport csónak és kishajó kikötő létesítése megvalósítására készített
fejlesztési elképzelések ismeretének függvényében fog dönteni.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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18. Napirendi pont
2011. évre szóló közfoglalkoztatás tervezése
Várfi András polgármester felkérte Marton Dániel képviselőt, az Ügyrendi bizottság tagját, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Marton Dániel képviselő elmondta, bizonyára mindenki előtt ismeretes 2010. december 31. napjával
megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú
munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram, megszűnt az Önkormányzat központi
tervező és szervező szerepe a közfoglalkoztatásban, valamint megszűnt a közfoglalkoztatási
tervkészítési kötelezettség is. a közfoglalkoztatás eddigi rendszerét a Nemzeti Közfoglalkoztatási
program váltotta fel. A program pályázat keretében igényelhető támogatások felhasználásával valósul
meg, a munkaügyi kirendeltség közvetítésével. Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére
megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (bpj) váltja fel. A bérpótló juttatás
összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az önkormányzatok önrésze a bérpótló
juttatás összegének 20%-a. Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is
szociális rászorultság alapján állapítja meg.
Önkormányzatunk a rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 2011. január 6. napján nyújtotta be először
pályázatát, melynek korai benyújtása lehetővé tette a foglalkoztattak 2011. január 17-i munkába
állását. A pályázatokban szereplő közfoglalkoztatott létszám az intézmények igényei alapján alakult
ki.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a már benyújtott rövid
időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázatot, illetve támogassa a további rövid illetve hosszabb
távú pályázatok benyújtását az előterjesztésben szereplő tartalommal.
Várfi András polgármester megjegyezte, a már benyújtott rövid időtartamú pályázat támogatói
szerződését közösen írták alá Tímárné Búza Ilonával a munkaügyi kirendeltség vezetőjével.
Hozzászólás, kérdés hiányában felkérte a képviselőket, hogy a négy döntési javaslatról együtt hozzák
meg döntésüket.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
25/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2011. január 6.
napján benyújtott Rövid időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázatot.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
26/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011 áprilisában II. alkalommal
a Rövid időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázatot az alábbi tartalommal nyújtja be:






foglalkoztatni kívánt létszám:
munkabér+járulék összege:
közvetlen költség:
összes támogatási igény:
saját erő:

225 fő
24.463.790.-Ft
1.162.030.-Ft
24.402.631.-Ft
1.223.190.-Ft
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A foglalkoztatni kívánt létszám az alábbiakban osztódik a közfoglalkoztatásban résztvevő
intézmények között:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
13
Iskola
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
5
Városi Alapfokú Művészetoktatási
3
Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
84
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
105
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
10
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
27/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011 augusztusában III. alkalommal
a Rövid időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázatot az alábbi tartalommal nyújtja be:






foglalkoztatni kívánt létszám:
munkabér+járulék összege:
közvetlen költség:
összes támogatási igény:
saját erő:

178 fő
19.896.550.-Ft
945.086.-Ft
19.846.809.-Ft
994.828.-Ft

A foglalkoztatni kívánt létszám az alábbiakban osztódik a közfoglalkoztatásban résztvevő
intézmények között:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
13
Iskola
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
8
Városi Alapfokú Művészetoktatási
3
Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
84
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
55
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
10
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
28/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011 februárjában I. alkalommal
a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázatot az alábbi tartalommal nyújtja be:






foglalkoztatni kívánt létszám:
munkabér+járulék összege:
közvetlen költség:
összes támogatási igény:
saját erő:

5 fő
3.384.000.-Ft
240.000.-Ft
2.928.588.-Ft
1.152.252.-Ft
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Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évben a Hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázathoz a saját erőt a Térségi Humánsegítő
Szolgálat esetében 1 fő, a Gyomaendrőd Zöldpark Nonprofit Kft. esetében 8 fő
közfoglalkoztatásához biztosítja 1.536.336.-Ft összegben.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
19. Napirendi pont
2011. évi teljesítmény követelmények meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
számára
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, a hivatal a munkáját a polgármester irányítása és
a testület döntései alapján végzi. A képviselő-testület minden évben meghatározza az adott évre
vonatkozó célkitűzéseket, majd a munkáltató ez alapján év végén elvégzi a köztisztviselők
teljesítmény értékelését. Az előkészítés során azokat a célkitűzéseket fogalmazták meg, amelyek
ebben a költségvetési évben, mint a hivatal, mind pedig a testület működésében kimagasló szerepet
töltenek be. Egyik ilyen a szervezeti működés felülvizsgálata, melyről részben a mai ülésen már
döntött a testület. A másik a hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata, elfogadása.
Ez a testület februári ülésére kerül beterjesztésre. További lényeges feladat az önkormányzati
intézmények struktúrájának áttekintése, korrigálása, amelyhez szervesen kapcsolódnak az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok is. Ezek nagyban összefüggnek az önkormányzat
költségvetésével, ezért is célszerű négyévente felülvizsgálni.
Ezzel párhozamosan ki kell dolgozni az önkormányzat gazdasági programját, illetve felül kell
vizsgálni a vagyongazdálkodás célkitűzéseit. Ugyanakkor fontos a nem önkormányzati fenntartásúszerződéses- közoktatási intézmények ellenőrzése.
Az idei év sem múlik el választás nélkül, hiszen január elején lezajlott a területi és országos kisebbségi
választás, illetve február 19-én kerül sor a 2. evk. az időközi választásra.
A belső ellenőrzés és a FEUVE folyamatos alkalmazásával javítani kell a hivatali munka színvonalát.
Szólni kell még arról, hogy az elmúlt időszakban a hivatalon belül jelentős létszámmozgás volt, ami
érezhető a beruházások lebonyolítása kapcsán is, ezért a hivatal vezetésének a személyi állomány
stabilizálására kell törekedni.
Végezetül a költségvetési korlátokra figyelemmel az önkormányzat adó és egyéb pénzügyi
követeléseivel kapcsolatban meg kell teremteni az eredményes követelés érvényesítés rendszerét.
A bizottságok a célkitűzéseket megtárgyalták, azok elfogadását javasolják a testületnek, mely
célkitűzések korrigálhatóak, új feladatok is meghatározhatóak, azonban azok végrehajtása nem mehet
a kötelezően ellátandó feladatok rovására.
Várfi András polgármester megköszönte a kiegészítést, majd megkérdezte, van e kérdés, hozzászólás.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 9 igen szavazattal a döntési javaslatban foglaltakat
támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József
igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
29/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII
tv. 34.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elfogadja a 2011-es évre a
köztisztviselőkkel szemben előírt teljesítménykövetelmények alapját képező célkitűzéseket, a
határozat mellékletében foglaltak szerint.
Melléklet a /2011.(I.27.) Gye. Kt. határozathoz
A képviselő-testület által meghatározandó kiemelt célkitűzések rendszere
I.
Az Ötv. 1.§ (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat szervezetét működési rendjét
önállóan alakítja ki. A fentiek alapján az 2011. év legfontosabb célkitűzése a képviselő-testület
működését szabályozó szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata és a szükséges
változások keresztülvezetése. A követelmény megállapításával érintett időszak egyik
legfontosabb feladata az informatikai rendszer fejlesztéséből adódó feladatok megoldása.
Folyamatosan biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló informatikai eszközökkel
hatékonyabbá és eredményesebbé váljon a képviselő-testületi munka. Az ÁROP pályázat
keretében tovább fejlesztett döntés támogató elektronikus rendszer minden funkciója kerüljön
maximálisan kihasználásra, így a választópolgárok az interneten keresztül széles körben
követhessék nyomon a testületi munkát és az ott hozott eredményeket. Biztosítani kell, hogy a
képviselők az elektronikus úton, rendszerezett az SZMSZ követelményeinek és a jogszabályi
előírásoknak mindenben megfelelő előterjesztéseket kapjanak. Szintén az ÁROP pályázat
keretében megvalósuló önkormányzati honlap szolgáltatásait, minél szélesebb körben kell
felhasználni a közérdekű adatok közzé tételére. A tárgyévben meg kell teremteni az
elektronikus adóbevallás feltételét az iparűzési és az idegenforgalmi adó területén.
II.
A 2011-es évben figyelemmel a költségvetési koncepcióban már megmutatkozó hiányra, ki
kell alakítani az önkormányzat anyagi erőforrásaihoz igazodó intézményi struktúrát, mely
biztosítja a feladatok eredményes és hatékony ellátását. Költséghatékonyabbá kell tenni az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok működését. A testületi
döntések előkészítése során külső szakértők igénybevételével biztosítani kell a megfelelő az
adott döntési alternatívák kockázatát is bemutató előterjesztések készítésére.
III.
Az önkormányzati választásokat követő hat hónapon belül a feladatellátásban részt vevő
szervezetek struktúrájának átalakításával párhuzamosan ki kell dolgozni az önkormányzat
gazdasági programját, illetve felül kell vizsgálni a vagyongazdálkodás célkitűzéseit. A döntés
előkészítésében az egyes szervezeti egységeknek biztosítani kell a tények objektív
bemutatását, és az egyes célkitűzések kockázatainak bemutatását.
IV.
Ki kell alakítani a megváltozott közcélú foglalkoztatáshoz igazodó szervezeti struktúrát, és
lehetővé kell tenni, hogy a jogszabályban foglalt együttműködési kötelezettségüknek minél
többen tudjanak eleget tenni. A közcélú foglalkoztatás terén figyelemmel a belső ellenőrzés
megállapításaira is ki kell alakítani az átlátható és könnyen ellenőrizhető a jogszabályi
követelményeknek megfelelő elszámolási rendszert. A közcélú foglalkoztatás ellenőrzésével
eredményesebbé kell tenni a feladatellátást.
V.
A nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények ellenőrzésével biztosítani kell a
színvonalas a megfelelő esélyegyenlőséget teremtő feladatellátást. Az elfogadott
minőségirányítási rendszer alkalmazásával kapcsolatos erre az évre háruló feladatokat el kell
végezni, és el kell érni, hogy az itt meghatározott minőségi követelményeknek minden
szolgáltatásban részt vevő megfeleljen
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VI.
A kisebbségi és időközi önkormányzati választások jó színvonalú előkészítése.
VII.
A belső ellenőrzés és a FEUVE folyamatos alkalmazásával javítani kell a hivatali munka
színvonalát. A jogszabályi környezet a hivatali munka jelentős területein megváltozott.
Törekedni kell a megváltozott szabályok gyors feldolgozására és alkalmazására. Az
ellenőrzések során a jogszabályok helyes alkalmazására és az eljárási határidők betartására
fokozott figyelmet kell fordítani. A hatósági munka során az ügyfeleket jogaik
érvényestésében és kötelezettségeik teljesítésében a honlapon keresztül is segíteni kell,
naprakész iratminták és ügymenetmodellek közzé tételével. Az egyes szervezeti egységeken
belül ügyfélfogadási pontok kialakításával kell javítani az ügyfélfogadás színvonalán.
VIII.
A városüzemeltetés területén a személyi állomány stabilizálódásával meg kell teremteni az
elnyert pályázatokhoz kapcsolódó beruházások jó színvonalú megvalósítását, a gyors és
hatékony elszámolást.
IX.
Figyelemmel a költségvetési korlátokra az önkormányzat adó és egyéb pénzügyi
követeléseivel kapcsolatban meg kell teremteni az eredményes követelés érvényesítés
rendszerét.
Határidő: azonnal
20. Napirend
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve
Várfi András polgármester megkérdezte, van e kérdés, hozzászólás, képviselői indítvány a munkaterv
tervezethez.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, bizottsági véleményezés során javaslatként hangzott el, hogy a
március hónapra ütemezett Ipari csarnok építéséről szóló beszámoló egészüljön ki a csarnok
hasznosítására tett intézkedés bemutatásával. Kérte a képviselőket, hogy ezzel a kiegészítéssel
fogadják el a munkatervet.
Várfi András polgármester egyetértve a fentiekkel felkérte a képviselőket, ennek megfelelően hozzák
meg döntésüket.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 9 igen szavazattal a döntési javaslatban foglaltakat
támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József
igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
30/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2011. évi munkatervet a határozat mellékletében
foglaltak szerint elfogadja, figyelemmel az 1990. évi LXV tv. 12. §-ban, valamint a 7/1991.
(IX. 19.) KT. rendelet 10. §-ban foglaltakra.
Határidő: azonnal
Melléklet a /2011.(I.29,) Gye. Kt. határozathoz
GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
MUNKAPROGRAM
TERVEZETE
2011. évre
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Január 27.
- 2011. évi teljesítmény követelmények meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára
Hivatali felelős:
1) Dr. Csorba Csaba jegyző
2) Lévai Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Valamennyi bizottság
- A Képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadása
Hivatali felelős:
1) Dr. Csorba Csaba jegyző
2) Osztályvezetők
Tárgyaló bizottság:
1. Valamennyi bizottság
- Orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-2011. évi közfoglalkoztatás megtervezése
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalása
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Helyi építészeti örökség védelméről szóló helyi rendelet második fordulós vitája
Hivatali felelős:
1) Kmetykó János főépítész
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Az önkormányzati beruházások rendjéről szóló 8/2007.(II.26.) Gye.Kt. rendelet hatályon kívül helyezése
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1)Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Az 5/1995.(III.2.) KT. sz. rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1) Megyerii László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1)
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Beszámoló az Államreform Operatív Program keretein belül megvalósuló szervezetfejlesztésről
Hivatali felelős:
1) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Beszámoló a 2010-ben benyújtott pályázatokról
Hivatali felelős:
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1) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Állattartási rendeletmódosítás II. forduló
Hivatali felelős:
1) Varjú Róbert köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
3) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Gyomaszolg Ipari Park Kft. temető felújítási kérelme
Hivatali felelős:
1) Varjú Róbert köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Tájékoztató a folyamatban levő beruházásokról
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2) Kürtiné Erdősi Klári köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Csomópont pályázat (Endrőd, szarvasi és mezőtúri út kereszteződése)
Hivatali felelős:
1) Pardi László köztisztviselő
2) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-KEOP pályázat régi szeméttelep rekultivációja
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyomaendrőd 3480/2, 3482/3, 15226, 15318 és 16092 hrsz-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba kérése
Hivatali felelős:
1) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Zöldpark Kft. Felügyelő bizottság ügyrendje
Hivatali felelős:
1) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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- Intézményvezetők vezetői pótlékának módosítása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Lévai Éva személyzeti előadó
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Kner Nyomdamúzeum támogatása 2011-ben
Hivatali felelős:
1) Tóth Katalin ifjúsági referens
Tárgyaló bizottság:
2) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítás első fordulós vitája
Hivatali felelős:
1. Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
2. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Február rendkívüli testületi ülés
- 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
3.) Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
4.) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Valamennyi bizottság
- Könyvvizsgálói feladatok adása
Hivatali felelős:
1) Várfi András polgármester
2) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Valamennyi bizottság
- Belvíz elleni védekezésről, annak költségeiről beszámoló
Hivatali felelős:
1) Pardi László köztisztviselő
2) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottság

Február 24.
- „Üvegzseb” törvényben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról jelentés
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2010.évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló Bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
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- Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Enyedi László osztályvezető
3) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
3) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Óvodai és iskolai beíratás időpontja
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Az önkormányzat által létrehozott alapokból (civil, sport, ifjúsági, idegenforgalmi) támogatásban részesült
szervezetek beszámolója
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Enyedi László osztályvezető
3) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Szilárd települési hulladék szállítás díjának meghatározása
Hivatali felelős:
1) Varjú Róbert köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A polgármester 2011. évi szabadság kiadásával kapcsolatos ütemterv elfogadása
Hivatali felelős:
1) Lévai Éva köztisztviselő
2) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Közoktatási feladat ellátással kapcsolatos koncepció felülvizsgálata, az egyes intézményeket érintő
célkitűzések meghatározása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
3) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
4) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása,
figyelemmel néhai Pap Zsigmond hagyatékára
Hivatali felelős:
1) Dr. Szonda István intézményvezető
2) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása (történhet több lépcsőben nagyobb körű társadalmi
egyeztetést követően)
Hivatali felelős:
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1) Osztályvezetők, aljegyző, jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Valamennyi bizottság
- Határ Győző Városi Könyvtár 2010. évi beszámolójának és 2011 évre szóló munkatervének jóváhagyása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-A házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése,
és munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díj
megállapításáról és az anyakönyvvezetőt megillető díjazásról szóló rendelet-tervezet
Hivatali felelős:
1) Tímárné Binges Irén osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Vállalkozásfejlesztési Alap szakmai beszámolójának elfogadása
Hivatali felelős:
1) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1) Poharelecné Rácz Ildikó köztisztviselő
2) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Tájékoztató a 2011. évben megrendezendő Önkormányzati rendezvényekről
Hivatali felelős:
1) Tóth Katalin ifjúsági referens
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendeletmódosítás második forduló
Hivatali felelős:
1. Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
2. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Hivatali felelős:
1. Osztályvezetők
Tárgyaló bizottság:
2. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Március 31.
- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
Hivatali felelős:
1.) Tímárné Binges Irén osztályvezető
2.) Dr. Csorba Csaba jegyző
3.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
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- Beszámoló a Gyámhivatal munkájáról
Hivatali felelős:
1) Tóthné Varga Beáta köztisztviselő
2) Kiss Ildikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- 2011. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadás, valamint a 2010. évi közbeszerzési tervről beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2.) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- 2011. évben benyújtandó pályázatok (tárgy, ütemezés) illetve tájékoztatás adása a már benyújtott
pályázatokról, figyelemmel az új Széchenyi tervben foglaltakra is
Hivatali felelős:
1) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Kötvény összegének forgatmányozásából származó hozam nagyságáról (2010. évi) tájékoztatás adása
Hivatali felelős:
1. Pénzügyi tanácsadó
2. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Ipari csarnok építéséről beszámoló, a csarnok hasznosítására tett intézkedés bemutatása
Hivatali felelős:
1) Egeresi András ügyvezető
2) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrzési Bizottság
- Közoktatási feladat ellátással kapcsolatos koncepció felülvizsgálata, az egyes intézményeket érintő döntések
meghozatala, figyelemmel a koncepcióban megfogalmazott célkitűzésekre is.
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
3) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
4) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
5) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
6) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Bérlakás gazdálkodással kapcsolatos koncepció felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1) Debreceni Zoltánné köztisztviselő
2) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Önkormányzati gazdasági társaságok racionálisabb működését szolgáló döntések meghozatala
Hivatali felelős:
1) Megbízás alapján külső jogi szakértő
2) Dr. Csorba Csaba jegyző
3) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
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4) Csényi István vagyongazdálkodási ügyintéző
Tárgyaló bizottságok:
1) Valamennyi bizottság
-A szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. változásából adódó helyi szociális tárgyú rendeletek
felülvizsgálata és módosítása
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Vállalkozásfejlesztési alapra pályázat kiírása
Hivatali felelős:
1) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

Április 28.
- Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A 2010. évi belső ellenőrzési jelentés beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyalóbizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Gyomaszolg Ipari Park Kft. mérlegbeszámolója, 2011. évi üzleti terv elfogadása, prémium feltételek
elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Gyomaközszolg Kft. mérlegbeszámolója, 2011. évi üzleti terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Liget Fürdő Kft. mérlegbeszámolója, részletes beszámoló a fürdő 2010. évi működéséről, 2011. évi üzleti
terve
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
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Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Tájékoztató a 2011. évi alapokra beérkezett pályázatokról, alapítványok részére támogatás megállapítása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Enyedi László osztályvezető
3) Liszkai Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Hulladéklerakó üzemeltetéséről beszámoló, lezárt hulladéklerakó telep rekultivációjáról szóló pályázatról
beszámoló.
Hivatali felelős:
1.) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2.) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
3.) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Vízi közmű társulás megszűnéséből adódóan átvett, valamint az út közműfejlesztésből adódó, mezőőri
járulék, valamint egyéb pénzügyi követelések behajtásáról szóló beszámoló, továbbá a mezőőri szolgálat
fenntartásával járó költségek, és bevételek bemutatása
Hivatali felelős:
1.) Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Koloh László kirendeltség vezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2011/2012-es tanévben fizetendő térítési és tandíj
összegének megállapítása, a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX.
30.) KT számú rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1) Hevesi Nagy Anikó Intézményvezető
2) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Beszámoló 2011 első negyedévének önkormányzatot érintő rendezvényeiről
Hivatali felelős:
1) Tóth Katalin ifjúsági referens
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

Május 26.
- Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Felelős:
1.) Paraizs Tamás őrsparancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Javaslat „Békés Megyéért” kitüntető díjra
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
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- A Kötvény összegének forgatmányozásából származó hozam 2011. első negyedévi alakulásáról tájékoztatás
adása
Hivatali felelős:
1. Pénzügyi tanácsadó
2. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2010. évi közhasznúsági jelentése
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) dr. Szonda István kuratórium elnöke
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi. Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Köztestületi Tűzoltóság munkájáról beszámoló
Felelős:
1.) Omiliák Csaba megbízott parancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Beszámoló a szúnyoggyérítési feladatokról
Hivatali felelős:
1) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Közlekedési koncepció felülvizsgálata, áttekintése
Hivatali felelős:
1) Pardi László köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Vasút beruházásról (aluljáró) kerékpár úttervezésekről, csomópont pályázatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Pardi László köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Vízmű rekonstrukciós munkákról beszámoló, a település egészséges ivóvízzel való ellátásának áttekintése,
figyelemmel a társulások működésére.
Hivatali felelős:
1) Hornok Béla igazgatósági tag
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Belvíz VII-es ütemről beszámoló, önkormányzati tulajdonban lévő holtágak üzemeltetési feladatainak
áttekintése
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Beszámoló az IKKTSZ beruházásról, a működési költségekre előzetes költségvetési terv készítése
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
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1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Június 24.
- A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Tájékoztató az intézményfinanszírozás alakulásáról 2011. januártól-áprilisig terjedő időszak vonatkozásában
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A Munkaügyi Központ tájékoztatója, a település munkanélküliségi helyzetéről, a közfoglaltasról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi, és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Informatikai koncepció felülvizsgálata elektronikus ügyintézés áttekintése
Hivatali felelős:
1) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolásának jóváhagyása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Dr. Torma Éva főorvos
Tárgyaló bizottságok:
1) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Tájékoztató a 2011. évi Vállalkozásfejlesztési alapra beérkezett pályázatokról
Hivatali felelős:
1) Enyedi László köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Költségvetési intézményeknél, (oktatási, kulturális) és a gazdasági társaságoknál tett átszervezésekről
jelentés adása
Hivatali felelős:
1) Dr. Csorba Csaba jegyző
2) Tótné Rojik Edit köztisztviselő
3) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
4) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Oktatási intézményekben indítandó tanulócsoportok és csoportlétszámok engedélyezése
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Intézményvezetők
Tárgyaló bizottságok:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos jogi eljárásokról tájékoztatás adása
Hivatali felelős:
1) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
2) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására érkezett pályázat elbírálása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Általános- és középiskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva
tartásának tudomásul vétele
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1 ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Július

SZÜNET

Augusztus 25.
- 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítése
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Valamennyi Bizottság
- Önkormányzattól állandó megbízást kapott önkormányzat képviseletében eljáró személyek beszámolója
(igazgatósági tagság, felügyelő bizottság, társulatok)
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2011. évi érettségi vizsga
eredményéről
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Dr. Kovács Béla Igazgató
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Csatlakozási szándék kinyilvánítása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez
Hivatali felelős:
1.) Tóth Katalin köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Beszámoló 2011 második negyedévének önkormányzatot érintő rendezvényeiről
Hivatali felelős:
1.) Tóth Katalin köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A Kötvény összegének forgatmányozásából származó hozam 2011. második negyedévi alakulásáról
tájékoztatás adása
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Hivatali felelős:
1) Pénzügyi tanácsadó
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
2) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- 2011. évi pályázatok I. félévi beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Hornok Réka köztisztviselő
2) Dobó Anita köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Óvodák, és az oktatási intézmények intézményvezetőinek beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Intézményvezetők
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Zöldterület gazdálkodási, parlagfű elleni védekezési feladatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Varju Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és mezőgazdasági Bizottság
- Ipari park helyzetéről beszámoló
Felelős:
1.) GYOMASZOLG Ipari Park Kft. ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság

Szeptember 29.
- A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Úszásoktatás támogatása
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- ÖMIP felülvizsgálata, esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok áttekintése
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
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- Holtági egyesületek beszámolója, továbbá részletes beszámoló a holtág üzemeltetési feladatokról, annak
szervezeti változásáról
Hivatali felelős:
1.) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Belvíz beruházás VII. ütemben megvalósult művek üzemeltetésének kérdése
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok
1) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

Október 27
- Az önkormányzat 2011. évi három negyedéves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Egészségügy helyzetéről beszámoló (terület-ellátási kötelezettségekről, rendelési idők, szakellátás, ügyelet)
Felelős:
1.) Intézményvezető főorvos
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Köztestületi Tűzoltóság beszámolója (minősítés eredményének ismertetése)
Hivatali felelős:
1) Omiliák Csaba megbízott parancsnok
Véleményező bizottságok:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjének beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Intézményvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Liget Fürdő Kft beszámolója az idegenforgalmi szezonról, önkormányzati támogatás felhasználásáról
Felelős:
1) Kft. ügyvezető igazgatója
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Temető, holtág üzemeltetési valamint útkezelői feladatok teljesítéséről beszámoló
Felelős:
1) Kft. ügyvezetője
2) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Települési esélyegyenlőségi terv koncepciójának megvitatása
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
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3) Lévai Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
- Ipari csarnok hasznosítása
Hivatali felelős:
1) Hornok Réka köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
3)
- Beszámoló 2011 harmadik negyedévének önkormányzatot érintő rendezvényeiről
Hivatali felelős:
1) Tóth Katalin köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Helyi adórendeletek felülvizsgálata és adóbeszedési feladatok teljesülése, figyelemmel a költségvetési
rendeletben meghatározott előirányzatokra is
Hivatali felelős:
1) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság

November 24
- Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
-2012. évi ellenőrzési terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
- Közművelődési, Közgyűjteményi Turisztikai és Szolgáltató Intézmény beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Dr. Szonda István intézményvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Társulásokban és érdekképviseletekben végzett munkáról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Valamennyi bizottság
- Tájékoztató az önkormányzat által kibocsátott kötvény felhasználásának, hozamának alakulásáról (2011.
harmadik negyedév vonatkozásában)
Felelős:
1) pénzügyi tanácsadó
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer pályázati kiírására beérkezett pályázatok elbírálása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Tóth Katalin
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Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Tóth Katalin
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Vízmű rekonstrukció keretében elvégzett munkákról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló Bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

December 22
- Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- 2012. évi szolgáltatási díjak meghatározása
Hivatali felelős:
1.) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Beszámoló a 2011 évben benyújtott pályázatokról
Hivatali felelős:
1) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1) Valamennyi bizottság
- Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési
kérelme
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Tájékoztató az intézményfinanszírozás alakulásáról 2011. januártól-novemberig terjedő időszak
vonatkozásában
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
-2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Beszámoló 2011 negyedik negyedévének önkormányzatot érintő rendezvényeiről
Hivatali felelős:
1) Tóth Katalin köztisztviselő
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Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

21. Napirendi pont
Beszámoló a "Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Gyomaendrődön" c. projektről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat 2008 októberében pályázatot nyújtott
be az Államreform Operatív Program pályázati felhívásai között meghirdetett ÁROP-1.A.2 kódszámú
a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázati felhívás alapján a Gyomaendrődi
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése érdekében. a pályázat kedvező elbírálásban részesült, az
összes költség 21 450 080 Ft, melyből 19 734 073 Ft a pályázati támogatás. A megvalósítás 2010.
november 30-val fejeződött be, jelenleg a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása zajlik. A program
akkor tekinthető véglegesen lezártnak, ha az érintett szervezet belső eljárásrendjét érintő módosításról
döntés születik. Jelen projekt tehát a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadásával zárulhat le, hiszen a
fejlesztés kapcsán bekövetkezett módosítások a szervezet belső működési szabályzatába kerültek
beépítésre. A projekt két nagy részből tevődött össze, egyrészt a hivatal alkalmazottainak képzését,
másrészt informatikai beruházásokat foglalt magába.
Várfi András polgármester megkérdezte, van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 9 igen szavazattal a döntési javaslatban foglaltakat
támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi
Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
31/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ÁROP-1.A.2/A-2008-0213 azonosító számú,
„Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése Gyomaendrődön” című projektről készített
beszámolót elfogadja, a belső eljárásrendben bevezetett változtatásokat jóváhagyja.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Beszámoló a 2010. évben benyújtott pályázatokról
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök, tájékoztatásul elmondta, az önkormányzat 2010-ben összesen 4 db
pályázatot nyújtott be, illetve megvalósításra került további öt, 2009. évben megpályázott projekt is. A
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány közreműködésével Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be
Öregszőlőben kialakítandó Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér megépítése és működtetése
érdekében. Gyomaendrőd, a cím birtokosi cím elnyerése után a beruházási pályázaton is támogatásban
részesült. A projekt közbeszerzési eljárása lezajlott, az építési beruházás megvalósítása megkezdődött.
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér működtetésének beindítására 2012. január 1-től kerülhet sor.
Nyertes önkormányzati projektek 2010-ben:
 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése,
 Városi örökség megőrzése és korszerűsítése Gyomaendrődön, amely magába foglalta a hivatal
belső homlokzatának, valamint a Gimnázium könyvtár épületének homlokzat felújítását,
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nyílászárók cseréjét, a Városháza tetőfelújítását, a Szabadság tér és a Hantoskerti –holtág parti
sétány rekonstrukcióját.
 Településőrök foglalkoztatása. Az elnyert pályázatból lehetőség volt 4 fő településőr
foglalkoztatására egy éven keresztül.
 Térségi összefogás a közösségi közlekedés feltételeinek javításáért a Szarvasi Kistérségben. A
projekt keretében Gyomaendrődön, Hunyán és Szarvason buszmegállók/ buszfordulók
építésére, illetve felújítására kerül sor (városunkban 7 új buszmegálló építése, 6 meglévő
felújítása). Jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban.
 Kerékpárhálózat fejlesztése Gyomaendrődön a közintézmények biztonságosabb
megközelíthetősége érdekében.
A projekt keretei között nyílt lehetőség a meglévő kerékpárutak folytatásaként 2,5 km új
kerékpárút szakasz megépítésére a Fő úton, illetve a Bajcsy Zs. utcán.
 A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola alapinfrastruktúrájának fejlesztése. A
beruházás tárgyát képezi az alsó tagozatos iskolaépület nyílászáróinak cseréje, a homlokzat és
a zárófödém utólagos hőszigetelése, valamint a felső tagozatos iskolaépületben lévő 2 db
leány és 2 db fiú vizesblokk komplett felújítása.
 Belvíz VII. ütem. A megvalósítandó beruházás az alábbi projektelemeket foglalja magában:
Besenyszegi település részen belvízrendezés, vasúti pálya melletti záportározók rendbetétele,
a hozzájuk csatlakozó csatornák felújítása, a Németzugi soron drénszivárgó készítése,
Görbekút-Vidólaposi csatorna és a Polányi utcai CS-2-0-0 jelű csatorna egy szakaszán
(Apponyi és Szabadság utca között) mederburkolat építése.
 Érdekeltségnövelő támogatás - " A Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény technikai, műszaki eszközállományának gyarapítása". A pályázat
lehetőséget teremtett, hogy – hasonlóan a 2008-ban az Endrődi Közösségi Házban
megvalósított eszközbeszerzéshez – a Katona József Művelődési Központ részére
hangtechnikai eszközöket szerezzünk be.
A fent ismertetett projektek mellett önkormányzatunk jelentkezett a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács által meghirdetett „Szakmai gyakorlat felsőoktatási intézmények hallgatói számára” című
programra, így 3 fő részére biztosított gyakorlati helyet, mely foglalkoztatás költségeit a BMTT
viselte.
A véleményező bizottságok javasolják a képviselő-testületnek a pályázatokról szóló beszámoló
elfogadását.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
32/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évben benyújtott pályázatokról,
illetve a Kistérségi Iroda 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
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Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, 2010. évben az alábbi beruházások indultak és vannak
folyamatban. A kerékpárút építésére 142 252 322 Ft összegű támogatást nyertünk, melynek műszaki
átadása 2010. december 17-én megtörtént. A tél beállta miatt még vannak elmaradt munkák, de ezek a
kerékpárút használatát nem akadályozzák, tavasszal a kivitelező elvégzi azokat.
A Belvíz VII. ütem beruházásra 91.621 eFt összegű támogatást nyert önkormányzatunk. A beruházás
tartalmazza a Besenyszegi településrész belvízrendezése, és a Fő út melletti záportározók rendezése
csatlakozó csatornákkal, valamint a 2-0-0 jelű és a Görbekút -Vidólaposi csatorna (Rácz Lajos utca)
egy szakaszának burkolattal történő ellátását. Az építési munkára közbeszerzési eljárást indítottunk,
melyet a TÓTKAÉP Kft. nyert el. A vállalkozási szerződés, a munkaterület átadása októberben
megtörtént, de jelentős munkavégzés még nem történt. A vállalkozói díj: nettó 70.171.446,- Ft + ÁFA,
bruttó 87.714.308,- Ft. A beruházás befejezési határideje: 2011. szeptember 30.
A tornacsarnok küzdőtér burkolat cseréjére még 2009. év végén írtunk ki közbeszerzési eljárást. A
vállalkozási díj: 18.207.135,- Ft + ÁFA. A beruházást saját forrásból valósította meg az
önkormányzat. A kivitelezési munkát végző csoport nem a gyártó utasítási szerint kezdte el a
háromrétegű sportpadló fektetését, ezért felbontásra került, és újra rakták. A sportpadló augusztusban
a sportolók használatba vették, megelégedéssel.
A megrendelő és a vállalkozó között nem történt meg a végleges elszámolás. Megállapodás született,
hogy szakértő állásfoglalásának figyelembevételével fogunk elszámolni egymással. A szakvélemény
eldönti, hogy a munka minősége I. osztályú-e, a vállalkozó teljesítette-e a szerződésben foglaltakat. Az
önkormányzat megkeresett egy, a gyártó által ajánlott német minősítő intézetet, de a megrendelt
vizsgálatot nem végezték el, visszajelzéssel sem éltek. A kivitelezést végző cég, ARDEN REAL Kft
egy igazságügyi szakértő felkérését vállalta. A szakértői vélemény nem áll még rendelkezésünkre.
Integrált szolgáltató és közösségi tér kialakítása, a Kondorosi út 1. sz. alatti idősek otthona épületéhez
hozzáépítve. A beruházás pályázati támogatásból valósult meg, mely pályázatot a Rózsahegyi Iskola
Diákjaiért Közhasznú Alapítvány nyújtott be,és nyert el. A beruházás megvalósítására 43.233..278,- Ft
támogatás áll rendelkezésre. A kivitelezési munkát a Gyomaszolg Ipari Park Kft. fogja elvégezni,
29.399.995,- Ft + ÁFA összegben.
A közösségi közlekedés feltételeinek javítására Gyomaendrőd, Szarvas és Hunya önkormányzata
közösen nyújtott be pályázatot. A pályázat lebonyolítója Szarvas Város Önkormányzata. A beruházás
teljes összege 181.741.500 Ft melynek 90 %-a a pályázat keretében elszámolható. A projekt keretében
városunk területén lévő buszmegállók építésére, felújítására kerül sor, melynek teljes költsége
30.123.378 Ft melyből sajátforrás 5.809.475 Ft. A gesztor önkormányzat jelenleg a közbeszerzési
eljárás lebonyolítását végzi.
A véleményező bizottságok a tájékoztatót megtárgyalták és elfogadásra javasolják.
Várfi András polgármester megkérdezte Béres János képviselő urat, mint a Sportcsarnok rendszeres
látgatóját, használóját, mi a véleménye az új sportpadlóról.
Béres János képviselő válaszolva elmondta, a sportpadló talaja jó, a használat során puhább érzetet
kelt. Annak idején csak a betonra volt lefektetve egy linoleum szerű sportpadló, viszont a mostani új
padozat alatt van egy szivacsréteg, ezért puhább a talaj. A spotcsarnok öltöző és zuhanyzó része is
szépen fel lett újítva, a Gimnázium szép munkát végzett, bár a fürdőben vigyázni kell, mert a burkolat
csúszásveszélyes.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec
László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
33/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a folyamatban lévő beruházásokról szóló tájékoztatót
tudomásul vette.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Tájékoztató az orvosi ügyelet 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló előterjesztésével
kapcsolatban
Várfi András polgármester elmondta, a tájékoztató arról szól, hogy Dr. Piriczky Béla főorvos a
képviselő-testület februári ülésére terjeszti be az orvosi ügyelet 2010 évi tevékenységéről szóló
beszámolóját.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztató tudomásul vételére.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec
László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
34/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az orvosi ügyelet 2010. évi tevékenységéről szóló
beszámoló előterjesztésével kapcsolatban adott tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Településszerkezeti Terv módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a terv módosítása egy korábbi testületi döntésen alapszik,
melyben helyt adtak a Mamuttec Hungary Kft azon kérelmének, miszerint a tulajdonában lévő
földterület a jelenlegi mezőgazdasági üzemi terület besorolásból kerüljön át gazdasági terület
felhasználású besorolásba. Az övezeti besorolás módosítására az üzem tervezett fejlesztésére
benyújtandó pályázat miatt volt szükség. A pályázati támogatással 28 új munkahely jönne létre. A
testület az említett döntésében elrendelte a településrendezési terv módosítását. A tervmódosítási
eljárás a vonatkozó jogszabályok alapján lefolytatásra került, a szakhatóságok állásfoglalásai
rendelkezésre állnak, a módosítással kapcsolatban attól eltérő vélemény nem érkezett.
Megyeri László aljegyző felhívta a figyelmet, hogy jelen esetben kétszintű döntéshozatalról van szó,
mivel a településszerkezeti terv és a szabályozási terv is módosul. A törvény előírása szerint a
településszerkezeti tervet határozattal kell elfogadni, míg az előterjesztésben szereplő rendelettervezettel a szabályozást fogják megalkotni jogszabályi szinten. Mivel az előterjesztésben a határozati
javaslat nem szerepel, úgy azt az alábbi tartalommal javasolta a testületnek elfogadásra: Gyomaendrőd
Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város aktualizált Településszerkezeti tervét a külterület
0918/4, 0918/5, 0918/6 helyrajzi számú földrészletek övezeti besorolásának „K7 jelű - mezőgazdasági
üzemi terület”-ről „Ge-2 egyéb ipari terület” besorolásra történt módosításával az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A módosítás a Településszerkezeti tervnek az 56/2010. (II.
25.) Gye. Kt. határozattal elfogadott egyéb szabályozási elemeit nem érinti, azt a határozatban foglalt
módosításokkal együtt kell alkalmazni.
Várfi András polgármester figyelemmel a fentiekre, azzal egyetértve elsőként a határozati javaslatról
kérte a képviselők döntését.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec
László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
35/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város aktualizált Településszerkezeti
tervét a külterület 0918/4, 0918/5, 0918/6 helyrajzi számú földrészletek övezeti besorolásának
„K7 jelű - mezőgazdasági üzemi terület”-ről „Ge-2 egyéb ipari terület” besorolásra történt
módosításával az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A módosítás a
Településszerkezeti tervnek az 56/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozattal elfogadott egyéb
szabályozási elemeit nem érinti, azt a határozatban foglalt módosításokkal együtt kell
alkalmazni.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására az előterjesztett tervezet
szerint.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen,
Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011. (II.1.) önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el.
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város helyi építési szabályzatáról
szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. mellékletként kiegészül e rendelet 1. mellékletével.
Záró rendelkezések
2. § E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2011. január
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. február hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. február 1.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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1. melléklet a 3/2011.(II.1.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd településszerkezeti tervmódosítás a külterület 0918/4, 0918/5, 0918/6 hrsz-ú
földrészletek övezeti besorolásának „ K7 jelű - mezőgazdasági üzemi terület”-ről „Ge-2 egyéb
ipari terület” besorolásra
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26. Napirendi pont
Tisztítótelep fejlesztése
Várfi András polgármester felkérte Liszkainé Nagy Máriát a Városüzemeltetési osztály vezetőjét
ismertesse az előterjesztés lényegét.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető elmondta, a város szennyvíztisztító telepe 30 éve épült, melynek
kapacitását 1994-ben duplájára növelték. A megváltozott környezetvédelmi előírásoknak ez a telep
nem minden esetben felel meg, ezért 2007-2008-ban felvetődött a fejlesztés gondolata. 2008-ban erre
a célra benyújtottunk egy pályázatot, mely sajnos nem nyert. 2010-ben került ismét elhatározásra a
tisztítótelep fejlesztése, a költségvetésben 10 millió Ft-ot különítettek el a tervezési munkák
elvégzésére.
Az elmúlt év őszén a Vízművek Zrt helyi vezetőivel egyeztetve kezdtük el újból a pályázat
előkészítését és meghatározásra került, hogy milyen alkalmassági követelményekkel küldjük meg az
ajánlattételi felhívást, milyen elvárásaink vannak a technológiával. A Vízművek javaslatának
figyelembevételével kerestünk meg 4 tervező cégeket. A november 30-i ajánlattételi határidőig 1 db
ajánlat érkezett be. (UTB Kft Budapest) Ajánlati ár : 4.320.000,- Ft + áfa összeg volt. az ajánlatot
véleményező bizottságnak az volt a véleménye, hogy az ajánlat megfelel, de több ajánlat közül
szeretnének választani, ezért új ajánlatokat kérnek be és azok ismeretében döntenek. Ismételten négy
cégtől kértek be ajánlatot. Az új határidőig ismét csak egy ajánlat érkezett be, a BDL Kft (Budapest)
részéről, az ajánlati áruk: 6.950.000,- Ft + áfa összeg. Az előzőekben említett UTB kft. időközben
visszamondta ajánlatát, így jelenleg egy ajánlat áll rendelkezésre. Mivel az idősürgető, mivel a
Környezetvédelmi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága tájékoztatása szerint már februárban várható
az új KEOP pályázati kiírás megjelenése, mely pályázat benyújtásának feltétele az elvi vízjogi
engedély beszerzése. Amennyiben a testület elfogadja a BDL Kft ajánlatát, úgy a cégnek nagyon rövid
idő alatt elvi vízjogi engedélyes tervdokumentációt és egyéb az előírt dokumentációt kell elkészítenie.
A tervezési munkákra a fedezetet csak a kötvényből tudják biztosítani.
Kérte a képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte, lehet e tudni, hogy mi volt az oka annak, hogy az
UTB Kft. visszalépett. Mivel ez a cég adta a kedvezőbb ajánlatot, nem lehetne e ismét megkeresni
őket, hogy még is tartsák fenn ajánlatukat esetleg más feltételekkel. Elég jelentős az eltérés a két
ajánlat között.
Kérdése volt továbbá, hogy tervezői díj beszámít e a pályázatba önerőként.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, a hivatal többször is megkereste a céget ezzel a
céllal, de válaszul azt mondták, hogy munkával nagyon le vannak terhelve ezért léptek vissza. Mint
ahogy elhangzott az idő nagyon sürgető, ezért bármennyire is egy ajánlat áll rendelkezésre a tervezési
díj a beruházás összköltségéhez képest töredék. Mindenképpen új szennyvíztisztítóra van szükség.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető megerősítette a Polgármester által elmondottakat, többszöri
megkeresés ellenére nemet mondott a cég. A tervezési díj elszámolható a pályázatban.
Várfi András polgármester további kérdés, hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József tartózkodás,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
36/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a szennyvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatos
tájékoztatót tudomásul veszi.
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A pályázat benyújtása érdekében elfogadja a BDL Környezetvédelmi, Tervező, Szolgáltató és
Tanácsadó Kft (Budapest, Attila út 111.) 6.950.000,- Ft + áfa összegű ajánlatát.
A munka fedezetét a 2011. évi költségvetési rendeletében biztosítja a kötvény terhére.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Vis maior támogatás igénylése
Várfi András polgármester elmondta, az elmúlt évben igen nagymennyiségű csapadék hullott a város
területén. Mérési helyenként volt ahol megközelítette az 1000 mm-t, sőt november hónapban meg is
haladta ezt az értéket. Gyomaendrőd területén az elfogadott csapadék mennyiség 500 mm körüli, de ez
alatt is voltak kiváló mezőgazdasági esztendők. 2010. december 2-án I. fokú majd II. fokú, míg 2010.
december 3-án III. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el.
Véleménye szerint a belvíz-védekezési munkák rendben lezajlottak, itt köszönte meg valamennyi
résztvevőnek a munkáját. A településen lakóingatlant nem ért kár. A Katasztrófavédelem és a megyei
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakemberei a beavatkozásokat indokoltnak tartották. A
védekezés során felmerült költségeket önkormányzatunk saját erőből nem képes biztosítani, így vis
maior támogatási igény benyújtására kerül sor.
Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte, a tűzoltóság felmerült költségei beépíthetőek e az
elszámolható költségek közé.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, sajnos ezeket a költségeket nem lehet elszámolni,
ugyan így a településőrök költségét sem.
Várfi András polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
37/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2010 decemberében kialakult belvíz-védekezési
munkálatok során felmerült belvíz-védekezési költségeket 11.265.913 Ft-ban állapítja meg.
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy a védekezés és az ingatlanok
helyreállításával kapcsolatos költségek finanszírozására 2010. évi költségvetésében forrással
nem rendelkezik. A költségeket saját erőből fedezni az önkormányzat nem képes.
3./
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a védekezési költségek összegével, azaz
összesen 11.265.913 Ft összegben a 8/2010. (I. 28.) Kormányrendelet 3. §-a alapján vis maior
támogatási igényt nyújtson be a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságához.
Határidő: azonnal
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28. Napirendi pont
Ivóvízminőség-javító program
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, önkormányzatunk tagja a Közép-Békési Térség
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak, mely társulásba kérte felvételét Békés Megye
Képviselő-testülete. A tárulás tagönkormányzatainak határozatban kell dönteniük arról, hogy
támogatják e a megye csatlakozását a társuláshoz.
Javasolta a képviselő-testületnek a támogatás megadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec
László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
38/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja Békés Megye Képviselő-testülete
„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásba való felvételét.
Felkéri Várfi András polgármestert, hogy a Békés Megye Képviselő-testületének csatlakozása
miatti Társulási Megállapodás módosításáról, és a Társulás 2011. évi költségvetésének
módosításáról a Képviselő-testületnek nyújtson tájékoztatást.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Várfi András polgármester megkérdezte a képviselő-testület tagjait, a jelenlévő érdeklődőket, van e
bejelenteni valójuk.
Marton Dániel képviselő, az Ügyrendi bizottság tagja tájékoztatásul elmondta, hogy az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a hatáskörébe utalva, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85.§ és 86.§ alapján tájékoztatja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy elfogadta a Beiskolázási szabályzat mellékletét képező
2011. évi beiskolázási ütemtervét, mely előzetesen egyeztetésre került az oktatási intézmények
vezetőivel. Az ütemterv teljes terjedelmében olvasható lesz Gyomaendrőd Város honlapján.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a tájékoztató tudomásul vételére.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec
László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
39/2011. (I. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2011. évi beiskolázási ütemterv elfogadásával
kapcsolatos tájékoztatóját.
Határidő: azonnal
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További bejelentés, hozzászólás nem volt a Polgármester megköszönte az érdeklődőknek a jelenlétet a
helyi Tv nézők figyelmét, és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Marton Dániel
hitelesítő

Arnóczi István János
hitelesítő
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