Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
4/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. február 24-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

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

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, külön köszöntötte a 2. számú
egyéni választókerület újonnan megválasztott képviselőjét, Nagyné Perjési Anikót. Köszöntötte
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.
Külön köszöntötte Dr. Szendrei Évát a Helyi Választási Bizottság elnökét, a bizottság megjelent
tagjait. Köszöntötte Munkácsy László urat, néhai Futó Ilona férjét, aki a néhai Pap Zsigmond
hagyatékról tájékoztatja majd a jelenlévőket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A 2. sz. egyéni választókerületben lezajlott időközi
képviselő választás eredményeként a testület létszáma ismét 12 fő, melyből jelen volt 11 fő.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő betegség miatt van távol.
Dr. Csorba Csaba jegyző elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Béres János és Poharalec László képviselőket.
A képviselő-testület a hitelesítők személyére tett javaslatot egyhangú, 10 igen szavazattal támogatta,
és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky
Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
54/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Béres
János és Poharalec László képviselőket.
Határidő: azonnal
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Az ülés napirendjét a meghívóban felsorolt sorrendben javasolta meghatározni. Az érdemi munka
megkezdése előtt a Helyi Választási Bizottság elnöke beszámol a február 19-iki időközi
önkormányzati képviselő választás eredményéről, majd a megbízó levél átadására és a képviselői eskü
letételére kerül sor.
Megkérdezte a képviselőket egyetértenek e a napirendre tett javaslattal, esetleg van e eltérő javaslatuk,
véleményük.
Márjalaki József képviselő a felsoroltakon kívül további három új napirendi pont megtárgyalását
indítványozta.
1. Képviselő-testület bizottsági összetételének módosítása
2. Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelő bizottsági összetételének
módosítása
3. Gazdasági társaságok könyvvizsgálójának kijelölése
Várfi András polgármester figyelemmel az indítványra, javasolta, hogy a felsorolt témákat vegyék fel
az ülés napirendjére, azok a bejelentések előtt 35; 36 és 37. napirendként kerüljenek megtárgyalásra.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő javasolta, hogy a meghívó szerint 22. napirendként szereplő
Közművelődési keret megállapodás megkötése a Palmetta Tudományos, Szociokulturális, Szabadidős,
Ökológiai és Terápiás Egyesülettel tárgyú előterjesztést a zárt ülésen Néhai Pap Zsigmond hagyatéka
téma megtárgyalása után tárgyalja meg a testület. Véleménye szerint ez a két téma szorosan összefügg
egymással.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, ezt a témát nyilvános ülésen kell a testületnek tárgyalni.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő ezek alapján indítványozta, hogy a 22. napirendi pontot vegyék
le az ülés napirendjéről.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a képviselő asszony indítványáról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József nem, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen,
Iványi Lajosné igen, Marton Dániel nem, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András
tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
55/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülésre szóló meghívó szerinti 22. Közművelődési
keret megállapodás megkötése a Palmetta Tudományos, Szociokulturális, Szabadidős,
Ökológiai és Terápiás Egyesülettel tárgyú előterjesztést leveszi az ülés napirendjéről.
Határidő: azonnal
Poharalec László képviselő módosító javaslattal élt, miszerint a meghívó szerinti 2. A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosítása (2. forduló) és a 9. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása tárgyú előterjesztéseket vegyék le az ülés napirendjéről. A napirendek levételét azért kérte,
hogy azokról majd az újonnan megválasztott képviselő is tudjon szavazni.
Megyeri László aljegyző hangsúlyozta, mivel a képviselő asszony a napirendek előtt leteszi a
képviselői esküt, így a napirendek tárgyalásában már teljes jogú képviselőként vesz részt, szavazhat
azokról.
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Várfi András polgármester megjegyezte, nem tartja helyesnek, hogy a Márjalaki József képviselő úr
által indítványozott napirendekről a mai ülésen tárgyaljon a testület, mivel minden ilyen jellegű
kérdést politikai egyeztetés célszerű megelőzni. A maga részéről úgy érezte, eddig is kompromisszum
készséget mutatott az ilyen jellegű kérdésekben, tartotta magát ahhoz a szabályhoz, hogy előzetes
egyeztetés és megegyezés történjen. Amennyiben a képviselő társai most ezt másként gondolják, úgy
áll elébe.
Figyelemmel a fenti módosító javaslatra, amely szerint a 2. és a 9. napirendet vegyék le az ülés
napirendjéről, kérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József tartózkodás, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet
igen, Iványi Lajosné tartózkodás, Marton Dániel tartózkodás, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
56/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülésre szóló meghívó szerinti 2. A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítása (2. forduló) tárgyú, és a 9. Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása tárgyú előterjesztéseket leveszi az ülés
napirendjéről.
Határidő: azonnal
További az ülés napirendjét érintő módosító javaslat nem volt, Várfi András polgármester felkérte a
képviselőket, hogy a fentiekben hozott döntésekre figyelemmel döntsenek az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
57/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
3. A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Az anyakönyvi események díjazásáról szóló rendelet-tervezet
5. A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VII.30.) önkormányzati
rendelet módosítása
6. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló
44/2007. (XII.27.) Gye.Kt. rendelet módosítása
7. Gyomaközszolg Kft. IV. negyedévi hulladékszállítással kapcsolatos beszámolója
8. Közbeszerzési szabályzat módosítása
9. A polgármester szabadságolási ütemterve 2011 évben
10. Határ Győző Városi Könyvtár 2010. évi beszámolójának és 2011 évre szóló munkatervének
jóváhagyása
11. Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. 2010. évről szóló
beszámolójának elfogadása
12. Az orvosi ügyelet 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
13. Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. támogatásának tárgyalása
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14. 2010. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások szakmai és pénzügyi
beszámolója
15. Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
16. Tájékoztató a sportszervezetek 2010. évi beszámoltatásáról
17. Tájékoztató a 2010. évi Idegenforgalmi Alapból elnyert támogatások beszámolóinak,
pénzügyi elszámolásainak elfogadásáról
18. Tájékoztató Idegenforgalmi Alap pályázat kiírásának elmaradásáról
19. Tájékoztató a 2010. évi Környezetvédelmi Alap felhasználásáról
20. A Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. sz. alatti Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítását
koordináló munkacsoport ügyrendje
21. A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok átszervezése
22. Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése
23. Belvízrendezési feladatok
24. Gyomaendrőd, belterület 3680 hrsz.ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba
kérése
25. Bajcsy Zsilinszky utcai parkoló építése
26. Fő út Bartók Béla utcai gyalogos-átkelőhely építése
27. Öregszőlői kerékpárút Led-es közvilágítás-bővítése
28. Endrődi Cuti Kft. közterület használata
29. Jelentés az Üvegzseb törvényben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról
30. Tájékoztatás a Gyomaendrőd, Dózsa György út 1. sz. alatti gyógyszertári ingatlannal
kapcsolatban
31. Dévaványa Város Önkormányzatának kérelme nőgyógyászati szakrendeléssel kapcsolatban
32. Képviselő-testület bizottsági összetételének módosítása
33. Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelő bizottsági összetételének
módosítása
34. Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok könyvvizsgálójának kijelölése
35. Bejelentések
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés alapján a
Néhai Pap Zsigmond hagyatéka és a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító
okiratának módosítása tárgyú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület.
Ezt követően felkérte Dr. Szendrei Évát a Helyi Választási Bizottság elnökét tartsa meg tájékoztatóját
a 2011. február 19-i időközi önkormányzati képviselő választásról.
Dr. Szendrei Éva a Helyi Választási Bizottság elnöke elmondta, az őszi általános önkormányzati
választáson a 2. egyéni választókerületben megválasztott Dr. Busai György önkormányzati képviselő a
vele szemben felmerült összeférhetetlenséget úgy oldotta fel, hogy 2010. november 12-én lemondott
önkormányzati képviselői mandátumáról. A lemondás a levél megírásának napjával történt, így e
nappal a képviselői hely megüresedett.
A Választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 115. § (1) bekezdése értelmében „Az időközi
választást az ok felmerülésétől számított 30 napon belül az illetékes Helyi Választási Bizottság tűzi ki.
Az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított négy hónapon belülre kell kitűzni.
Az időközi választás kitűzésénél a Helyi Választási Bizottság figyelemmel volt arra, hogy egyrészt
viszonylag rövid időn belül legyen betöltve a mandátum, de kellő idő is álljon rendelkezésre a leendő
jelölő szervezeteknek, független jelölteknek. Másrészt a választás napja ne essen közel ünnepnaphoz,
illetve a választási eljárás meghatározó eseményei ne essenek egybe az év végi ünnepekkel. A tavaszi,
március 15-i, Nemzeti Ünnep közelsége miatt a legvégső határnap így eleve nem is jöhetett szóba. A
választási naptár eljárási határidőit vizsgálva a legelső alkalmas időpontnak a február 19-20-i hétvége
tűnt.
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A leendő jelölő szervezetek is egyetértettek abban, hogy a választás napját úgy kell kitűzni, hogy a
választási események csak az év végi ünnepeket követően kezdődjenek a választási értesítők
postázásával. Az elmúlt évek gyakorlatai szerint az időközi választásokat szombati napokon tartottuk,
így a HVB az időközi választást 2011. február 19-ére tűzte ki.
A kitűzést követően a Helyi Választási Iroda hirdetményben tájékoztatta a pártokat, jelölő
szervezeteket és az érintett lakosságot az önkormányzati választás kitűzéséről.
Január első hetén valamennyi választójogosult megkapta a választási értesítőt és ajánló szelvényeket.
A HVI felvette a kapcsolatot az érintett választási szervekkel, folyamatosan és részletes tájékoztatatta
a közvéleményt a választási tudnivalókról és gondoskodott a választás minden jogi, technikai és dologi
feltételéről.
A Helyi Választási Bizottság január 18-i ülésén egy jelölő szervezetet vett nyilvántartásba, majd ezt
követően január 21-i ülésén döntött három jelölt nyilvántartásba vételéről is. A döntés jogerőre
emelkedését követően a HVI megrendelte a szavazólapokat, amelyeknek nyomtathatóságáról a HVB
február 14-i ülésén elfogadó záradékot adott ki.
Február 17-én megtörtént a Szavazatszámláló Bizottságok jogi felkészítése és esküt tettek a jelöltek
által bizottságokba delegált tagok is.
A kampány időszakban a jelölő szervezetek és jelöltek az Alkotmány és a választásra vonatkozó
törvényeket betartva jártak el, panaszra és kifogásra nem került sor.
Február 19-ére a szavazókörök és a választási szervek rendben és felkészülten várták a
választópolgárokat. A szükséges jogi, személyi és technikai feltételek biztosításával a szavazás
törvényes feltételei maradéktalanul adottak voltak. A szavazás rendben és nyugodtan zajlott,
rendkívüli esemény nem fordult elő.
Az urnák felbontását követően a HVI által kifejlesztett helyi internetes tájékoztató rendszernek
köszönhetően a képviselő választás végeredményéről már 19 óra után nem sokkal értesülhettek az
érdeklődők. Az utolsó adatlap berögzítése is megtörtént 19 óra 20 perckor, így a gyomaendrődi
voksolási eredmények ismertté váltak a helyi közvélemény előtt.
A 2. egyéni választókerületben az 1.511 választójogosultnak a 26,8%-a (405 fő) járult az urnákhoz.
A szavazás eredménye:
Gellai Imre
Illés János
Nagyné Perjési Anikó

FIDESZ-KDNP jelöltje 186 szavazat (45,93%)
független jelölt
6 szavazat (1,48%)
független jelölt
213 szavazat (52,59%)

A választás végeredménye: a megválasztott képviselő Nagyné Perjési Anikó független jelölt
A Helyi Választási Bizottság az eredményt megállapító jegyzőkönyve alapján határozatában
kimondta, hogy az időközi egyéni választókerületi képviselő választás Gyomaendrődön érvényes és
eredményes lett. A fellebbezésre nyitva álló két napos határidőn belül kifogást vagy fellebbezést az
eredményt megállapító határozat ellen nem nyújtottak be, ezért a választás eredménye jogerősség vált.
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulált a megválasztott képviselőnek. Megköszönte
mindazoknak a munkáját, akik közreműködtek az időközi önkormányzati választás szakszerű,
törvényes és zökkenőmentes lebonyolításában.
A megválasztott képviselő átvette a megbízólevelet a bizottság elnökétől.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatót, majd felkérte Nagyné Perjési Anikót, hogy a
Képviselő-testület előtt tegye le az esküt.
Megkérte a jelenlévőket, hogy az eskü letételéhez szíveskedjenek felállni.
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Az eskü szövegét előmondta Várfi András polgármester.
„Én, Nagyné Perjési Anikó esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom a tudomásomra jutott titkot
megőrzöm képviselői tisztségemből eredő feladataimat Gyomaendrőd fejlődésének előmozdítása
és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
A polgármester gratulált a képviselő asszonynak, majd megkérte, hogy írja alá az esküokmányt.
Nagyné Perjési Anikó képviselő köszönetet mondott mindazoknak, akik szívükön viselték a
választókerület sorsát, és elmentek szavazni. Külön köszönte azoknak, akiktől bizalmat kapott, és rá
szavaztak. Legjobb tudása szerint fogja a választókerületet képviselni, és a testületi munkát segíteni.
Bejelentette, hogy ígéretéhez híven a 2011 évi képviselői tiszteletdíjáról lemond, annak 25 %-át a
Körösmenti Néptáncegyüttes Alapítványának, 25 %-át a Komédiás Körnek a Katona József
Művelődési Ház terembérleti díj megfizetésére, míg 50 % -át a Körös-Kajak Sportegyesület
sporttelepén lévő épület befejezésére pályázati önerőként ajánlotta fel.
Várfi András polgármester figyelemmel a képviselő asszony bejelentésére, kérte a képviselőket, hogy
azt határozatban vegyék tudomásul.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
58/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Nagyné Perjési
Anikó önkormányzati képviselőnek a 2011 évre esedékes járulékaival növelt képviselői
tiszteletdíjának (képviselői alapdíj és megválasztása esetén bizottsági tagsági pótlék)
lemondásáról szóló bejelentését. Ezen összeget a 2011. évi költségvetés általános tartalékába
helyezi, és a képviselő felajánlása alapján gondoskodik ezen összeg alábbi egyesületek részére
támogatásként történő átutalásáról.
- Körösmenti Néptáncegyüttes Alapítványának 25 %
- Komédiás Kör / a Katona József Művelődési Ház terembérleti díj megfizetésére/ 25 %
- Körös-Kajak Sportegyesület / sporttelepén lévő épület befejezésére pályázati
önerőként/ 50 %
Határidő: azonnal
A következőkben Várfi András polgármester és Megyeri László aljegyző köszöntötték Soczó
Mihálynét a Polgármesteri Hivatal fizikai alkalmazottját 35 éves munkaviszonya alkalmából. Kívántak
neki további jó munkát és jó egészséget.
Várfi András polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Immár hagyományként rendezte meg a Német Kisebbségi Önkormányzat a Batyus bálat, mely a
korábbiakhoz hasonlóan egy nagyon jól szervezett, jó hangulatú rendezvény volt, sok résztvevővel.
Gratulált a szervezőknek.
Február 18-án az Őszikék Idősek Otthonában tartott disznóvágáson vett részt. Az idősek nagyon jól
érezték magukat, felelevenítették régi élményeiket. A két darab sertést ő biztosította a rendezvényhez.
Február 19-én szombaton volt az időközi választás a 2. sz. választókerületben. Ugyan ezen a napon a
Nagyenyedi testvérvárosunk foci csapata járt Gyomaendrődön, akik az Endrődi futballpályán egy jó
mérkőzést játszottak a helyi csapattal.
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Fontosnak tartotta elmondani, hogy a következő négy év programjában szerepel az alternatív energia,
mellyel kapcsolatban városunknak is lépést kellene tenni, és kihasználni azokat a lehetőségeket- víz,
zöldhulladék -, amelyek felhasználhatók alternatív energia nyerésére. Ebből a célból Jegyző úrral és
Liszkainé Nagy Mária osztályvezetővel tárgyalást folytattak egy csoporttal, akik majd be fognak
mutatkozni a testület előtt, melyet követően el lehet dönteni, milyen irányba haladjanak tovább ezen a
téren.
További bejelenteni valója nem volt, megkérdezte az alpolgármester urat, a képviselő-testület tagjait,
van e napirend előtti bejelenteni valójuk, kérdésük, interpellációjuk.
Hozzászólás nem volt, így javasolta, hogy egy rövid szünet keretében a képviselő-testület tagjai, a
jelenlévők tekintsék meg a helyi önkéntes tűzoltóság új gépkocsiját, melynek paramétereit a tűzoltóság
parancsnoka fogja ismertetni. Az új tűzoltó autó mintegy 7 millió Ft-ba került, melyből 4 millió Ft-ot a
Kállai hagyatékból bocsátott rendelkezésre a képviselő-testület, 1.6 millió Ft a régi tűzoltó autó
értékesítéséből állt rendelkezésre, ugyanakkor 2 millió Ft-ot a helyi egyesületek ajánlottak fel. Az új
gépjármű jobb állapotban van, mint a meglévő 1. sz. tűzoltó autó, ezért az egyesület tagjai úgy
döntöttek, hogy az új lesz az 1. sz.
A szünetet követően Várfi András polgármester elmondta, a képviselő-testület a 2011. február 15-i
rendkívüli ülésén fogadta el az önkormányzat költségvetését. A vita során a Liget Fürdővel
kapcsolatban is hangzott el vélemény képviselői részről. Vodova János a fürdő Kft. ügyvezetője a mai
ülésen nem tud részt venni, de szükségesnek tartotta, hogy reagáljon a képviselői véleményre és
tájékoztatást adjon a fürdőben folyó munkálatokról. Reagálását írásban jutatta el a képviselő-testület
felé, melynek felolvasására felkérte Megyeri László aljegyzőt.
A levél a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A Polgármester javasolta, hogy a témáról az Ügyvezető úr jelenlétében a soron következő ülésen
nyissanak vitát.
A következőkben felkérte Munkácsy László urat, hogy röviden mutassa be a jelenlévőknek a Pap
Zsigmond hagyatékot, melyről a zárt ülésen fog dönteni a képviselő-testület.
Munkácsy László köszöntötte a megjelenteket. Debreceni lakos, de büszkén elmondhatja, hogy
Gyomaendrődre is haza jön. Elsődlegesen szeretné bemutatni Pap Zsigmond munkásságát, továbbá
szólni kíván arról, hogy mi legyen a sorsa ennek a hagyatéknak.
Néhai Pap Zsigmond élete javát Gyomaendrődön és környékén élte le. Itt alkotott, dolgozott, mint
gazdálkodó ember. Földdel, állatokkal, növénytermesztéssel foglalkozott. E mellett, mint polihisztor,
művészkedett is. A megmaradt 29 festményéből, most egyet elhozott bemutatni. A festészeten kívül
szobrászattal is foglalkozott, főként kő és faszobrászattal. A helyi temetőkben 40 olyan síremlék van,
amit ő készített. Nyilván ezek közül a saját síremléke a legszebb. A faszobrászatban legismertebb
munkája a Református Templomban lévő orgona, a szószék, és a templom bejárati ajtaja. A
családjának van egy faragott szobabútora, amit Pap Zsigmond készített, sokan a csodájára járnak.
Ugyanakkor van egy 80 %-ban elkészült bútor, amin jelenleg egy restaurátor dolgozik, ő fogja
befejezni.
Komoly munkát fordított a mostani öregtemető kialakítására, a még meglévő alkotásait igyekeznek
megmenteni.
Ezen kívül, mint gazdálkodó ember a talajjavítás területén is komoly eredményeket ért el. A Debreceni
Agrártudományi Egyetem a mai napig szeretné megkapni az ezzel kapcsolatos dokumentációkat.
Közéleti emberként, mint presbiter aktívan részt vett az egyházi életben. A hangyaszövetkezet
megalapítása is az ő nevéhez fűződik.
Mi legyen ennek a hagyatéknak a sorsa? A család a felmerült lehetőségek közül végül úgy döntött,
hogy ennek a hagyatéknak Gyomaendrődön kell maradni. Polgármester úrral, Jegyző úrral folytatott
többszöri egyeztetés eredményeként az látszik legcélszerűbb megoldásnak, ha egy meglévő
alapítványhoz csatlakozna ez a hagyaték.
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A hagyaték a Rákóczi u. 14. sz. alatti jelenleg üresen álló 100 m2-es ingatlanba helyeznék el, úgy,
hogy az ingatlan tulajdonjoga az alapítvány tulajdonába kerülne. Az emlékház kialakítását,
fenntartását pedig a néhai Pap Zsigmond hagyatékából megmaradt zöldterületek tulajdonjogának
alapítványhoz történő átadással, annak hozamából biztosítanák.
Tehát a család szándéka szerint a fent felsorolt ingatlanok tulajdonjogát átadnák az alapítványnak, így
biztosítva a hagyaték fenntartását, megőrzését.
Várfi András polgármester az önkormányzat nevében előzetesen is megköszönte az adományt.
Az első napirendi pont megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolóról kérte a testület döntését.
A képviselő-testület a beszámolót vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen,
Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi
Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
59/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 185/2010.(IV.29.); 186/2010.(IV.29.);
187/2010.(IV.29.);
248/2010.(VI.24.);
249/2010.(VI.24.);
260/2010.(VI.24.);
314/2010.(VIII.26.);
397/2010.(X.14.);
471/2010.(XI.25.);
476/2010.(XI.25.);
477/2010.(XI.25.);
482/2010.(XI.25.);
499/2010.(XI.25.);
542/2010.(XII.23.);
544/2010.(XII.23.);
547/2010.(XII.23.);
548/2010.(XII.23.);
549/2010.(XII.23.);
554/2010.(XII.23.); 20/2011.(I.27.) Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ezt követően beszámolt a február havi szabadságának alakulásáról.
Február hónapban két napot töltött le, 11-én és 14-én.
Személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
60/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármester kizárja a szabadságának
alakulásáról szóló beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a szabadság alakulásáról adott beszámolót, 11 igen szavazattal (Várfi András nem
szavazott) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János
igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó
igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
61/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester
szabadságának alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint február 11-én és 14-én 2 nap
szabadságot töltött le.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása

Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét a rendelet
módosítás ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a 2010 évi költségvetés módosítására a Képviselőtestület által hozott döntések, az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai és a
főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai
miatt van szükség. A módosítással a költségvetési főösszeg 85.967.- E Ft összeggel nőtt.
Javasolta a képviselő-testületnek a rendelet módosítását a tervezetnek megfelelően.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen,
Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné
Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletét
a 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2.
§-ában szereplő bevételek főösszege 4.997.003.-E Ft-ra módosul, részletezve az 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.979.040.-E Ft-ra nő,
részletezve a 3. mellékletben.
3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 203.276.-E Ft-ra
módosul, részletezve a 4. melléklet szerint.
4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 639.310.- E
Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 600.252 E Ft-ra, a felhalmozási
célú pénzeszköz átadás 23.258.-E Ft-ra, a kölcsönök nyújtása 15.800.-E Ft-ra módosul. A
módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi
5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.175.377.-E Ft-ra módosul, a tartalék
részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2010. év
végi beszámolóban szerepeltetni kell.
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Gyomaendrőd, 2011. február

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

E rendelet 2011. február hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. február 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Keresztesné Jáksó Évát a Humánpolitikai osztály vezetőjét
ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető elmondta, a Térségi Szociális Gondozási Központ fenntartója, a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 2011. február 15-i ülésén meghatározta a
2011. március 1. napjával fizetendő intézményi térítési díjak összegét, így azokat át kell vezetni a
rendeleten. Az intézményi társulás döntött még az emelt szintű férőhelyek átminősítéséről ezért 2011.
április 1. napjával hatálytalanítani kell a rendelet szövegéből az emelt szintű ellátásával kapcsolatos
szabályokat. Ezeken kívül a rendelet egésze is áttekintésre került, és a szociális törvény változásainak
megfelelően a rendelet szövege módosításra került.
Poharelec László képviselő megkérdezte, mi indokolja azt, hogy egy 14 év feletti középiskolásnál
alkalmazott nyersanyagnorma kevesebb, mint az idős ellátásé.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, egész más a helyzet egy egészséges idős esetében,
mint a Gondozási Központban élő sok egészségügyi problémával küzdő idősnél, akinek speciális
diétára van szüksége. Véleménye szerint a különbség ebből adódik.
Mraucsik Lajosné a Gondozási Központ vezetője kiegészítésként elmondta, az alkalmazott
nyersanyagnormát minta étlap alapján határozta meg az intézmény. A 14 év feletti középiskolásokét a
középiskoláktól elkért minta étlap és nyersanyag összetétel alapján határozták meg. Ugyan így az
idősek esetében az ide vonatkozó rendeletet alkalmazzák – 10 napos dekádokban, milyen
ételféleségeket és kalória mennyiséget kell biztosítani.
Poharelec László képviselő továbbra is az volt a véleménye, hogy nem az időseké a sok, hanem 14 év
felettiekké kicsit kevés.
Várfi András polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a
rendelet megalkotásáról.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen,
Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné
Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletét
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a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) 2. § b)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Esélyegyenlőségi Bizottság: Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága”
(2) Az ÖR. 2. § c) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„c) Pénzügyi Bizottság: Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság”
2. § Az ÖR. 13. § (2) a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„a Képviselő-testület Esélyegyenlőségi Bizottságának elnöke,”
3. § (1) Az ÖR. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Záró rendelkezések
4 § (1) Ez a rendelet 2011. március 1-én lép hatályba, és 2011. április 1-én hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az ÖR. 5. § (6) bekezdése, a 12/A. § (1) bekezdésében a „Az intézmény e
tevékenység során az alábbi feladatokat látja el” szövegrész, továbbá a 11/2009. (III. 5.)
önkormányzati rendelet, a 38/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a valamint a 3/2010. (I.
29.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
(3) 2011. április 1-én hatályát veszti az ÖR. 9. § (1) bekezdés c) pontja, 10. §-a, 11. §-a valamint a 4.
melléklete, továbbá a 38/2009. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 3. (3) bekezdése, 4. § (1)-(2)
bekezdése és 5. §-a.
Gyomaendrőd, 2011. február
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

E rendelet 2011. február hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. február 28.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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1. melléklet a 6 /2011.(II. 28.) önkormányzati rendelethez
A
B
1 Intézménynél alkalmazott Reggeli
nyersanyag normák (nettó
áron)
2 Bölcsőde
3 Óvoda 3-6 éves
4 Általános iskola alsó
tagozat 7-10 éves
5 Általános iskola felső
tagozat 11-14 éves
6 Középiskola 14 év felett
7 Idősellátás

C
Tízórai

D
Ebéd

E
Uzsonna

F
Vacsora

55,-

55,70,-

85,130,160,-

40,50,-

95,-

G
Kollégium /
háromszori
étkezés
összesen
85,225,430,-/280,-

60,-

80,-

170,-

72,-

100,-

482,-/322,-

100,140,-

-

180,275,-

-

142,175,-

422,590,-
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2. sz. melléklet a 6/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez
A
1

Ellátási forma

2
3
4
5
6
7
8
9
10

12

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS FELADATAI
Szociális étkeztetés GYOMAENDRŐD
Szociális étkeztetés HUNYA
Szociális étkeztetés kiszállítási díja
Házi segítségnyújtás
Időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel
SZOCIÁLIS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI
ELHELYEZÉS
Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás
Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
- Átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás

13

- Demens ellátottak részére

14

- 1-2 ágyas, előteres önálló vizesblokkos szoba

15

- 1-2 ágyas, előteres, önálló vizesblokkos szoba demens ellátottak
részére
Átmeneti elhelyezés Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.
- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8.

11

16
17

B
1993. évi III. tv
szerint számított
intézményi térítési
díjak 2011. évre

C
Önkormányzati
kompenzáció

D
E
2011. évi
Szolgáltatási
intézményi térítési egység
díjak

364,-+ÁFA
364,-+ÁFA
85,335,525,942,942,-

----475,892,437,-

364,-+ÁFA
364,-+ÁFA
85,335,50,50,505,-

Ft/adag
Ft/adag
Ft/nap
Ft/óra
Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap

2.515,75.450,2.310,69.300,2.640,79.200,2.425,72.750,2.515,75.450,-

-----------

2.515,75.450,2.310,69.300,2.640,79.200,2.425,72.750,2.515,75.450,-

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
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18
19
20
21
22
23
24
25
26

- 4 óra gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátottak részére
2011. március 31. napjáig alkalmazandó térítési díj
- 2007. december 31. előtt felvettek és a 4 órát meghaladó
gondozási szükséglettel rendelkező ellátottak részére
-demens ellátottak részére

3.915,117.450,3.010,90.300,2.800.84.000.-

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
- Személyi segítés Szociálisan rászorultak részére
235,- Szállítás Szociálisan rászorultak részére
40,- Személyi segítés Szociálisan nem rászorultak részére
350,- Szállító szolgáltatás – 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rend. 12/A §
150,alapján
Vendégétkezés térítési díja: az igénybevett szolgáltatás nyersanyagnormája + rezsi költség + ÁFA
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905,27.150,-----

3.010,90.300,3.010,90.300,2.800,84.000,-

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

-----

235,40,350,150,-

Ft/óra
Ft//km
Ft/óra
Ft/km

3. Napirendi pont
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosítása
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető elmondta, a rendeletmódosítás az előzőekben megalkotott
rendelethez kapcsolódik. Ez idáig mindkét rendelet tartalmazta a Gondozási Központ
korcsoportonkénti nyersanyagnormájának meghatározását, melyet célszerű lenne egy rendeletben
szabályozni. Ez a szabályozás a fent elfogadott rendeletbe került beépítésre, így a jelen rendelet
szövegében az erre vonatkozó rendelkezés hatályát veszti. Ezzel egyidejűleg az intézményi konyhák
átszervezése miatt 2011. május 1. napjával hatályát veszti az oktatási intézmények
nyersanyagnormáját tartalmazó szabályozás is, mert a feladatot teljes egészében a Térségi Szociális
Gondozási Központ látja el.
Arnóczi István János képviselő a 2011. május 1. napjával átszervezésre kerülő intézményi
konyhákkal kapcsolatban felmerült kérdéseire szeretett volna választ kapni.
- a Térségi Szociális Gondozási Központ egyáltalán képes e a megadott határidőre biztosítani az
ellátást.
- A bővített feladat ellátáshoz előzetesen kértek e állásfoglalást az ÁNTSZ-től.
- Kell e az épületet bővíteni, amennyiben igen az engedélyezés folyamatban van e.
- A kalkulált költségek ténylegesen fedezik e majd a költségeket.
- A gáz teljesítmény bővítéséhez is engedély szükséges, annak készítése folyamatban van e.
- A tervezett átszervezéshez elegendő e a rendelkezésre álló két hónap.
- A Gondozási Központ konyhájának bővítése egyéb aggályokat is felvet, nem csak számára,
hanem az ilyen irányú szakemberek számára is.
- Mi történik akkor, ha a konyha nagytakarítása, festése, karbantartása elkerülhetetlen, vagy
esetleges fertőzés esetén az ÁNTSZ lezártatja a konyhát. Az 1500 főnek akkor is ellátást kell
adni.
- Az ingyen étkezők esetében nem fedezi a nyersanyagnormát a támogatás, viszont az 50 %-os
térítési igénybe vevők esetén a normatív támogatás 65.000 Ft/ tanítási év, ennek ellenére a
szülő a térítési díj felét befizeti, így némi haszon keletkezik.
- Számos 50 % -os étkező kizárólag az ebédet veszi igénybe, de a normatív támogatás összege
ebbe az esetben sem változik.
- A Polgármester úr korábban kifejtette egy zöldségtermesztési projekt kapcsán, hogy milyen
előnyökkel járna a helyi termelők esetén, az, hogy 2010 szeptemberétől az iskolák konyháit
nem köti a közbeszerzés, így nyersanyagaikat helyi termelőktől szerezhetnék be. A Gondozási
Központ viszont az uniós előírások miatt köteles közbeszerzést lefolytatni. Milyen egyeztetést
folyt így a gazdaság vezetőkkel.
- Tudjuk, hogy az állandó felmerült költségek miért és hogyan alakultak ki az egyes
intézményeknél. Az iskoláknál nyáron nincs főzés, de a bér, járulék és a rezsiköltség akkor is
keletkezik.
- Az egyeztetések előtt a Kis Bálint Általános Iskola 9 %-os normatíva csökkentést javasolt.
Összegezve, véleménye szerint ez a rendszer, amit be kívánnak vezetni, rendkívüli kockázati elemeket
tartalmaz, esetlegesen a rendszer összeomlásához is vezethet, amit képviselőként nem tud támogatni.
Érzése szerint egyéb gazdasági érdekek mozognak a háttérben, amelyek szívesen ellátnának egy újabb
területet, ha szükséghelyzet állna elő.
Várfi András polgármester reagálva úgy ítélte meg, hogy nincsenek egyéb gazdasági érdekek az
átszervezés hátterébe. A konyha átszervezése halad, folyamatban vannak a szükséges intézkedések,
melyekről kérte Megyeri László aljegyző urat tájékoztassa a képviselő-testületet.
Megyeri László aljegyző hangsúlyozta, az átszervezés folyamatáról a márciusi bizottsági üléseken
részletes tájékoztatást fognak kapni. A testület a 2011 évi költségvetés elfogadásával stratégiai
döntéseket is hozott, többek között a konyha átszervezéséről. Ezt követően a hivatal ezzel
kapcsolatban összeállított egy ütemtervet, amely több határidőt is tartalmaz, megjelölve a feladatok
felelőseit.
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Éppen a mai napon délelőtt ült össze a hivatal vezetése az érintett intézmények vezetőivel,
gazdaságvezetőivel és az ütemtervnek megfelelően áttekintették azokat az operatív feladatokat, a
menteközben felmerülő jogi, pénzügyi, technikai, műszaki kérdéseket, melyeket a szereplőknek ki kell
dolgozniuk. Ezeket az információkat az intézményeknek március 8-ig kell közölni, ahhoz, hogy a
bizottsági ülésekre azt be tudják terjeszteni.
Poharelec László képviselő a fentiekre figyelemmel módosító javaslattal élt, miszerint vegyék le a
témát az ülés napirendjéről és azt a márciusi ülésen tárgyalják újra.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető hangsúlyozni kívánta, hogy az előző rendelet módosításával
már elfogadta a testület a nyersanyagnormákat a Gondozási Központra vonatkozóan, az összes
korcsoportra. Amennyiben ezt a rendeletmódosítást a testület leveszi napirendről, így mindkét rendelet
tartalmazni fogja a Gondozási Központ nyersanyagnormáját.
Várfi András polgármester megkérdezte Poharelec képviselő urat fenntartja e a módosító indítványát.
Poharelec László képviselő válasza, igen.
Várfi András polgármester kérte a képviselőket, döntsenek a módosító indítványról, miszerint a
gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról
szóló 10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztést leveszik az ülés
napirendjéről.
A képviselő-testület a módosító indítványt 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodás
mellett támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József tartózkodás, Béres
János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné nem, Marton Dániel nem, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési
Anikó tartózkodás, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András nem.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
62/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 05.)
önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztést leveszi az ülés napirendjéről.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Az anyakönyvi események díjazásáról szóló rendelet-tervezet
Várfi András polgármester felkérte Megyeri László aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Megyeri László aljegyző elmondta, egy 2010. évi törvény szabályozza ezt a tárgykört, mely törvényt
módosító un. saláta törvény, a jogszabály hatálybalépését 2012. január 1. napjára halasztotta el. Ezzel
egyidejűleg az akkor még hatályos az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szabályokról szóló
törvényerejű rendeletbe emelte be azt a felhatalmazást, amely szerint a képviselő-testületek
szabályozhatják a hivatali helyiségen kívül és a hivatali időn túli anyakönyvi eseményeket és az ezzel
kapcsolatos szabályokat. Mindezek alapján javasolta, hogy a beterjesztett rendelet tervezetet alkossa
meg a képviselő-testület.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a rendelettervezetről.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen,
Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné
Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletét
az anyakönyvi események díjazásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 42/A. §.
(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Tvr. 15/A. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályaira, a
többletszolgáltatás ellentételezésére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékére a
következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzata által házasságkötés illetve bejegyzett
élettársi kapcsolat létestésítésére alkalmas a (2) bekezdésben foglalt hivatali helyiségeken, továbbá a
munkaidőn kívül történő házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat (a továbbiakban együtt:
anyakönyvi esemény) megkötésére, létesítésére terjed ki.
(2) Az anyakönyvi események létesítésére alkalmas hivatali helyiségek (a továbbiakban: hivatali
helyiség)
a) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)
b) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Kirendeltsége (5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.)
2. § (1) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag május 1. és szeptember 30. napja közötti időben
engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok (zápor, zivatar, jégeső,
szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet) esetén az anyakönyv, illetve az
anyakönyvvezető védelme érdekében csak a hivatali helyiségben tartható meg.
(2) Kedvező időjárási viszonyok esetén is napernyő, sátor illetve egyéb tetőzet biztosítása kötelező.
3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény díjazása: 20.000,- Ft + ÁFA/anyakönyvi
esemény.
(2) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény díjazása: 10.000,- Ft + ÁFA/anyakönyvi esemény.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott díjak esetében kedvezmény, részletfizetés nem nyújtható.
(4) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott díjakat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 10.
napon kell megfizetni. Anyakönyvi eseményt lemondani, befizetett díjat visszaigényelni – az (5)
bekezdésben meghatározottak kivételével - írásban, legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 5.
napon lehet.
(5) Szabadtéri anyakönyvi esemény kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt legkésőbb az anyakönyvi
esemény napján, az eseményt megelőző két órával mondható le, illetve a díjkülönbözet írásban 8
napon belül igényelhető vissza.
4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt
közreműködéséért választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidő helyett eseményenként 10.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (1) bekezdésében megállapított
díj terhére.
(2) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt
közreműködéséért választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidő helyett eseményenként 5.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (2) bekezdésében megállapított díj
terhére.
5. § Ez a rendelet 2011. március 1-én lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2011. február
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
Jegyző
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E rendelet 2011. február hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. február 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
5. Napirendi pont
A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VII.30.) önkormányzati
rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse a
rendelet módosítás lényegét.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert 2011.
március 1-től a szolgálatot ellátó 6 mezőőr helyet 5 fő fogja ellátni a felügyeletet. Ennek oka az
önkormányzati állomány létszámának csökkentése, mivel az önkormányzati források jelentősen
csökkentek. Így a mintegy 30.000 ha nagyságú terület 6 szolgálati terület helyett 5 szolgálati területre
oszlik fel. A rendeletmódosítás egy fordulós tárgyalását indokolja a szűkős költségvetési keret,
melybe a létszámcsökkentés be lett kalkulálva.
A bizottság a rendelet megalkotását javasolja a képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést, majd felkérte a képviselőket hozzák meg
döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen,
Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné
Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete
a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010.(VIII. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010.(VIII. 30.) önkormányzati
rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A mezei őrszolgálat működési területe öt működési körzetre oszlik. A működési körzetek besorolását
és működési körzet határait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”
2. § A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010.(VIII. 30.) önkormányzati
rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
3. § (1) Ez rendelet 2011. március 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
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Gyomaendrőd, 2011. február
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
Jegyző

E rendelet 2011. február hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. február 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 8/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez
1.szolgálati terület
A Katona József úti vasúti átjárótól déli irányba haladva a Gyárdűlőn a Szarvas Mezőberényi
összekötő útig, majd azon keleti útig a határútig onnan északkeleti irányban a határúton a harmadrendű
védőtöltésig. A védőtöltésen északnyugat felé az egyenes út vonaláig majd az egyenes úton a lakott
terület határáig.
A Közúti hídtól a Körösladányi úton a Körösi ág központi üzemegységig. Onnan déli irányban a
Hármas Körösig. A Hármas Körös partján nyugati irányban a kiindulási pontig.
2. szolgálati terület
Egyenes út lakott terület felőli vége onnan az egyenes úton a harmadrendű védőtöltésen a határútig
majd északkeleti irányban a határúton a Hármas Körös töltéséig nyugati irányban a védőtöltésen a VI.
számú gátőrházig.
A gyomai közúti hídtól a védőtöltésen nyugati irányban a Fűzfás zug belső partját követve a Fűzfás
zugi szivattyútelepig onnan a védőtöltésen a 46-os számú Főútig. Tovább a 46-os Fő úton a
Vitézdűlőig. A Vitézdűlőn északnyugat irányban a régi túrkevei útig azon jobbra fordulva a kiindulási
pontig.
3. szolgálati terület:
Kiindulási pont: A Körösladányi –Dévaványai és Nagy állási utak kereszteződésétől Észak-nyugati
irányba Nagyállásig, onnan Északi irányba haladva a Túrkevei földúton haladva a közigazgatási
határig. A közigazgatási határt követve északi majd északkeleti irányba a Túrkevei kiszögellésig,
onnan a közigazgatási határon déli irányba haladva a Dévaványai műútig, majd jobbra fordulva a
műúton a Csejti dűlőn délkeleti irányba a Halmagyi kettős-kanyarig, onnan jobbra fordulva a
Körösladányi kövesúton a kiindulási pontig. A szolgálati terület: 6400 ha
4.Szolgálati terület:
Kiindulási pont: A 46-os Fő út- Hármas-Körös védőtöltés kereszteződésétől a töltésen nyugati
irányban a peresi holtágig annak partján északi irányban a Simai zugon át a Közigazgatási határt
követve a Csejti kiszögelésig onnan délre fordulva udvarnoki sarokig, majd keleti irányban a Túrkevei
földútig, amin délre Nagyállásig. Nagyállástól a régi Mezőtúri úton északnyugati irányban a Vitéz
dűlőig, tovább haladva balra a Vitéz dülőn a 46-os Fő útig, majd azon balra fordulva a kiindulási
pontig.
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5. Szolgálati terület:
Kiindulási pont: a Katona J. úti vasúti átjárótól jobbra a lakott terület határát követve a
szennyvíztisztító telepig, onnan nyugati irányban a Hármas-Körös töltésén a Uhrin dűlőig, onnan déli
irányba a közigazgatási határt követve a 443-as útig, majd a DF-I csatorna mentén déli irányban
Polyákhalomig. Polyákhalomtól a közigazgatási határon Bekő dűlőig, a Bekő dűlőn délre a SzarvastMezőberényt összekötő útig, azon balra fordulva a Gyár dűlőig. A Gyár dűlőn északi irányba a
kiindulási pontig.
6. Napirendi pont
Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló
44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, a rendelet-tervezetet véleményező bizottságok
úgy foglaltak állást, hogy nem javasolták a képviselő-testületnek elfogadni a rendelet módosítás
tervezetét, tekintettel arra, hogy jelenleg a hulladékszállítási rendszer átdolgozása folyamatban van,
így a rendelet módosítására ezt követően kellene visszatérni. Mindezek alapján módosító javaslattal
élt, miszerint az előterjesztést vegyék le a mai ülés napirendjéről.
Hozzászólás, vélemény a képviselők részéről nem volt, a módosító javaslattal egyhangú, 11 igen
szavazattal egyetértettek és az alábbi határozatot hozták: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres
János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési
Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
63/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet
módosítása tárgyú előterjesztést leveszi az ülés napirendjéről.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft. IV. negyedévi hulladékszállítással kapcsolatos beszámolója
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Gyomaközszolg. Kft., mint a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos, helyi közszolgáltatás szolgáltatója megküldte a 2010. negyedik negyedévben
végzett hulladékszállítás teljesítéséről készített beszámolóját, melyben a 2010 évi szemétszállításhoz
kapcsolódóan 3.400.000 Ft +ÁFA Ft összegű többlet díjkompenzáció biztosítását kérte az
önkormányzattól. A Pénzügyi bizottság a beszámolót megtárgyalta, és nem javasolta sem a beszámoló
sem a többlet díjkompenzáció igény elfogadását, mivel annak fedezetét az önkormányzat nem tudja
biztosítani.
Várfi András polgármester elmondta, a Városfenntartó bizottság részéről is ez volt a javaslat, így
mindezekre figyelemmel javasolta a döntés meghozatalát.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 11 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
64/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete a Gyomaközszolg Kft. IV. negyedévi
hulladékszállítással kapcsolatos beszámolóját illetve a 2010 évi szemétszállításhoz kapcsolódó
3.400.000 Ft +ÁFA Ft összegű többlet díjkompenzáció igényét nem fogadja el, mivel annak
fedezetét az Önkormányzat nem tudja biztosítani.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Közbeszerzési szabályzat módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjlaki József bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Békés Megyei Kormányhivatal észrevételeket tett
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatával kapcsolatban. A fenti észrevételek
figyelembevételével elkészült a Szabályzat módosításának tervezete, amely szerint az eljárás
megindításáról minden esetben a Polgármestere dönt. Az eljárási rend abban az esetben, ha az
árubeszerzés, illetve szolgáltatás megrendelés becsült értéke 8 millió és 25 millió Ft között van,
illetve, ha az építési beruházás becsült értéke 15 millió és 80 millió Ft között van, akkor a javaslat
szerint a döntéshozó szerv a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Pénzügyi Bizottság
lenne, ő hagyná jóvá az ajánlattételi felhívást és a kapcsolódó dokumentációt, kiválasztaná a
potenciális ajánlattevőket és megállapítaná az eljárás eredményét. A közbeszerzési eljárás
előkészítését a Közbeszerzési Csoport végezné - ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció
elkészítése, a közbeszerzésről szóló törvény által előírt információk közzétételéről való gondoskodás,
titkársági feladatok ellátása, - míg a KCS feladatait a Hivatal Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Osztálya látná el.
A másik javasolt eljárásrend, ha az árubeszerzés, illetve szolgáltatás megrendelés becsült értéke a 25
millió forintot eléri vagy meghaladja, illetve, ha az építési beruházás becsült értéke a 80 millió
Forintot eléri vagy meghaladja, abban az esetben a döntéshozó szerv a Képviselő-testület lenne, és a
közbeszerzési eljárás előkészítését, valamint a Bíráló Bizottság feladatait a Pénzügyi bizottság
végezné. A bizottság titkársági feladatait a Közbeszerzési Csoport látná el.
A bizottság a szabályzat módosítását megtárgyalta, és az előterjesztés szerint javasolta elfogadásra a
képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
65/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése érdekében
elfogadja Gyomaendrőd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítását az
alábbiak szerint:
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GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
…/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdése alapján az alábbi Közbeszerzési
Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja.
A Szabályzat hatálya
1.) A Szabályzat Hatálya alá tartozik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Kbt. hatálya alá tartozó
beszerzései.
A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által szerződés alapján ellátott gesztor önkormányzati
feladatokkal kapcsolatos beszerzésekre is, figyelemmel a létrehozó szerződés szerint érvényesülő
döntési rendre.
A közbeszerzés értékének meghatározására a Kbt. 35-40. §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni.
A közbeszerzések tervezése, előkészítése
2.) Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve beszerzésekről az éves költségvetés
alapján legkésőbb minden év április 15-ig a Közbeszerzési Csoport (a továbbiakban: a KCS) éves
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít, melyet az Önkormányzat
Képviselő-testülete fogad el.
A KCS feladatait Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési
és Vagyongazdálkodási Osztálya látja el.
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
 a közbeszerzéseket tárgy szerinti bontásban,
 a közbeszerzéseket az eljárás rendje szerint csoportosítva,
 a közbeszerzési eljárás típusát,
 lefolytatásának tervezett időpontját,
 valamint a beszerzés becsült értékét.
Az elfogadott közbeszerzési tervet, illetve a módosításait haladéktalanul közzé kell tenni az
Önkormányzat honlapján: www.gyomaendrod.hu. A közzétételről a KCS gondoskodik.
3.) A közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzési eljárás megindításáról Gyomaendrőd Város
Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) dönt.
- Gesztor önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekkel összefüggő ügyekben az azt
létrehozó szerződés szerinti döntéshozó szervezet, a Képviselő-testület előzetes állásfoglalása alapján.
4.) A közbeszerzési eljárás megindításának feltétele az alábbi dokumentumok rendelkezésre állása:
 igazolás a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról,
 támogatás esetén az erről szóló szerződés másolati példánya,
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a részvételi jelentkezéshez/ajánlattételhez szükséges dokumentáció, a megvalósítandó
feladathoz rendelkezésre álló részletes műszaki leírás (építésügyi, műszaki dokumentációk,
engedélyek),
szerződés-tervezet,
az eljárás megindításához szükséges egyéb információk és dokumentumok.

A közbeszerzési eljárás előkészítésére a Szabályzatot a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX.19.) önkormányzati rendelet mellékletét képező, Az
Önkormányzat beszerzéseinek előkészítéséről szóló Szabályzattal együtt kell alkalmazni.
A nemzeti értékhatárokat meghaladó, de a Kbt. 251. § (2) bekezdésében meghatározott
értékeket el nem érő értékű közbeszerzés lefolytatása
5.) A közbeszerzési eljárás az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás közzétételével, illetve a Kbt. 251.
§ (2) bekezdésben meghatározott ajánlattevők részére történő megküldésével kezdődik. Az
ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás hirdetmény útján való közzétételéről, illetve megküldéséről a
KCS gondoskodik.
6.) A részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás, valamint a kapcsolódó dokumentáció tervezetét a KCS
készíti el. A felhívás és a dokumentáció jóváhagyásáról a Képviselő-testület által létrehozott Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság állandó tagjaiból álló testület (a
továbbiakban: Közbeszerzési Bizottság) dönt.
Az elkészült dokumentációt a részvételre jelentkezők/ajánlattevők részére a KCS bocsátja
rendelkezésre.
A KCS köteles gondoskodni továbbá arról, hogy a dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig
rendelkezésre álljon.
7.) Az 5) pont szerinti ajánlattevők személyéről a Közbeszerzési Bizottság dönt, amennyiben úgy
határoz, hogy az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívást nem kívánja közzétenni.
8.) A Közbeszerzési Bizottság jogszabályban előírt esetekben a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett
névjegyzékben szereplő hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles igénybe venni.
9.) A benyújtott ajánlatokat a Kbt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott időpontig a KCS zárható
irodájában kell tárolni és tilos felbontani. A bontást a KCS végzi, melyről jegyzőkönyv készül, mely
tartalmazza:
- a közbeszerzés tárgyát, a bontási eljárás helyét és idejét (óra és perc pontossággal),
- jelenlévő személyek megnevezését és funkcióját,
- ajánlattevő nevét és címét,
- ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást,
- a főbb számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.
A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív.
A bontásról készült jegyzőkönyvet a KCS öt munkanapon belül megküldi az összes ajánlattevőnek.
10.) A KCS a részvételi jelentkezések/ajánlatok bontását követően 5 munkanapon belül az
érvényesség, a szükséges hiánypótlás szempontjából azokat áttekinti, és intézkedik a hiánypótlás
elrendelése, a hiánypótlási határidő megállapítása, a számítási hiba javítása iránt, valamint a kizáró
okokkal, az alkalmassággal, kirívóan alacsony árral, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a
dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok,
igazolások tartalmának tisztázása okán szükséges felvilágosítás megkérése iránt.
11.) A beérkezett válaszok alapján a KCS táblázatos formában előkészítő anyagot készít a Bíráló
Bizottság számára, melynek tagjai:
- a Képviselő-testület által létrehozott Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnöke,

113

- a Képviselő-testület által létrehozott Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság elnöke,
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Alpolgármestere,
- a KCS vezetője,
- egy fő pénzügyi szakértelemmel rendelkező, Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalával
munkaviszonyban álló köztisztviselő,
- valamint külső szakértő, amennyiben a közbeszerzés tárgya alapján speciális jogi, pénzügyi, vagy
közbeszerzési szakértelem szükséges. A külső szakértő tanácskozási joggal vesz részt a Bíráló
Bizottság ülésén.
12.) A Bíráló Bizottság a részvételi jelentkezéseket/ajánlatokat a felhívásban megadott szempontok
szerint értékeli. Ennek során felelős az objektív, a Kbt.-ben meghatározott szempontok szerinti
értékelésért.
A Bíráló Bizottság javaslatot tesz a részvételre jelentkezők/ajánlattevők által benyújtott részvételi
jelentkezések/ajánlatok
érvényességére/érvénytelenségére,
valamint
az
eljárás
eredményességére/eredménytelenségére, továbbá megállapítja, hogy melyik ajánlat a legkedvezőbb,
illetve ha az ajánlati/részvételi felhívás előírja, sorrendet állít fel az ajánlatok között. A szakvéleményt
a Bíráló Bizottság elnöke terjeszti az eredményt megállapító Közbeszerzési Bizottság elé.
13.) A Közbeszerzési Bizottság a Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt az eljárás eredményéről. Az
eredmény közzétételéről a KCS gondoskodik.
A Kbt. 251. § (2) bekezdésében meghatározott értékeket elérő értékű közbeszerzés
lefolytatása
14) A közbeszerzési eljárás az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás közzétételével kezdődik. Az
ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás hirdetmény útján való közzétételéről a Közbeszerzési Bizottság
gondoskodik.
15) A részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás, valamint a kapcsolódó dokumentáció tervezetét a
Közbeszerzési Bizottság készíti el. A felhívás és a dokumentáció jóváhagyásáról az Önkormányzat
Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) dönt.
Az elkészült dokumentációt a részvételre jelentkezők/ajánlattevők részére a Közbeszerzési Bizottság
titkársági feladatait ellátó KCS bocsátja rendelkezésre.
A KCS köteles gondoskodni továbbá arról, hogy a dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig
rendelkezésre álljon.
16) A Képviselő-testület jogszabályban előírt esetekben, valamint a közösségi értékhatárokat elérő,
illetve meghaladó értékű közbeszerzés esetén a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben
szereplő hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles igénybe venni. Amennyiben a közbeszerzés tárgya
alapján speciális jogi, pénzügyi, vagy közbeszerzési szakértelem szükséges, a Képviselő-testület
döntése alapján a Közbeszerzési Bizottság külső szakértő taggal bővül, aki tanácskozási joggal vesz
részt a Közbeszerzési Bizottság ülésein.
17) A benyújtott ajánlatokat a Kbt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott időpontig a KCS zárható
irodájában kell tárolni és tilos felbontani. A bontást a Közbeszerzési Bizottság végzi, melyről
jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:
- a közbeszerzés tárgyát, a bontási eljárás helyét és idejét (óra és perc pontossággal),
- jelenlévő személyek megnevezését és funkcióját,
- ajánlattevő nevét és címét,
- ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást,
- a főbb számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.
A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív.
A bontásról készült jegyzőkönyvet öt munkanapon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevő
részére.
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18.) A Közbeszerzési Bizottság a részvételi jelentkezések/ajánlatok bontását követően 5 munkanapon
belül az érvényesség, a szükséges hiánypótlás szempontjából azokat áttekinti, és intézkedik a
hiánypótlás elrendelése, a hiánypótlási határidő megállapítása, a számítási hiba javítása iránt, valamint
a kizáró okokkal, az alkalmassággal, kirívóan alacsony árral, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a
dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok,
igazolások tartalmának tisztázása okán szükséges felvilágosítás megkérése iránt.
19.) A Közbeszerzési Bizottság a részvételi jelentkezéseket/ajánlatokat a felhívásban megadott
szempontok szerint értékeli. Ennek során felelős az objektív, a Kbt.-ben meghatározott szempontok
szerinti értékelésért.
A Közbeszerzési Bizottság javaslatot tesz a részvételre jelentkezők/ajánlattevők által benyújtott
részvételi jelentkezések/ajánlatok érvényességére/érvénytelenségére, valamint az eljárás
eredményességére/eredménytelenségére, továbbá megállapítja, hogy melyik ajánlat a legkedvezőbb,
illetve ha az ajánlati/részvételi felhívás előírja, sorrendet állít fel az ajánlatok között. A szakvéleményt
a Közbeszerzési Bizottság elnöke terjeszti az eredményt megállapító Képviselő-testület elé.
20.) A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján dönt az eljárás eredményéről. Az
eredmény közzétételéről a KCS gondoskodik.
Szerződéskötés a közbeszerzési eljárás eredménye alapján
21.) A közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés írásban köthető meg a kötelezettségvállalás rendje
szerint, a kötelezettségvállalásról, ellenjegyzésről, érvényesítésről és utalványozásról szóló belső
rendelkezésekben foglaltak szerint, az ajánlati/ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az ajánlat
tartalmának megfelelően.
Szerződéskötésre az ajánlati/ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint az eredményhirdetést,
illetve az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított tizedik napnál korábbi és
harmincadik - építési beruházás esetében hatvanadik - napnál későbbi időpontban nem kerülhet sor.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött szerződések nyilvántartásáról, illetve az Önkormányzat
honlapján (www.gyomaendrod.hu) való közzétételéről a KCS gondoskodik.
22.) A közbeszerzési szerződés módosítására a Kbt. 303. §-ában meghatározott okból kerülhet sor. A
szerződést módosítani kizárólag a Közbeszerzési Bizottság, illetve a Képviselő-testület előzetes
jóváhagyó írásbeli véleményének birtokában lehet.
23.) Az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései során legalább három ajánlat
bekérése szükséges, amelytől rendkívüli sürgősség esetén el lehet térni. A Kbt. hatálya alá nem tartozó
beszerzések előkészítését és végrehajtását Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala Beszerzések
Lebonyolításának Szabályzata alapján kell lefolytatni.
A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége
24.) A közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, a döntéshozatalban részt vevők a 2.
számú melléklet szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kötelesek aláírni a
közbeszerzési eljárásban való közreműködésük megkezdését megelőzően. Ezen rendelkezések
megsértése esetén, a vonatkozó jogszabályok szerint felelősséggel tartoznak. A Polgármesteri
Hivatalban dolgozók munkaköri leírásában, a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos
kötelezettségüket meg kell határozni, valamint utalni kell esetleges károkozásuk esetén a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 57. §-a szerinti kártérítési felelősségükre. A
döntéshozatalban résztvevők felelősségére a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról, valamint a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről rendelkező jogszabályok, valamint a döntésükkel
esetlegesen okozott kár megtérítésére a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 339. §-a
szerinti kártérítési szabályok alkalmazandók.
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25.) A külső szakértőt – így különösen a hivatalos közbeszerzési tanácsadót – a felelősség a velük
kötött szerződés tartalmának megfelelően terheli.
A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzés
26.) A közbeszerzési eljárásokat azok megindításától a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig, illetőleg
a közbeszerzési szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell dokumentálni. A keletkezett iratokat,
szerződéseket, azzal kapcsolatos jelentéseket, összegezéseket stb. elektronikus úton rögzített (floppy,
CD, stb.) formában is meg kell őrizni.
27.) A közbeszerzési eljárás során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot a KCS az iratkezelési
szabályzat előírásai szerint köteles kezelni és őrizni. Amennyiben az Önkormányzat külső szakértővel
(pl.: hivatalos közbeszerzési tanácsadóval) szerződést köt, úgy a szerződésnek kötelezően tartalmaznia
kell az alábbiakat:
- a külső szakértő az eljárás lezárultát követően haladéktalanul köteles a KCS részére az eljárás eredeti
dokumentumait (ideértve különösen a beérkezett ajánlatok eredeti példányait) iratjegyzék és teljességi
nyilatkozattal együtt hiánytalanul átadni,
- a külső szakértő felelősséggel tartozik azért, hogy az eljárás során keletkezett dokumentumokhoz
illetéktelen személy nem férhet hozzá, de a Szabályzat szerinti jogosultaknak, annak szabályaival
biztosítania kell a betekintést.
28.) Amennyiben az adott közbeszerzési eljárásban a külön jogszabályban meghatározott illetékes
ellenőrző szervek, a feladat- és hatáskörüknek megfelelően végzett ellenőrzésük során jogsértést
tárnak fel, valamint, ha a Közbeszerzések Tanácsa által a Kbt. 307.§ (3) bekezdése szerinti eljárásban
valószínűsíthető, hogy a szerződés módosítása a Kbt. 303. §-ba ütköző módon történt, illetőleg a
szerződésszegés olyan körülményre vezethető vissza, amelyekért a közbeszerzési eljárásban résztvevő
KCS tag, illetve köztisztviselő szakértő felel, úgy soron kívüli vizsgálatot kell lefolytatni a Belső
Ellenőrzési Szabályzatban foglaltak szerint.
Záró rendelkezések
29.) Jelen Szabályzat 2011. február 24-én lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően megkezdett
közbeszerzésekre, árajánlat-kérésekre kell alkalmazni.
Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 482/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott Közbeszerzési
Szabályzata.
A hatálybalépés előtt megkezdett, és még folyamatban lévő ügyeket a megkezdésükkor hatályos
szabályozás szerint kell befejezni.
A szabályzat előkészítéséért és aktualizálásáért a KCS felel.
Gyomaendrőd, 2011. február 24.
………………………….
Polgármester s.k.

………………………..
Jegyző s.k.
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1. számú melléklet
Szabályzat a Bíráló bizottság működéséről
1) A ……………………………………. tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló bizottság létszáma
……….....fő.
2) Az elnök személyét a képviselő tagok közül maga választja. A jegyzőkönyvvezetőt, és a jegyzőkönyv
hitelesítőjét szintén a tagok választják.
3) A Bíráló bizottság valamennyi tagja, illetőleg a Bíráló bizottság ülésén jelen lenni jogosult egyéb résztvevők
az első ülést megelőzően kötelesek az általuk kitöltött és aláírt összeférhetetlenségi, és titoktartási-,
felelősségi-, valamint adott esetben a távolmaradási nyilatkozatot átadni a jegyzőkönyvvezető részére.
Az átadott nyilatkozatok, valamint a jegyzőkönyvvezető által kitöltött és aláírt összeférhetetlenségi és
titoktartási nyilatkozat a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.
4) A Bíráló bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele, köztük a képviselő tagok, illetve a
közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag(ok) jelen van(nak). Az ülés
időtartama alatti személyi változásokat (távozás, érkezés) rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
5) A Bíráló bizottság minden tagjának egy szavazata van. A Bíráló bizottság a döntéseit egyszerű
szótöbbséggel hozza.
6) Amennyiben a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során további bíráló bizottsági ülés tartása
szükséges, az újabb ülés időpontját a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
7) Abban az esetben, ha a Bíráló bizottság tagja bármely hozzászólását a jegyzőkönyvben – adott esetben szó
szerint – rögzíttetni kívánja, azt jeleznie kell a jegyzőkönyvvezetőnek.
8) A bizottsági ülés jegyzőkönyvét a levezető elnök javaslata alapján az elnökön túl egy másik – a bizottság
által megválasztott – bizottsági tag hitelesíti.
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2. számú melléklet
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott
Név: …………………………………………
Lakcím: ……………………………………..
mint a közbeszerzési eljárásban közszolgálati jogviszony alá tartozó szakértő
mint a Bíráló bizottság tagja
mint külső megbízott szakértő (pl. hivatalos közbeszerzési tanácsadó)
……………………………………………………………………..…..
megfelelő szöveg aláhúzandó).

tárgyú

közbeszerzési

eljárásban

(A

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10.§ (7) bekezdése alapján
kijelentem,
hogy velem szemben a Kbt. 10. § -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró körülmény nem áll
fenn.
Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban tudomásomra
jutott a Ptk. 81.§ (3) bekezdésében meghatározott, közérdekű nyilvános adatnak nem minősülő adatot üzleti
titokként kezelem, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos tudomásomra jutott adatokat, tényeket, titkot
megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem
hozom.
Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének
jogkövetkezményeiről.
Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az
alulírott helyen és napon írom alá.
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 10.§ (2) vagy (4) bekezdés szerinti esetben az „Összeférhetetlenségi és
titoktartási nyilatkozatomhoz” csatolnom kell az érintett gazdálkodó szervezet nyilatkozatát, a 3. számú
„Távolmaradási nyilatkozatot” arról, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy
erőforrást nyújtó szervezetként.
Gyomaendrőd, 20..……………………..
………………………………………
Aláírás
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3. számú melléklet
FELELŐSSÉGI

NYILATKOZAT

Alulírott
Név:

………………………………………….

Lakcím: ………………………………………….
mint a
„………………………………………………………………………………………………...”
tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint a Bíráló bizottság tagja, elismerem és tudomásul veszem, hogy az eljárás
során a tevékenységemmel az Önkormányzatnak okozott kárért:
-

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 57. §-a szerinti,
a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 339. §-a szerinti

kártérítési felelősséggel tartozom (A megfelelő szöveg aláhúzandó).
Gyomaendrőd, 20………………………

…………………………….
aláírás

TÁVOLMARADÁSI NYILATKOZAT
Kitöltés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a csatolt tájékoztatást!

Alulírott, mint az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet
vezetője nyilatkozom, hogy az általam vezetett gazdálkodó szervezet az Önkormányzat által kezdeményezett
„………………………………………………………………………………………………...”
tárgyú közbeszerzési eljárásban sem ajánlattevőként, sem alvállalkozóként, sem pedig erőforrást nyújtó
szervezetként nem vesz részt.

Gyomaendrőd, 200……………………..

……………………………………………
a gazdálkodó szervezet vezetőjének
aláírása
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Tájékoztató az „Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat” és a „Távolmaradási nyilatkozat”
kitöltéséhez
Kbt. 10. § (1) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az
eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba nem vonható be, az eljárás
irataiba az eredményhirdetésig nem tekinthet be a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet
végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan személy vagy
szervezet, aki, illetőleg amely
a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban áll;
b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja;
c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója.
(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdést, ha az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni
kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személlyel vagy szervezettel az (1)
bekezdés a)-d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet, írásban nyilatkozik, hogy az
eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó szervezetként.
(4) Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol érdekelt gazdálkodó
szervezetben, az ajánlatkérő nevében e személy vagy hozzátartozója nem járhat el a közbeszerzési eljárás
előkészítésében vagy az eljárás más szakaszában, kivéve, ha az érdekelt gazdálkodó szervezet írásban
nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. Ezt a szabályt kell
megfelelően alkalmazni az ajánlatkérő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja vagy
hozzátartozója tekintetében, ha az érdekelt gazdálkodó szervezetben az ajánlatkérő rendelkezik tulajdoni
részesedéssel.
(5) Nem kell alkalmazni e §-t, ha az ajánlatkérő nevében az érdekelt gazdálkodó szervezetben a tulajdonosi
jogok gyakorlására és a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára törvény, vagy törvény felhatalmazása
alapján kiadott önkormányzati rendelet alapján az ajánlatkérő ugyanazon testülete jogosult, vagy olyan testületei,
amelynek tagjai részben azonosak, és a közbeszerzési eljárással kapcsolatos - az eljárást lezáró döntés
meghozatalán kívüli - tevékenységekben nem vett részt olyan személy, aki jogosult a tulajdonosi jogok
gyakorlására.
(7) Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles
nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenséggel
kapcsolatos nyilatkozathoz - a (2) vagy (4) bekezdés szerinti esetben - csatolni kell az érintett érdekelt
gazdálkodó szervezet nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként
vagy erőforrást nyújtó szervezetként. (távolmaradási nyilatkozat).
(8) Ha az (1), (4) vagy (7) bekezdést megsértették, vagy a (2), illetőleg (4) bekezdés szerinti nyilatkozata
ellenére az érdekelt gazdálkodó szervezet indul a közbeszerzési eljárásban, az eljárás további részében nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az (1) bekezdés hatálya alá tartozó vagy az ott felsorolt
személyekkel, szervezetekkel az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó
szervezet.

9. Napirendi pont
A polgármester szabadságolási ütemterve 2011 évben
Várfi András polgármester bejelentette személyes érintettségét, kérte a döntéshozatalból történő
kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazat szükséges.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
66/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a polgármester
szabadságolási ütemterve 2011. évben tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A szabadságolási ütemtervvel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a
döntési javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – Várfi András Polgármester nem szavazott
– elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr.
Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
67/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Várfi András
polgármester 2011. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint:
Hónap

Tervezett napok/mettől
meddig
Január
3, 14,
Február
11,
Március
1 –7, 17, 18,
Április
1 – 7, 15, 26, 27,
Május
2 – 6, 20, 30 – 31,
Június
1-10, 21-29,
Július
5 – 29,
Augusztus 8 – 12, 22-26,
Szeptember 1 – 9
Október
3-12,
November 2-9,
December 1, 27-29,
Összesen:

Napok száma
2
1
7
8
8
15
19
10
7
8
6
4
95

Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár 2010. évi beszámolójának és 2011 évre szóló munkatervének
jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Marton Dániel képviselőt, hogy az Ügyrendi bizottság elnökének
távolléte miatt, a bizottság tagjaként ismertesse a napirendi pontot.
Marton Dániel képviselő elmondta, a Könyvtár vezetője, Dinyáné Bánfi Ibolya a beszámolási
kötelezettségének eleget téve, a képviselő-testület által meghatározott szempontrendszer szerint
elkészítette a könyvtár 2010 évi beszámolóját és a 2011 évre szóló munkatervét.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolta a benyújtott dokumentumok elfogadását,
jóváhagyását.
Poharelec László képviselő gratulált az intézményvezetőnek a beszámolóhoz, szép munka, további
sok sikert és jó munkát kívánt az intézmény dolgozóinak.
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Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
68/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §-a
alapján, a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint:
- elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetőjének beszámolóját, a 2010. év
munkájáról,
- elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár munkatervét a 2011. évre, valamint
- jóváhagyja a törlési beszámolót, mely a 2010. évben törlésre került dokumentumokról
készült.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. 2010. évről szóló beszámolójának
elfogadása
Marton Dániel képviselő elmondta, a város közigazgatási területén három tanyagondnoki körzet
működik. A harmadik körzetben feladat-ellátási szerződés alapján a Hétszínvirág-Tüskevár
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság biztosítja a szolgáltatást. A szerződés 10. pontja
kötelezi arra a szolgáltatót, hogy a tárgyévet megelőző évben végzett tevékenységéről minden év
januárjában készítsen beszámolót, mely kötelezettségének a szolgáltató határidőre eleget tett.
Az Ügyrendi bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
69/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VI. 1123-2/2010. számú
szerződés 10. pontja alapján elfogadja a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú BT. beszámolóját a 2010. évben végzett tanyagondnoki feladat-ellátásáról, mert a
szolgáltató a tanyagondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatban a szerződésben
foglaltakat teljesítette.
Határidő: azonnal
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12. Napirendi pont
Az orvosi ügyelet 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Marton Dániel képviselő tájékoztatásul elmondta, az orvosi ügyelet működtetését ellátó SANI-MED
TRANS Kft. minden tárgyévről az adott év december hó 31. napjáig köteles írásbeli beszámolót
készíteni az ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről, mely beszámolót az Önkormányzat képviselője köteles
a Képviselő-testület következő év januárjában esedékes ülése elé terjeszteni.
Dr. Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft. képviselője az előterjesztés mellékletét képező
beszámolóját 2011. január 14-én megküldte, melyet az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasol a
képviselő-testületnek.
Vélemény, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen,
Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi
Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
70/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr. Piriczky Béla a SANIMED TRANS Kft. képviselőjének az orvosi ügyelet 2010. évi munkájáról készített
beszámolóját, mert az Orvosi Ügyelet tevékenysége során teljesítette a szerződésben
foglaltakat, a tevékenység ellen sem az ÁNTSZ, sem a lakosság részéről panasz, észrevétel
nem érkezett.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. támogatásának tárgyalása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az óvoda működtetője 2009-ben 132.400 Ft/hó
önkormányzati támogatást kért a gyermeklétszám csökkenése és gyermeklétszám elszívása miatt. A
kérelemét a testület támogatta, és a 2009/2010-es nevelési év szeptember-október- novemberdecember hónapokra 132.400 Ft*4=529.600Ft támogatási összeget határozott meg az intézmény
részére visszafizetendő formában, havi egyenlő részletekben történő visszafizetéssel 2010. szeptember
1. napjáig
Az óvoda vezetője 2010. január hónapban ismét kérelmet nyújtott be, melyben leírta, hogy tudomásul
veszi, hogy a támogatást vissza kell fizetni, de ezen kötelezettségének nem tud eleget tenni, ezért kéri
a támogatás visszafizetésének elengedését. A testület a fentiekben ismertetett döntését felfüggesztette
és elnapolta a kérelmet. Az intézmény a támogatási összegből még nem kezdte el a törlesztést. Az
előterjesztés a támogatási összeg öt hónapra elosztott részletfizetését javasolja úgy, hogy a
visszafizetés 2011. március 1. napjától 2011. július 31. napjáig 105.920 Ft/hó részletekben történjen.
A Pénzügyi bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Az
Ügyrendi bizottság viszont a visszafizetési határidőt javasolta 10 hónapra megnövelni, 2011. március
1. napjától 2011. december 1. napjáig, így 52.960 Ft lenne, amit az intézménynek havonta kellene
fizetni. A Pénzügyi bizottság nevében egyetértett az Ügyrendi bizottság javaslatával, annak
elfogadását javasolta a képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester helyesnek tartotta az Ügyrendi bizottság javaslatát, miszerint a
visszafizetés határidejét 10 hónapban határozzák meg, havi 52.960/ fő összegben.
Javasolta a testültnek, hogy a beterjesztett döntési javaslatot ezzel a módosítással fogadják el.
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A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 11 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
71/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elutasítja a Tulipános Óvodai
Oktató Nonprofit Kft. támogatási összeg eltörlésére irányuló kérelmét, és elrendeli az 529.600
Ft támogatási összeg egyenlő részletekben történő visszafizetését 2011. március 1. napjától
2011. december 1. napjáig – 52.960 Ft/hó – összegben.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
2010. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások szakmai és pénzügyi beszámolója
Marton Dániel képviselő az alábbiak szerint ismertette az előterjesztést:
A Civil, az Ifjúsági és a Sportszervezetek támogatási alapjából elnyert támogatással kapcsolatban a
pályázóknak pénzügyi és szakmai beszámolási kötelezettségük van a Képviselő-testület felé.
A beérkezett pályázatok pénzügyi és szakmai elszámolásainak összesítése az előterjesztés mellékletét
képező táblázatokban olvashatóak. A beérkezett pályázatok elszámolásának teljes dokumentuma
Polgármesteri Hivatal Intézmény-felügyeleti Irodáján tekinthető meg. Határidőre a pályázók
elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, egy kivétellel. A Hun-Boksz Szabadidő Sport Club
Társadalmi Szervezete nem nyújtotta be a szakmai és pénzügyi beszámolóját a 2010-es évről, mert
saját mulasztása miatt nem vette fel a támogatást.
Az Ügyrendi bizottság a beszámolókat áttekintette, és javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
mellékelt táblázatban azon pályázók elszámolását fogadja el, ahol a „rendben” minősítés szerepel.
Azon pályázók esetében, ahol a hiányosságok merültek fel, nem javasolja az elszámolás elfogadását.
A pályázók 2011. február 28. napjáig pótolják a hiányosságokat, és azok elfogadásáról a bizottság
javaslata alapján a márciusi ülésen döntsön a képviselő-testület.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket, hogy a bizottság
javaslatára figyelemmel hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 11 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
72/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/199. (VI.
23.), az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV.18.) valamint a sportról szóló
17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletek alapján elfogadja a 2010. évi Civil, az Ifjúsági és a
Sportszervezetek támogatási alapjából elnyert támogatások pénzügyi és szakmai elszámolásáról
készített jelentést az alábbiak alapján fogadja el:

1./
Az alábbiakban felsorolt szervezetek megfeleltek és eleget tettek a pályázati kiírásban szereplő
elszámolási kötelezettségüknek, ezért a Képviselő-testület elfogadja a pályázati elszámolásukat:
1.)Székely Mihály Modellező és Sportklub
Gye., Micsurin u. 13.
Képviselő:
Blaskó János
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2.)Rumba Táncsport Egyesület
Gye, Áchim András utca 13.
Képviselő:
Megyeriné Csapó Ildikó
3.)Kner Tánc – Sport Egyesület
Gye, Szabadság tér 5-7.
Képviselő: Tímár Krisztián
4.)Körös Kajak Sportegyesület
Gye., Besenyszegi u. 4/1.
Képviseli: Gellai Imre
5.)Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
Gye., Besenyszegi u. 3.
Képviseli: Cs. Nagy Lajos
6.)Körös Kézilabda Club Egyesület
Gye., Kossuth u. 13.
Képviseli: Levente György
7.)Gyomaendrődi Tenisz Klub
8.)Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép- és
Szakmunkáskpéző Iskola DSE
Gye, Hősök útja 40.
Képviselő:Sipos Dezső
9.)Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület
Gye, Fő út 67.
Képviselő: Vaszkán Gábor
10.)Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
Gye, Fő u. 181.
Képviselő:
Hornokné Lapatinszki Gizella
11.)Sánc Röplabda Sportclub
Gye., Bajcsy Zs. 127.
Képviseli: Bencsik Mária
12.)Hun-Boksz Szabadidő Sport Club
Gye:Kulik Gyula út 63..
Képviseli: Váradi Zoltán
13.)„Gól- Suli” ALAPÍTVÁNY
Gye., Vásártéri ltp. 20.B./6.
Képviseli: Gál István Tibor
14.)Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
Természetbarátainak Köre
Gye. Hősök útja 43.
Képviseli: Lakatos Tibor
15.)Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskla
Szülői Munkaközössége
Gye.: Népliget út 2.
Képviseli: Tímárné Tóth Adrienn
16.)Varga Mihály
Gye. Zalka Máté út 3.
17.)Giricz Annamária
Gye. Sugár út 59/1. sz.
18.)Selyem Úti Óvodáért Alapítvány
Gye. Selyem út 101. sz.
Képviseli:Szabó Istvánné
19.)Tulipános Óvodáért Alapítvány
Gye, Polyákhalmi út 2.
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Képviseli: Giricz Ilona
20.)Kulturális Egyesület Komédiás Köre
(KISKAMASZOK)
Gye. Fő út 173.
Képviseli: Hajdú László
21.)Galaktia Baráti Kör
Gye. Jókai út 3. sz.
Képviseli: Gál Imre
22.)Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Gye, Sugár út 59/1.
Képviseli:
Giricz Ilona
23.)Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők 243.
sz. Egyesülete
Gye. Selyem út 121. sz.
Képviseli: Knapcsek Lajos
24.)ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő
Egyesület
Gyomaendrőd, Blaha L. út 21.
Képviseli:
Mozga Márta Anna
25.)Templárius ALAPÍTVÁNY
Gye. Martos Flóra út 5.
Képviseli: Ungvölgyi János
26.)Gyomaendrődi Motoros ALAPÍTVÁNY
Gye. Kisfaludi uca 8. sz.
Képviseli: Ágoston József
27.)„Természetjárók Tájvédők” Közhasznú
Egyesülete
Gye. Kisfok út. 1. sz.
Képviseli: Marsiné Giricz Erzsébet
28.)Nagycsaládosok Gyomaendrődi Egyesülete
Gye. Újkert sor 5/3. sz.
Képviseli: Benéné Rojík Gabriella
29.)„Élet Másokért” Közhasznú Egyesület
Gye. Zrínyi M. út 33/1.
Képviseli: Vaszkó Sándorné
30.)Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület
Gye. Fő út 2.
Képviseli: Szilágyi Sándor
31.)Halgasztronómiai Egyesület
Gye. Kossuth út 21/1.
Képviseli: Jenei László
32.)Cukorbetegek Gyomaendrődi Klubja
Gye. Dr. Csókási Béla tér 18/1.
Képviseli:Gellainé Tuboly Zsuzsanna
33.) Nyugdíjas Pedagógusok Klubja
Gye. Népliget út 2.
Képviseli: Nagy Mihályné
34.)Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesülete – Gyomaendrődi Helyi Csoportja
Gye. Lévai u.8. sz.
Képviseli: Csőke János
35.)Nyugdíjas Kertbarát Kör
Gye. Kossuth út 9. sz.
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Képviseli: Ádám József
36.)Endrődiek Baráti Köre Egyesület
Gye. Endrődi út 21.
Képviseli: Ladányi Gáborné
37.)Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért
ALAPÍTVÁNY
Gye. Áchim utca 1. sz.
Képviseli: Gombkötő Frigyesné
38.)Gyomaendrődi MENTŐALAPÍTVÁNY
Gye. Hősök 59. sz.
Képviseli: Balasi Zsigmond
39.)Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus
ALAPÍTVÁNY
Gye. Kisréti út 27.
Képviseli: Holubné Hunya Anikó, Horváth
Gáborné
40.)A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
Gye, Népliget u. 2.
Képviselő: Farkas Zoltánné
41.)Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda a Gyermekekért ALAPÍTVÁNY
Gye. Fő út 181. sz.
Képviseli: R Nagy Tibor
42.)Gyomaendrődi Siketekért és Nagyothallókért
ALAPÍTVÁNY
Gye. Sugár út 103.
Képviseli: Gonda Zoltán
43.)Gyoma-Felsőrészi Olvasó és Gazdakör
Gyomaendrőd
Gye. Budai Nagy Antal út 3. sz.
Képviselő: Papp István
44.)Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete –
Gyomaendrőd
Ge. Fő út 3/1.
Képviseli: Nagyné Pintér Ágnes
45.)Barátság Klub
Gye. Blaha L. út 21. sz.
Képviseli: Szabó Andrásné
46.)Csillagpor Művészeti Egyesület
Gye. Kisréti út 27. sz.
Képviseli: Imre Mária
47.)”Őszidő” Nyugdíjas Klub
Gye. Kossuth út 9.
Képviseli: Pap Jánosné
48.)Endrődi Szent Imre Egyházközségért
Közhasznú ALAPÍTVÁNY
Gye. Endrődi út 11.
Képviseli: Szabó Zoltánné
49.)Körösmenti Táncegyüttes ALAPÍTVÁNY
Gye. Kossuth út 9.
Képviselő: Weigert László,
Dezső Linda
50.)Gyomai Szülőföld Baráti Kör
Gye. Áchim út 18.
Képviseli: Szendrei Lászlóné
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51.)Honismereti ALAPÍTVÁNY
Gye. Endrődi út 21.
Képviseli: Ladányi Gáborné
2./
A Képviselő-testület azon pályázók elszámolását nem fogadja el, ahol hiányosságok kerültek
megjelölésre. A pályázóknak lehetősége van 2011. február 28. napjáig pótolni a hiányosságokat,
melyek szerint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata
alapján a Képviselő-testület a márciusi soros ülésén dönt a pályázati elszámolások elfogadásáról.
Az alábbi pályázók kaptak értesítést a hiánypótlásról:
1. „Dél- Alföld- Európai Unió” Gazdasági, Kulturális, Oktatási, Integrációs Együttműködést
Koordináló Közhasznú Egyesület
Gye. Vásártéri ltp. 23.2
Képviseli: Davidovics László
2. Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú KFT.
Gye. Vásártéri ltp. 27/B./1. sz.
Képviseli: Varjú Judit
3. Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Gye. Fő út 85. sz.
Képviseli: Szmola Magdolna
4. Csemetekert Nonprofit Kft.
Gye. Blaha út 8.
Képviselő: Bárdi Zoltánné
5. Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
Gye, Eötvös út 4/2.
Képviselő:Kéri Roland
6. Gyomaendrődi Judó Klub
Gye, Petőfi u. 18..
Képviselő: Gari János
7. Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub
Gye., II. ker. 516.
Képviseli: Csikós Zoltán
8. Gyomaendrődi Futball Club
Gye., Erzsébet liget 1.
Képviseli: Szabados Ferenc
9. Omart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület
Gye. Dobó István 9.
Képviseli: Oláh Gizella
10. Palmetta Tudományos, Szociokulturális, Szabadidős, Ökológiai és Terápiás Egyesület
5820 Mezőhegyes, Kölcsey u. 9. sz.
Képviseli:Dr. Dénes Zoltán
11. Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete
Gye. Hősök útja 56. sz
Képviseli: Tímárné Kozma Ágnes
12. Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus ALAPÍTVÁNY
Gye. Kisréti út 27.
Képviseli: Holubné Hunya Anikó, Horváth Gáborné
13. Kulturális Egyesület Színfolt Majorette Csoport
Gye. Árpád út 3.
Képviselő: Hunya Jolán
14. Kulturális Egyesület
Gye. Fő út 173.
Képviseli: Hajdú László
15. „Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért” Egyesület
Gye. Vízmű sor 2/1.
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Képviseli: Baráth Zsolt
16. Öregszőlői Gyermekekért ALAPÍTVÁNY
Gye. Blaha út 21.
Képviselő: Pésó Illés Béláné
17. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Gye. Kossuth út 11.
Képviseli: Dr. Szonda István
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét a napirendi pont
ismertetésére.
Márjalaki József bizottság elnök elmondta, a 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadásával egy
időben pályázatot kell kiírnia a támogatási alapokra. A pályázati alapok valamint a kötött
felhasználású támogatások összegét a 2011. évi költségvetési rendelet szabályozza.
Az ifjúsági alap 2011 évben megszüntetésre került. A sport alap 15 millió Ft összegéből kötött
felhasználású támogatások: diáksport 1 millió Ft, gyomai és endrődi pályafenntartás 500 e Ft, óvodai
sportnap megrendezése 200 e Ft, testvérvárosi és nemzetközi sportkapcsolatok és kommunikáció 1.3
millió Ft, tartalék 400 e Ft, és a pályázható összeg 11.600 e Ft.
A civil alap fix összege 3.7 millió Ft, melyből kötött felhasználású támogatások: Városi Képtár
működési támogatása 629 e Ft, irodalmi, kulturális, művészeti, turisztikai kiadvány támogatása 629 e
Ft, és a pályázható összeg 2.442 e Ft.
A véleményező bizottságok javasolják a pályázatok kiírását a döntési javaslatban szereplő
tartalommal.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
73/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 2011. évi Sport alap
felhasználására 11.600 E Ft pályázati összegben.
A pályázat célja: a településünkön működő olyan sportszervezetek, sporttevékenységet folytató
alapítványok támogatása, akik jelentős eredményeket értek el a versenysportban, akik az utánpótlás
nevelését is folyamatosan biztosítják. Új sportágak beindításával is elősegítik a fiatalság
egészségmegőrzését, a rendszeres testedzést. Jelentős szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges
életmód népszerűsítésében.
A pályázók köre: Gyomaendrőd Városban működő, bírósági bejegyzéssel rendelkező
sportszervezetek, egyesületek és sporttevékenységet folytató alapítványok.
A pályázat feltételei:
Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet. A pályázó sportszervezetek,
sporttevékenységet folytató alapítványok, a 17/2004. (VI.28.) KT rendelet 7/A.-7/M §-ában foglalt
eljárási rend alapján nyújthatják be pályázatukat. Amennyiben a pályázat a kiírás formai és tartalmi
követelményeinek nem felel meg a pályázó a pályázatból kizártnak tekintendő. A rendelet
megtekinthető Gyomaendrőd Önkormányzatának honlapján.
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Csak bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezet pályázhat.
Az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek sportolói a bajnokságokon és
versenyeken Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban kötelesek részt venni, ide nem
értve az egyedi készítésű sportruházatot.
Az igényelt támogatási összeget féléves bontásban szíveskedjenek a pályázatban feltüntetni.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Pályázatból kizártnak tekintendő az a sportszervezet, amelynek 90 napot meghaladó
köztartozása van.
A pályázathoz csatolni kell az aláírt „Pályázó nyilatkozatai” nyomtatványt.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai
tevékenységnek minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja
szerint: közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői,
megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
Azok a sportszervezetek részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a
sportalapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást
valamint tevékenységükről szakmai beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles
pénzügyi elszámolást és a szakmai tevékenységéről szóló beszámolót benyújtani a Képviselő-testület
részére. A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza
az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §-a
alapján.
A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell kötniük,
amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.
Adatlap igényelhető:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Tóthné Rojík Edit oktatási előadónál és Tóth Katalin ifjúsági
referensnél
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető
A pályázatok benyújtásának Személyesen: 2011. március 31. 16 óráig.
határideje
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2011. március 31.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Elbírálási időpontja
Bizottság 2011. április 19-i ülésén.
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról
a Képviselő-testület a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján 2011. április 28-i testületi
ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a következő POLGÁRMESTERI HIVATAL
címre kérjük megküldeni
„Sport alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 2011. évi Civil alap
felhasználására 2.442 E Ft pályázható összeggel.
A pályázat célja: Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a
Közművelődési Koncepcióban foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil
szervezetek támogatása.
Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki
tevékenységével
Gyomaendrőd Város kulturális életét gazdagítja kulturális programok szervezésével, kulturális
emlékeinek gondozását felvállalja,
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Szerepet vállal a város turisztikai és idegenforgalmi céljainak megvalósításában,
Olyan programokat szervez, mely a városunk kistérségi szerepét és jelentőségét növelik,
növelhetik.
A pályázók köre: A bíróság által nyilvántartásba vett, társadalmi szervezetek, egyesületek és
alapítványok (kivéve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezeteket, a
biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat) melyek az alapszabályuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják és - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény
26. § d) pontja szerint - nem folytatnak közvetlen politikai tevékenységet, továbbá a megvalósítandó
tevékenységük megfelel az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.(Kivétel:
sporttevékenységet folytató szervezetek vagy magánszemélyek.)
A pályázat feltételei:
Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet. A pályázó szervezetek és
alapítványok a 25/1999. (VIII.23.) Kt rendelet 6/A.-6/M §-ában foglalt eljárási rend alapján
nyújthatják be pályázatukat. Amennyiben a pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek nem
felel meg a pályázó a pályázatból kizártnak tekintendő. A rendelet megtekinthető Gyomaendrőd
Önkormányzatának honlapján.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
A pályázathoz csatolni kell az aláírt „Pályázó nyilatkozatai” nyomtatványt.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai
tevékenységnek minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja
szerint: közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői,
megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil
szervezetek pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi
elszámolást valamint szakmai tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles
pénzügyi elszámolást és szakmai tevékenységéről beszámolót benyújtani a Képviselő-testület részére.
A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza
az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV. Tv 19. §-a alapján.
A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell kötniük,
amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.
Adatlap igényelhető:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Tóthné Rojík Edit oktatási előadónál és Tóth Katalin ifjúsági
referensnél
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető
A pályázatok benyújtásának Személyesen: 2011. március 31. 16 óráig.
határideje
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2011. március 31.
2011. április 20-i Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Elbírálási időpontja
Esélyegyenlőségi Bizottság ülésén.
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról
a Képviselő-testület a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján 2011. április 28-i testületi
ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a következő POLGÁRMESTERI HIVATAL
címre kérjük megküldeni
„Civil szervezetek alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.
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16. Napirendi pont
Tájékoztató a sportszervezetek 2010. évi beszámoltatásáról
Marton Dániel képviselő tájékoztatásul elmondta, az önkormányzati támogatásban részesülő
sportszervezetek a tárgyévet követő év, január 31. napjáig kötelesek a szakmai tevékenységükről,
eredményeikről beszámolni a Képviselő-testületnek.
2010. évben 16 sportszervezet részesült önkormányzati támogatásban, melyből 15 sportszervezet
nyújtotta be a 2010. évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolót. Egy szervezet - a HunBoksz Szabadidő Sport Club Társadalmi Szervezete – nem nyújtott be szakmai beszámolót a 2010-es
évről, mert nem vették fel a megszavazott támogatást saját mulasztásuk miatt.
Az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen,
Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi
Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
74/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 65/2007. (II.22.)
Kt. határozata alapján elfogadja a 2010. évben önkormányzati támogatásban részesülő
sportszervezetek szakmai beszámolási kötelezettségéről készített tájékoztatót.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Tájékoztató a 2010. évi Idegenforgalmi Alapból elnyert támogatások beszámolóinak, pénzügyi
elszámolásainak elfogadásáról
Marton Dániel képviselő elmondta, a mindenkori költségvetési rendeletben a képviselő-testület által
elfogadott Idegenforgalmi Alap felett az Ügyrendi bizottság rendelkezik döntési jogkörrel. A
támogatásban részesülők a támogatás felhasználásáról a tárgy évet követő év január 31-ig szakmai
beszámolót és pénzügyi elszámolást kötelesek benyújtani.
Az elmúlt év folyamán 6 pályázó részesült támogatásban. A bizottság a benyújtott beszámolókat és
pénzügyi elszámolásokat áttekintette, és döntött azok elfogadásáról. A benyújtott beszámolókról és
pénzügyi elszámolásokról rövid összesítés olvasható az előterjesztésben.
A bizottság nevében kérte a képviselőket, hogy fogadják el a tájékoztatót.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
75/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2010. évi Idegenforgalmi Alapból
elnyert támogatások beszámolói, pénzügyi elszámolásai elfogadásáról szóló tájékoztatóját.
Határidő: azonnal
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18. Napirendi pont
Tájékoztató Idegenforgalmi Alap pályázat kiírásának elmaradásáról
Márjalaki József bizottság elnök tájékoztatásul elmondta, mivel a Képviselő-testület az elfogadott
2011. évi költségvetési rendeletében nem jelölt ki forrást erre a célra, és az előző évről
maradványösszeg nem volt, így az Idegenforgalmi Alap pályázati kiírására nem kerül sor.
A bizottság nevében kérte a fentiek elfogadását.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
76/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete forrás hiány miatt 2011 évben nem ír ki pályázatot az
Idegenforgalmi Alapra.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Tájékoztató a 2010. évi Környezetvédelmi Alap felhasználásáról
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Környezetvédelmi Alapból támogatást elnyert egyesületek
a támogatás felhasználásáról a tárgy évet követő január 31. napjáig kötelesek elszámolni. A
Környezetvédelmi alap felett a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
rendelkezik döntési jogkörrel. A benyújtott beszámolókat és pénzügyi elszámolásokat a bizottság
elfogadta, az azokról szóló rövid összesítés az előterjesztésben olvasható.
Tájékoztatásként ismertette, hogy az egyes pályázók részére milyen összegű támogatást ítélt meg a
bizottság.
A 2011. évre a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a 11/2007. (II.26.)
Gye. Kt. rendeletben megadott támogatási célokkal nem értett egyet a csökkentett pályázati keret,
valamint az egyes célok alacsony szintű kihasználtsága miatt, és javasolja a Képviselő-testületnek a
Környezetvédelmi Alapra pályázók részére meghirdetett pályázat pályázati kiírását és adatlapját
módosítsa a bizottság által felállított alábbi prioritási szempont szerint. A bizottság a „vizek védelme”
és a „holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló
közműberuházás” pályázati célokat tartja támogathatónak a fent leírt szempontok miatt.
A 2011 évi költségvetésben 1.885 e Ft-ot hagyott jóvá a képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap
pályázható összegeként.
A pályázati kiírást érintően módosító javaslattal élt, és a pályázattal elnyerhető támogatás formája,
mértéke meghatározásban az „önkormányzat tulajdonát képező” szövegrész helyett „Gyomaendrőd
Város közigazgatási területén elhelyezkedő” szövegrészt javasolta, ugyanis nem minden holtág az
önkormányzat tulajdona.
További módosító javaslata a pályázati felhívás elszámolható költségek harmadik pontjára
vonatkozott, melyből a zárójelben lévő pl. környezetvédelmi oktatás szövegrészt javasolta törölni,
mivel ezt már kivették a támogatható programok közül.
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Poharalec László képviselő Betkó képviselő bejelentése kapcsán megkérdezte, hogy a testületi ülést
megelőzően tartott Városfenntartó bizottság rendkívüli ülését is határozatképtelennek, illetve a hozott
döntéseket jogszerűtlennek kell e tekinteni, ugyanis ott a képviselő úr szavazott ezekről a módosító
javaslatokról, nem kérte a kizárását.
Megyeri László aljegyző hangsúlyozta, a bizottság ülése határozatképes volt, Betkó József elnök nem
jelezte, hogy személyében lenne érintett, erről a bizottság nem szavazott. Megítélése szerint a témában
Betkó József elnök nem személyében érintett, az csak akkor lenne, ha a döntés őt, mint
magánszemélyt érintené. Az, hogy ő valamelyik holtági egyesületnek tagja, vagy vezető
tisztségviselője, ebben az esetben az önkormányzat nem Betkó Józseffel áll jogviszonyban, hanem az
adott egyesülettel. Álláspontja szerint, a bizottság határozatképes, döntése jogszerű volt. Jelen esetben
ha Betkó úr kéri a döntéshozatalból való kizárását, mert úgy ítéli meg, hogy személyében érintett, ezt
megteheti. A kizárásáról a képviselő-testület dönt, viszont a határozatképesség szempontjából
jelenlévőnek fog minősülni.
Betkó József képviselő továbbra is kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a képviselő kizárásáról. Felhívta a
figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János nem, Dr. Farkasinszky Erzsébet nem, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen,
Márjalaki József nem, Nagyné Perjési Anikó nem, Poharelec László nem, Toldi Balázs nem,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
77/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Betkó József képviselőt nem zárja ki a 2010. évi
Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló tájékozató döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester megkérdezte van e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket, hogy elsőként Betkó József azon módosító javaslatáról
döntsenek, miszerint a pályázati kiírásban a pályázattal elnyerhető támogatás formája, mértéke
meghatározásban az „önkormányzat tulajdonát képező” szövegrész helyett „Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén elhelyezkedő” szövegrész szerepeljen.
A képviselő-testült a módosító javaslatot 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta. [Arnóczi
István János tartózkodás, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András
igen.]

Várfi András polgármester a továbbiakban arról a módosító javaslatról kérte a testület döntését,
miszerint a pályázati felhívás elszámolható költségek harmadik pontjából a zárójelben lévő pl.
környezetvédelmi oktatás szövegrész kerüljön törlésre.
A képviselő-testült a módosító javaslatot 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta. [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás, Poharelec László igen, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András
igen.]

Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy a döntési javaslat 1. pontjáról hozzák meg
döntésüket, amely szerint elfogadják a Városfenntartó bizottság tájékoztatóját a 2010. évi
Környezetvédelmi Alapból elnyert támogatások beszámolói, pénzügyi elszámolásai elfogadásáról.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, - Betkó József képviselő nem szavazott – az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József nem szavazott, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet
igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
78/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság 2010. évi Környezetvédelmi Alapból elnyert támogatások
beszámolói, pénzügyi elszámolásai elfogadásáról szóló tájékoztatóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztés második része a 2011 évi Környezetvédelmi
Alap felhasználására kiírandó pályázatra vonatkozik, mellyel kapcsolatban, a Városfenntartó bizottság
a testületi ülést megelőzően rendkívüli ülést tartott. Felkérte Betkó József bizottság elnököt ismertesse
az ülésen elhangzottakat, a hozott döntéseket.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a bizottsági ülésen elhangzott módosító indítvány érinti a 33.
Tájékoztatás a Gyomaendrőd, Dózsa György út 1. sz. alatti gyógyszertári ingatlannal kapcsolatban
tárgyú napirendi pontot, tehát annak döntésétől függően lehet csak benyújtani ezt a módosító
indítványt.
A rendkívüli Városfenntartó Bizottság ülését azért hívta össze, hogy módosító indítvánnyal éljen, a
2011 évi környezetvédelmi alap pályázati keretösszegét érintően, miszerint a költségvetési rendeletben
erre a célra elkülönített 1.885.000 Ft kerüljön megemelésre 3 millió Ft-al, melynek forrása a kötvény
felhasználásából a belterületi útépítésre elkülönített 30 millió Ft-ból legyen biztosítva. Ennek a 30
millió Ft-nak a 10 %-át szánná a környezetvédelmi alapba, úgy leszabályozva, hogy azt csak
külterületi útépítésre lehessen felhasználni, melyhez a holtági egyesületek adott esetben ugyan annyi
saját erőt tennének, mint amennyi támogatást kapnak a környezetvédelmi alapból.
A bizottság a javasolt 3 millió Ft-al egyetértettek, viszont annak forrásaként mást javasolt kijelölni.
Egyik forrásként a Gyomaendrődi Hírmondó önkormányzati támogatásának összegét, másik forrás a
be nem töltött alpolgármesteri tisztségre betervezett tiszteletdíj, költségtérítés járulékaival együtt. A
következő forrás pedig az Endrődi patika be nem tervezett, de 2011 évben realizálódó bérleti díj
bevétel, mely teljesülésének feltétele, hogy a megállapodás létrejöjjön a gyógyszertár bérlőjével.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, a bizottság által javasolt források közül a
gyógyszertári peres ügy kapcsán, és a be nem töltött alpolgármesteri tisztség kérdéséről is dönthet úgy
a testület, hogy ott pénzmaradványok keletkeznek. Így, ha meg lesznek ezek a pénzeszközök, a
környezetvédelmi alapra a pályázatot akkor is ki lehet írni, akár májusban is, ha a testület úgy ítéli
meg, hogy az fontos és indokolt.
A maga részéről szerette volna, ha a képviselők, vagy a bizottság valamely tagja közül valaki úgy
foglalna állást, hogy a környezetvédelmi alap pályázati keretösszegének emelésével most ne
foglalkozzon a testület, hanem az eredetileg beterjesztett kiírást fogadják el.
Megyeri László aljegyző hozzátette, a bizottság módosító indítványáról szükséges szavazni, mivel a
bizottság megszavazta azt, hogy a módosító indítvány legyen beterjesztve. A bizottságon belül vita
volt arról, hogy a 3 millió Ft forrása a költségvetésben melyik tételből kerüljön megjelölésre.
Amennyiben a testület a bizottság módosító javaslatát elutasítja, úgy marad az az állapot, hogy az
eredeti kiírás szerint írja ki a pályázatot, vagy elnapolja a következő testületi ülésre. Viszont az is
lehet, hogy egész évben nem kerül kiírásra, ebben az esetben ez a tétel tartalékként fog szerepelni a
költségvetésben.
Betkó József bizottsági elnök indítványozta, hogy szavazzanak a fentiekben ismertetett bizottság
javaslatról, melyet a bizottsági ülésen Poharelec László bizottsági tag indítványozott.
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A maga részéről továbbra is fenntartotta a bizottsági ülésen eredetileg beterjesztett javaslatát, amely
szerint a 3 millió Ft forrása a belterületi útépítésre elkülönített 30 millió Ft-ból kerüljön biztosításra.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő felkérte a bizottság elnököt, ismertesse, hogy a bizottsági
ülésen milyen szavazati arányban fogadta el a bizottság a módosító indítványt.
Várfi András polgármester a tisztánlátás érdekében összegezte a bizottsági javaslatokat.
Betkó József bizottság elnöknek volt egy eredeti indítványa, melyre Poharelec László bizottsági
tagnak volt egy módosító indítványa, melyet a bizottság elfogadott, így a testületnek most erről a
módosító indítványról kell szavazni. Természetesen ennek meg van az a veszélye, hogy
ellentmondásba van az említett 33. napirendi ponttal, melyre felhívta a képviselő-testület figyelmét.
A maga részéről azt tartotta helyesnek, ha a képviselő-testület szavazna erről a módosító javaslatról, és
leszavazná azt. Nem erőltetne egy olyan dolgot, ami egy későbbiekben tárgyalandó napirendi ponttal
ellentmondásban van.
Márjalaki József bizottsági elnök hozzátette, mivel a bizottság által javasolt módosítás érinti az
elfogadott költségvetést, ezért célszerűbb lenne a pályázati kiírás kérdését elnapolni és azt a
bizottságok a soron következő ülésén újra tárgyalni. Szükséges lenne, hogy ezt a javaslatot a Pénzügyi
bizottság is megtárgyalja, mielőtt módosítják a költségvetést.
Megyeri László aljegyző reagálva hangsúlyozta, előadta, hogy a bizottságok testületként működnek,
amennyiben döntést hoznak, úgy azt végre kell hajtani. A Városfenntartó Bizottság határozatképes
volt, egy felvetett módosító javaslat alapján határozatot hozott, mely köti az elnököt, akkor is, ha ő
személyében nem ezt képviseli. Ezt az elnöknek be kell terjeszteni a testület felé, melyről a testületnek
szavazni kell. Természetesen az elnök, mint képviselő itt a testület ülésén beterjesztheti az általa
képviselt módosító javaslatot is.
A maga részéről egyetértett azokkal a véleményekkel, hogy ezt a kérdést most el kellene napolni, és a
szakbizottsági megtárgyalást követően dönteni.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, amennyiben a bizottság ülésén az általa eredetileg
beterjesztett módosító javaslat megkapta volna a támogatást, úgy az nem érintette volna a
költségvetést, mivel a költségvetés elfogadásakor megszavazták a 30 millió Ft-ot útépítésre. Mivel a
bizottság részéről más döntés született, így azt terjesztette be a testület elé, melynek lényege, hogy a
környezetvédelmi alap 3 millió Ft-al kerüljön megemelésre, melynek forrása a fentiekben ismertetett
tételekből kerüljön biztosításra.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a bizottság módosító
javaslatáról.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással a módosító javaslatot támogatta, és az alábbi
határozatot hozta : [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodott,
Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi
Balázs tartózkodott, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
79/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2011 évi Környezetvédelmi Alap pályázati
keretösszegét megemeli 3 millió Ft-al, melynek forrásaként a Gyomaendrődi Hírmondó 2011ben fel nem használt önkormányzati támogatásának összegét, a be nem töltött alpolgármesteri
tisztségre betervezett tiszteletdíj és költségtérítés járulékaival növelt összegét, valamint az
Endrődi patika be nem tervezett, de 2011 évben realizálódó bérleti díj bevételének összegét
jelöli ki.
Határidő: azonnal
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Várfi András polgármester kérte, hogy a fenti döntésre figyelemmel szavazzanak a 2011 évi
Környezetvédelmi alap pályázati kiírásáról a megemelt pályázati keretösszeggel.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, -Betkó József nem szavazott -az alábbi határozatot hozta
[Arnóczi István János igen, Béres János igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
80/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő testülete pályázatot ír ki a 2011. évi Környezetvédelmi Alap
felhasználására az alábbiak szerint:
Pályázati felhívás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a 2011. évi Környezetvédelmi Alap felhasználására
A rendelkezésre álló keret összege: 4.885.000,--Ft
A Környezetvédelmi Alap rendeltetése:
Gyomaendrőd környezeti állapotának megőrzése, további romlásának a megakadályozása,
környezeti és természeti értékeink, a környezet minőségének megóvása és továbbfejlesztése.
A Környezetvédelmi Alapot a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról
szóló 11/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendelet szabályozza, melyet Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 58. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotott meg.
A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a város környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet
felhasználni, bevételeit csak az alábbi célok megvalósulását szolgáló tevékenységek támogatására
lehet fordítani.
Támogatható tevékenységek:
-

vizek védelme
a holtágak környezetében megvalósuló az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló
közműberuházás közül a kövesút-elektromos és ivóvíz vezeték, szennyvíz vagy csapadékvíz
elvezetését szolgáló csatorna építése

A pályázók köre:
Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,
melyek nem üzleti célú tevékenysége keretében az elnyert összegből Gyomaendrőd közigazgatási
területén végez, a támogatható tevékenységeknek megfelelő környezetvédelmi tevékenységet.
(Pl: az önkormányzat tulajdonát képező holtágak kezelését alaptevékenységét ellátó
környezetvédelmi egyesületek)
A pályázattal elnyerhető támogatás formája, mértéke:
-

A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő is
lehet, melyek együttesen is alkalmazhatók
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-

A nyújtandó támogatás mértéke-eltérő rendelkezés hiányában- legfeljebb a tervezett költségek
30%-a lehet. Gyomaendrőd Város közigazgatási területén elhelyezkedő holtágak kezelését
alaptevékenységként ellátó környezetvédelmi egyesületek, környezetvédelmi célú
kiadásainak, illetve közmű beruházásainak fedezetére, a tervezett támogatható költségeket
alapul véve, legalább 20%-os mértékű saját erővel kell rendelkeznie, valamint a támogatás
mértéke a támogatható költségek önerő feletti része, maximum a tárgy évet megelőző évben
az egyesület területéről befolyt építményadó összege.

Pályázati speciális feltételek:



egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be
hiánypótlásra nincs lehetőség

Elszámolható költségek:




Anyagköltségek, anyag jellegű ráfordítások, igénybe vett szolgáltatások díja
Tárgyi eszközök beszerzése ( pl: gépek, berendezések)
Program megvalósításában közreműködő személyek bére, járulékai

A döntéshozatal mechanizmusa:
A pályázat elbírálásáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság saját hatáskörében dönt.
A támogatás folyósítása támogatási szerződés alapján történik. A pályázó a felhasználásról
pénzügyi és szakmai írásbeli beszámolót köteles készíteni.
A támogatás odaítélésének feltételeit a pályázati kiírás és az adatlap együttesen tartalmazzák,
melyek letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hirdetotabla/tamogatasok honlapról.
A pályázat tartalmi követelményei:
A pályázat tartalmának meg kell felelnie a pályázati kiírásban szereplő témának és célnak. A
pályázó kötelezettségvállalása a finanszírozás önrészére vonatkozóan.
A pályázat formai követelménye:
A pályázat kizárólag a közzétett pályázati adatlapon nyújtható be egy példányban.
Pályázati díj: nincs
A pályázat benyújtásának helye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A pályázat benyújtásának formája:
Írásban a pályázati kiírásnak megfelelően a pályázati adatlap kitöltésével. (1 példányban).
A pályázat benyújtásának módja:
Személyes vagy postai úton.
A pályázat benyújtási határideje:

2011. április 30.

A pályázat elbírálásának határideje:
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A pályázati határidőt követő soron következő bizottsági ülés.
További információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
5500. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Üi: Varjú Róbert
Tel: 66/386-122
e-mail: varosuzem@gyomaendrod.hu
2. sz. melléklet
PÁLYÁZATI ADATLAP

Gyomaendrőd
Város
közigazgatási
területén
lévő
holtágak
környezetében megalakult környezetvédelmi egyesületek tárgyévi környezetvédelmi célú
kiadásainak részben fedezetére a 11/2007 (II.26.) Gye.Kt. , valamint az azt módosító 33/2007
(XI.7.) Gye.Kt. rendelet alapján.
Pályázó

neve:
Címe:

Kapcsolattartó személy:
Neve:
Címe:
Telefon/fax száma
e-mail címe:
Megvalósítás helye:
Egyesület adószáma:
Számlavezető bank neve:
Címe:
Bankszámlaszáma:
Támogatási cél megjelölése
(A támogatás mértéke a támogatható költségek önerő feletti része, maximum a tárgyévet
megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó összege)
I. Környezetvédelmi célú kiadás
Környezetvédelmi célú kiadás

Összeg (Ft)

Ia) Vizek védelme
b.) épített környezetvédelmére és
fejlesztésére szolgáló közműberuházás
közül a kövesút, elektromos és ívó
vízvezeték, szennyvíz, vagy csapadékvíz
elvezetését szolgáló csatorna építés
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II.
Közmű beruházás
(A támogatás mértéke maximum a tárgyévet megelőző évben az egyesület érdekeltségi
területéről befolyt építményadó összegének 150 %-a)
Közmű beruházás
a.) kövesút építése
b.) elektromos vezeték építése
c.) ivóvíz vezeték építése
d.) csapadékvíz elvezetése
e.) szennyvíz elvezetésére szolgáló
csatorna építése

Összeg (Ft)

III.

Támogatási cél szöveges leírása (maximum 1 oldal)

IV.

Forrásösszetétel:

Forrás megnevezése
igényelt támogatás
saját erő
össz. költség

Összeg (Ft)

Mellékletek
1. sz. melléklet:
Költségvetés főösszesítő
2. sz. melléklet:
Adóosztály által kiállított, az egyesület területéről a tárgyévet megelőző évben befolyt
építményadó összegéről szóló igazolás
3. sz. melléklet:
nyilatkozat a saját erő meglétéről
4. sz. melléklet:
A számlavezető pénzintézet nyilatkozata
5. sz. melléket:
a közmű beruházás tervlapjai
6. sz. melléklet:
Kivonat az Egyesület jegyzőkönyvéből a pályázatra vonatkozóan
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
A Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. sz. alatti Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítását
koordináló munkacsoport ügyrendje
Várfi András polgármester felkérte Marton Dánielt az előterjesztés ismertetésére.
Marton Dániel elmondta, hogy 2010. május 4-én a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú
Alapítvány részére 49.257.428,-Ft-t pályázati támogatást ítélt meg a Mezőgazdasági és
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Vidékfejlesztési Hivatal, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására. Az IKSZT épületében
irodai szolgáltatások végzésére, tanácsadásra, kiscsoportos képzésekre, illetve csoportfoglalkozásokra
lesz lehetőség. Maximális befogadóképessége 45 fő. Az IKSZT kialakítását közbeszerzési eljárás
lefolytatásának eredményeként a Gyomaszolg Ipari Park Kft végzi. Létrehozásra került egy
munkacsoport, amely koordinálja az IKSZT kialakításához szükséges feladatokat. Az ügyrend
hatályba lépésének feltétele, hogy az IKSZT megvalósítására a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Közhasznú Alapítvánnyal megállapodást kötött felek döntéshozásra jogosult szervei jóváhagyják.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
81/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 9. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elfogadja „A
Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. sz. alatti Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítását
koordináló munkacsoport” ügyrendjét..
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok átszervezése
Várfi András polgármester felkérte Keresztesné Jáksó Éva osztályvezetőt az előterjesztés
ismertetésére.
Keresztesné Jáksó Éva elmondta, hogy az előterjesztés két részből áll. Az első részében a
közfoglalkoztatás megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátásának átalakítására vonatkozik. 2010
évben körülbelül 370 főt foglalkoztatott az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében. 2011-ben közel
600 fő foglalkoztatása van tervezve. Nagymértékben megnőttek az adminisztrációs feladatok. A
Humánpolitikai Osztály látja el a bérpótló juttatásban illetve az aktív korúak ellátásával kapcsolatos
kérelmek feldolgozását, melyet 1 fő szociális ügyintéző lát el. Ugyanez a személy látja el a
közfoglalkoztatás szervezését a toborzástól kezdve a munkaszerződés megkötéséig. Célszerű lenne a
hatósági feladatot a közfoglalkoztatástól elkülöníteni. 2011. benyújtották az Országos Foglalkoztatási
Alapítványhoz a közfoglalkoztatás szervező 2011 elnevezésű pályázatot, ahol 3 fő foglalkoztatására
kértek támogatást. Két fő az előző évek gyakorlatához hasonlóan a közterületen brigádok élére kerülne
egy fő látná el az adminisztratív feladatokat. Ahhoz, hogy a Zöldpart Nonprofit Kft elláthassa, a
feladatot a Képviselő-testületnek utasítania kell a feladat ellátására. Az előterjesztés második részében
olyan megállapodások megkötésére hatalmazná fel a Képviselő-testület a polgármestert, amely
szükséges ahhoz, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevő intézmények pályázni tudjanak a rövid és a
hosszabb idejű közfoglalkoztatásra. A megállapodások megkötése nélkül nem tudnának részt venni az
intézmények a közfoglalkoztatásban.
Várfi András polgármester kérdés észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatok
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
82/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 19. – 20. §-ban szabályozott jogkörében eljárva utasítja a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft.-ét, 2011. április 01. napjától az alábbiak szerint lássa el a
közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata által meghatározott létszám és pénzügyi keretek között a
Nonprofit Kft. feladata a közfoglalkoztatás formáira kiírt pályázatok benyújtása, végrehajtása
– a 2 pont szerint-, pénzügyi és szakmai elszámolása.
2. Közreműködik Gyomaendrőd Város Jegyzője által vezetett szociális nyilvántartásban szereplő
bérpótló juttatásban részesülők listája alapján a közfoglalkoztatás megszervezésében, ezen
belül:
 munkaerő kiválasztása
 orvosi alkalmassági vizsgálatra küldés
 munkavédelmi oktatás megszervezése, lebonyolítása
 munkaszerződés megkötése
 munkaszerződésekkel valamint azok megszűnésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok
elvégzése
 Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával való kapcsolattartás,
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályával való
kapcsolattartás a munkaviszony létrejöttével és megszüntetésével kapcsolatos
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
 foglalkoztatás megvalósítása illetve más intézménynél történő foglalkoztatás figyelemmel
kisérése
Határidő: 2011. április 28.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
83/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármestert - a rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázatokhoz
kapcsolódóan - a közfoglalkoztatásban résztvevő intézményekkel, civil szervezetekkel a
közfeladat ellátásáról szóló megállapodások megkötésére.
Határidő: azonnal

22. Napirendi pont
Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése
Várfi András polgármester felkérte Liszkainé Nagy Mária osztályvezetőt az előterjesztés
ismertetésére.
Liszkainé Nagy Mária elmondta, hogy az előző testület 2008 januárjában nyújtott be pályázatot hat
településsel közösen a települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztésére.
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Túlnyomórészt a szelektív gyűjtést segítené elő Gyomaendrődön. Az eredeti pályázat 54 M Ft-os
beruházást célzott. A pályázat első fordulón túljutott, második fordulóra kellene most benyújtani.
Decemberben felvetődött Gyomaendrőd Önkormányzata részéről az igény, hogy bővített műszaki
tartalommal célszerű lenne pályázni. A pályázat támogatása 70 %-os. A tervező pályázat írók ennek
figyelembevételével átdolgozták a pályázatot Gyomaendrőd részére 117 M Ft-os beruházással tudna
indulni a második fordulós pályázaton. A hétfői napon megtartott kistérségi ülésen hangzott el, hogy
igaz, hogy az ÁFA nem támogatott, de visszatérítendő, meg kell előlegezni, így amennyiben a
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magasabb műszaki tartalommal adja be második fordulós
pályázatát akkor a 2012-es évben 19,2 M Ft-al terheli meg a költségvetést, amennyiben marad az
eredeti pályázati tartalomnál akkor a jövő évi költségvetést minimálisan terheli. A beruházást két év
alatt kell befejezni. Csak az önkormányzatoknak van lehetősége a 70% támogatásra pályázni, a
társulás nyújtotta be az első fordulót, a társulásban résztvevők személyét nem lehet megváltoztatni. Az
előterjesztésnél a döntési javaslatnál lemaradt a C) alternatíva, mely alapján Gyomaendrőd
Önkormányzata nem kíván a Körös-szögi Többcélú Társulással pályázatot benyújtani a települési
hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére.
Kérte a bizottsági ülésen is, hogy mondjanak véleményt a műszaki tartalmat illetően. Homlokrakodó,
komposztaprító és forgató illetve a targonca került pluszba beépítésre, szükséges lenne a szelektív
hulladékgyűjtéshez egy tömörítő hátfalas szelektív gyűjtő jármű beszerzése is. A Képviselőtestületnek kell eldönteni a pályázat műszaki tartalmát. A pályázatot március végétől lehet benyújtani.
Márjalaki József elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az eredeti műszaki tartalom szerinti benyújtást
javasolja a testületnek. A pluszforrás csak a kötvényből valósítható meg.
Betkó József hozzátette, hogy a Városfenntartó Bizottság javaslata, hogy az eredeti műszaki tartalom
kerüljön bővítésre és 117 M Ft+ÁFA pályázati összeggel kerüljön benyújtásra a pályázat. A bővített
pályázat műszaki tartalmát át kell vizsgálni.
Várfi András polgármester elmondta, hogy amennyiben nem indul az önkormányzat az első forduló
költségeit ki kell fizetni. Tehát célszerű lenne benne maradni.
Poharelec László elmondta, hogy akár az A akár a B alternatívát fogadja el a testület, csak a pénzről
döntöttek a műszaki tartalomról nem.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy feltétlen szükséges e, hogy a kibővített műszaki
tartalomról a jelen ülésén döntsön a testület?
Várfi András polgármester válaszába kifejtette, hogy még a társulásnak is szükséges meghozni
döntését, minden résztvevő önkormányzat ebben a hónapban hozza meg döntését.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető kérte a Képviselő-testületet, hogy döntsön, hogy a szűkített
vagy a bővített műszaki tartalmat szeretne pályázni. A belső műszaki tartalom részét, át tudják
dolgozni, a többi település várja a döntést, hogy hogyan készítsék tovább a közös pályázatot.
Betkó József elmondta, hogy a kibővített műszaki tartalom elfogadása esetén forrás csak a kötvény
lehet. Ez a kötvény felhasználás egy megtérülő beruházás lehet, amennyiben a testület jól dönt a
műszaki tartalomról.
Várfi András polgármester javasolta a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a döntési javaslat A
alternatíváját. A márciusi ülésen kerüljön felülvizsgálatra, és amennyiben mégis a bővített műszaki
tartalom mellett dönt a testület.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető elmondta, hogy a többi település Gyomaendrőd Önkormányzat
döntésére vár, a pályázatírók, tervezők ebben az esetben újból át kell, hogy dolgozzák a pályázatot.
Dr. Farkasinszky Erzsébet megkérdezte, hogy a többi település melyik alternatíva mellett döntött?
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Liszkainé Nagy Mária osztályvezető elmondta, hogy a többi település az eredeti műszaki
tartalommal vesz részt a második fordulóban. Gyomaendrődön az 555 M Ft-os beruházásban, 10%
része van. Felmerült, hogy ki kellene használni azt a lehetőséget, hogy a második fordulóban lehet 1015%-al változtatni a műszaki tartalmat.
Megyeri László aljegyző hozzátette, hogy a Képviselő-testület abban már korábban döntött, hogy az
A) alternatívát mindenképpen támogatja. Ennek a forrása a költségvetésben szerepel. Az lenne a
célszerű, hogy mivel a forrás rendelkezésre áll és a szűkített műszaki tartalom is megfelel az igénynek
akkor ez kerüljön elfogadásra, amennyiben megvizsgálja a testület, és van rá lehetőség akkor még van
lehetőség a bővített műszaki tartalom beterjesztésére, ha ennek a forrását megtalálja a testület.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában, kérte, hogy szavazzanak az A)
alternatíva elfogadásáról, valamint arról, hogy a március ülésén a Pénzügyi és Városfenntartó
Bizottság feladatául tűzi ki a testület, hogy vizsgálja felül mind az A) alternatívában, mind a B)
alternatívában foglaltak műszaki tartalmát.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
84/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a települési
hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére 2011. évben a KEOP 7.1.1.1 pályázat második
fordulójára a Körös-szögi kistérségi Többcélú Társulással közösen 54.343.600,- Ft + áfa
költségű projekt megvalósítására. A beruházás 2011. évi fedezete a költségvetési rendeletben
biztosított. A Képviselő-testület a 2012. évben szükséges önerőt a jövő évi költségvetési
rendeletében biztosítja.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
85/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottságot valamint a Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottságot, hogy vizsgálja felül a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztéséről szóló
projekt szűkített és bővített műszaki tartalmát.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Belvízrendezési feladatok
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József előadta, hogy a belvízrendszer hat öblözete közül négy olyan található, amelyeken a
kárméséklést szolgáló területi vízi létesítmények kiépítettsége minimális. A fejlesztés műszaki elemei
mintegy 200 km vízvezető csatorna kiépítése és felújítása. Torzsási szivattyútelep, örménykúti
szivattyúállás kiépítése, kapcsolódó szükségtározás kidolgozásával.
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Ezen projekt 1, 4 -1,6 milliárd Ft + ÁFA. A megvalósíthatósági vizsgálat az elvi engedélyek a
rekonstrukciós tervek, létesítési vízjogi engedélyes tervek az összköltség %-ban 3,5 – 4,3 %.
A Kizárólag Gyomaendrőd közigazgatási területét érintő öblözetek fejlesztésével kapcsolatban
elmondta, hogy a 2011. évi költségvetési rendeletben 4 M Ft kerül beépítésre a Belvíz VIII. ütemre. A
pályázat beadásának feltétele a tervek megléte. A három öblözetre benyújtandó pályázat tervezési díja
meghaladja a 6 M Ft-ot. A Városfenntartó Bizottság a belvízrendezés folytatásának szükségességével
egyetért. Az előterjesztésben foglalt területek mind kiemelt fontosságú, ezért javasolja a bizottság a
testületnek, hogy a belvízrendezés VIII. ütemének tervezési munkáira biztosítson fedezetet. Forrásként
a kötvény.
Béres János hozzászólásában elmondta, hogy a Belvíz VIII ütemmel egyetért. A Keselyősi téglagyár
dűlők mellett a csatornával kapcsolatban elmondta, hogy amennyiben a temetőknél elvégzik a
csatornázást hova lesz a víz elvezetve? Jelenleg az elvezető csatornák tele vannak vízzel. A
Bánomkerti résznél amennyiben jövőre a vasút elindítja a Budapest –Békéscsaba vonalon a
beruházását, és megépítik, a vasút alatt a csatornát akkor ráengedik a Bánomkerti részre az összes
vizet, azt is el kell vezetni. A három terület belvízrendezésének a tervezését meg kellene indítani és
kijelöli a 2 M Ft-ot a kötvény terhére. Nem lehet hagyni, hogy csapadékos időjárás esetén lakóházakat
öntsön el a víz.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról és a belvízrendezési
feladatok meghatározásának elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
86/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 74. sz. belvíz öblözet fejlesztési
feladatairól szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József tartózkodás, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás, Poharelec László igen, Toldi Balázs tartózkodás, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
87/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város képviselő-testülete a belvízrendezési programját folytatni kívánja. A
pályázat benyújtás feltételének biztosítása érdekében a Gyomaendrőd belvízrendezés VIII.
ütemének tervezési munkáira a fedezetet 2 M Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendeletében
biztosítja a kötvény terhére.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Gyomaendrőd, belterület 3680 hrsz.ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba
kérése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
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Márjalaki József elmondta, hogy a Körös-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
megkereste Gyomaendrőd Város Önkormányzatát a 3680 Hrsz-ú csapadékvíz elvezető csatorna
tulajdonviszonyának rendezése végett. A csatorna jelenleg az Igazgatóság vagyonkezelésében van,
mely természetben az Ipari Park mellett lévő Sebes György utcában húzódik. Gyomaendrőd Város
Önkormányzat a belvízrendezés II ütemében a csatornaszakaszon beruházást végzett a vízjogi
üzemeltetési engedélyezés miatt szükséges az ingatlan tulajdonjogával rendelkezni.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
88/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a többször módosított 2007. évi CVI. Tv. 36. § (1)
bekezdése, valamint az 254/2007.(X.4.) Kormr. 50-51 §-a alapján igényt nyújt be, a
Gyomaendrőd, belterület 3680 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére az alábbi
feltételekkel.
1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának az Önkormányzat részére történő
megszerzése érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.
2. Az ingatlant Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 8 §-ában meghatározott vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés érdekében
kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti
állapotának felmérést, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan 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 ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba
maradása esetén, az ingatlan 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 3680 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogát az
ingatlanra 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.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozatok kiadására.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
25. Napirendi pont
Bajcsy Zsilinszky utcai parkoló építése
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
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Betkó József elmondta, hogy a tervezési munkálatok során kiderült, hogy a terület adottságai alapján
több kizáró ok is jelentkezett. A közeli kereszteződéshez tartozó belátási szöget a beruházás nem
érintheti, a Kossuth u. 42. szám alatti lakóingatlan huzamos tartózkodásra szolgáló helységei 5
méternél közelebb található a parkolóhoz. A meglévő kerékpárút és az építendő parkolóhelyek közötti
minimum 80 cm védőtávolságot kell biztosítani, mely több helyen nem tartható. Az érintett területen
egy darab parkolóhely alakítható ki biztonságosan és az előírásoknak megfelelően. A kialakult
körülményekre tekintettel kijelenthető, hogy a parkoló építésének költséghatékonysága jelentősen
leromlott.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat
elfogadásáról a beruházás leállításáról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen, Várfi András tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
89/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület a Bajcsy Zsilinszky utcai parkoló építéséről szóló
beruházást leállítja, kezdeményezi a tervezésre szóló szerződés felbontását valamint az
elvégzett munkák elszámolását.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
Fő út Bartók Béla utcai gyalogos-átkelőhely építése
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József előadta, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata lakossági kérések miatt gyalogosátkelőhely építését kezdeményezte a Gyomaendrőd Fő út- Bartók Béla utca sarkán. A
Közlekedésfelügyelet feltételként kijelentette, hogy a megépítendő átkelőhelyet kiemelt világítással
kell ellátni, valamint közlekedés technikailag is meg kell terveztetni. A kiemelt világítás költsége
összesen 881.486,-Ft+ÁFA. A Városfenntartó Bizottság javasolja a testületnek a gyalogátkelőhely
építéséről szóló beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
90/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Fő út - Bartók Béla utca sarkán gyalogosátkelőhely építéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Öregszőlői kerékpárút Led-es közvilágítás-bővítése
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, az elmúlt években több lakossági igény is felmerült a Kondorosi út melletti
Gyomaendrődöt-öregszőlővel összekötő kerékpárút közvilágításának kiépítésére.

147

Az Önkormányzat árajánlatot kért a Led-es technológiával történő közvilágítás bővítésre. A beruházás
bruttó 33 M Ft költségvetési forrást igényel, ami az Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetéből
adódóan nem tud finanszírozni. A 2011-es költségvetésben az Önkormányzat közvilágítás-bővítésre
nincs elkülönített forrás ezért a beruházás megvalósítása csak a későbbi években valósulhat meg.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy fontos lenne a megfelelő közvilágítás kiépítése. Az út
baloldalának egy részén megvannak a villanyoszlopok. Meg kellene vizsgálni, hogy legalább minden
második villanyoszlopra világítótestek kerüljenek, melyeknek darabja 80 e Ft.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
91/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Öregszőlői kerékpárút Led-es közvilágításának
kiépítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
Endrődi Cuti Kft. közterület használata
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, hogy a Képviselő-testület 2010. novemberi ülésén tárgyalta az
önkormányzat tulajdonában lévő tartósan bérletbe-használatba adott bérleti díj módosítását. A testület
az Endrődi Cuti Kft által az Endrődi utcában használt közterület bérleti díj meghatározását
újratárgyalásra visszaadta a Pénzügyi Bizottságnak. A Kft erről értesítést kapott és egyben
nyilatkoztatni kívánták a Kft-t, hogy a közterület megvásárlására 2007 novemberében beadott vételi
szándékát fenntartja e. Farkas István ügyvezető részt vett a bizottsági ülésen és kijelentette, hogy új
kérelmet fog benyújtani a testületnek, ezért javasolta, hogy a kérelem beérkezéséig a napirend
tárgyalását napolják el.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a napirend elnapolásáról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel
tartózkodás, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
92/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Endrődi Cuti Kft közterület
használat” tárgyú előterjesztés megtárgyalását elnapolja.
Határidő: azonnal

29. Napirendi pont
Jelentés az Üvegzseb törvényben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról
Várfi András polgármester felkérte Marton Dánielt az előterjesztés ismertetésére.
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Marton Dániel elmondta, hogy 5 M Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű árubeszerzés, építési
beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre-hasznosításra, vagyon vagy vagyoni
értékű jog átadására vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét a
szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett
adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. Gyomaendrőd Város
Önkormányzata 2010-ben 23 olyan szerződést kötött melyet közzé kell tenni.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a jelentés
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
93/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Üvegzseb” törvényben
meghatározott önkormányzati feladatok teljesítéséről szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
30. Napirendi pont
Tájékoztatás a Gyomaendrőd, Dózsa György út 1. sz. alatti gyógyszertári ingatlannal
kapcsolatban
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az Endrőd Patika Bt 2002ben határozatlan idejű szerződést kötöttek az Önkormányzat tulajdonát képző 5965/1 Hrsz-ú
Gyomaendrőd, Dózsa Gy. U. 1. szám alatti gyógyszertár megnevezésű ingatlan bérletére. A bérleti
szerződés 12 pontja értelmében a szerződés egy éves felmondási idővel mondható fel. 2010. március
18-án a Kft képviselője 2011. április 1-i hatállyal felmondta a szerződést. A felmondást az
Önkormányzat 2010. április 29-i ülésén tudomásul vette és döntött arról, hogy az ingatlant 2011.
április 1-t követően is gyógyszertárként kívánja hasznosítani. Az ÁNTSZ az Endrőd Patika Bt
kérelmére működési engedélyt adott a Gyomaendrőd, Hősök tere 12. szám alatti gyógyszertár
üzemeltetésére. Ezzel egyidejűleg visszavonta a Gyomaendrőd, Dózsa Gy. U. 1. szám alatti
gyógyszertár működési engedélyét. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati
segédeszköz ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályiról szóló törvény szerint azon
a településen ahol már működik, gyógyszertár új gyógyszertár működtetését az ÁNTSZ akkor
engedélyezi, ha az új gyógyszertárral együtt számított valamennyi gyógyszertárra átlagosan legalább
5000 lakos jut és a gyógyszertárak bejáratai között legalább 300 méter távolság van. Tekintettel arra,
hogy Gyomaendrőd lakossága 15 ezer fő, a településen három gyógyszertár működése
engedélyezhető, így az Önkormányzat nem tudja hasznosítani a Dózsa Gy. U. 1. szám alatti ingatlanát.
Az Önkormányzat és az Endrőd Patika Bt által 2002-ben kötött bérleti szerződés 3. pontja szerint a
bérlő negyedévente a forgalom után fizeti a bérleti díjat. 2010 novembere óta a bérlő a Dózsa Gy. U.
1. szám alatt nem üzemeltet gyógyszertárat tehát nincs forgalom, nem fizet bérleti díjat, amit a bérleti
szerződés megszűnéséig 2011. április 1-ig köteles lenne. Arról, hogy hogyan kívánja a bérleti
díjfizetési kötelezettségének eleget tenni egyeztetések folytak a bérlővel. Fix 216.000,-Ft összeget
ajánlott fel negyedévente. Az Önkormányzat álláspontja alapján a negyedéves bérleti díjat a Dózsa Gy.
U. 1. szám alatt működtetett gyógyszertár után az előző két év ugyanazon időszakában fizetett bérleti
díjára figyelemmel kell meghatározni. A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, azonban
időközben a Békés Megyei Bíróság döntésében elutasította az Önkormányzat kereseti kérelmét és
hatályában fenntartotta a Hősök tere 12. szám alatti patika működési engedélyét. A döntés ellen
fellebbezésnek helye nincs, a Legfelsőbb Bírósághoz lehet fordulni az ítélet felülvizsgálata tárgyában.
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Javasolták, hogy az ítélet közlését követően az Önkormányzat kérjen írásos szakvéleményt a vele jogi
szolgáltatás nyújtására szerződést kötött ügyvédi irodától.
Várfi András polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy időközben Ugrin Frigyesné a
patika üzemeltetője levéllel kereste meg, melyet felolvasott:
A levél a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a bérleti idő végéig a patika üzemeltetője a bérleti díjat
így megfizetné. Ezzel a bérleti díjjal elfogadja a testület vagy pedig változatlanul a Legfelsőbb Bíróság
előtti jogorvoslathoz folyamodnak.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy ha egy döntést a Megyei Bíróság elutasít akkor van e
annak értelme, hogy a Legfelsőbb Bírósághoz forduljanak. Ha az önkormányzat számára nem kedvező
döntés születik, akkor ennek mennyi a perköltsége és ki viseli?
Várfi András polgármester válaszában hozzátette, hogy a Megyei Bíróság ítéletét felülvizsgálhatja az
Ítélőtábla, az Ítélőtábla ítéletét pedig a Legfelsőbb Bíróság. A vesztes viseli a perköltséget.
Nagyné Perjési Anikó hozzászólásában elmondta, hogy az endrődi városrész egyik legszebb épülete a
volt gyógyszertár. Sajnos be kell látni, hogy a mai kor követelményeinek, ahhoz, hogy továbbra is
gyógyszertárként üzemelhessen, így nem felel meg. Az új helyi építési szabályzat szerint az épület
helyi védettség alatt áll. Ez az jelenti, hogy az utcafront homlokzatait nem lehet megváltoztatni,
felújítását az eredeti állapot szerint kell elvégezni. Ebből következik, hogy akadálymentesítésére lift,
vagy személyi emelő elhelyezése csak a belső udvarban lehetséges, melynek megközelíthetősége
illetve a gyógyszertári biztonsági előírások betarthatóságára nem alkalmas egy hátsó udvari bejárat. A
személyi emelő működtetéséhez, mivel nagy forgalomra kell számolni az idős lakosság miatt, egy fő
főállású liftkezelőre lenne szükség, aminek nincs realitása. Ennek a szép épületnek találjanak közösen
valamilyen új funkciót, amire alkalmas lehet.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a felajánlott összegekkel kiegyenlítésre kerülne a bérleti
díj, de születhetne olyan döntés is, hogy még 1-2 évig bérleti díjat kérnek, mert a gyógyszertár bérleti
szerződésének megszűnésével a várost igen jelentős anyagi kár érte, hiszen a forgalom után volt
meghatározva a bérleti díj.
Poharelec László javasolta, hogy fogadják el az ajánlatot. Több évtizede mindenki elismerésére végzi
a munkáját Gyomaendrődön, nem kellene egy be nem látható perbe belemenni. Bízik benne, hogy
olyan funkciót találnak az épületnek, amiből profitálhat a város.
Nagyné Perjési Anikó hozzátette, hogy Ugrin Frigyesné a szerződésének teljes mértékben eleget tett.
Az egyéves felmondási időt megtartotta. Nem okozott veszteséget a további évekre a városnak.
Bármikor megtehette, hogy egyéves felmondási idővel felmondja a szerződést. Nem támogatja, hogy a
Legfelsőbb Bíróság elé kerüljön az ügy.
Dr. Farkasinszky Erzsébet elmondta, hogy mivel az akadálymentesítés nem megoldható, patikaként
nem üzemeltethető. A közelben épített patikát a betegek könnyen meg tudják közelíteni.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a közös megegyezés elfogadásáról a bérleti díjra
vonatkozóan, ez egy döntési javaslat, a másik javaslat a tájékoztatás tudomásul vétele ugyanakkor nem
történne meg a polgármester felhatalmazása, hanem elfogadja, hogy a szerződés szerint megtörténik a
bérleti szerződés felmondása.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
94/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete közös megegyezéssel elfogadja Ugrin
Frigyesné bérleti díjra vonatkozó ajánlatát.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
95/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd,
Dózsa György út 1. sz. alatti gyógyszertári ingatlannal kapcsolatos tájékoztatót.
Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
Dévaványa Város Önkormányzatának kérelme nőgyógyászati szakrendeléssel kapcsolatban
Várfi András polgármester felkérte Dr. Torma Éva intézményvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Torma Éva elmondta, hogy Dévaványa segítséget kért, hogy a nőgyógyászati szakrendelés
újraindulhasson. Nem nőgyógyászati szakrendelés volt, hanem mozgó szakorvosi szolgálat. Dr. Tóth
Attila látta el ezt a feladatot OEP finanszírozás keretében történt. A tevékenység megkezdésekor
szakvéleményt írt az ÁNTSZ-nek Dr. Rucz Árpád szakfelügyelő főorvos, hogy a szakmai kollégium
állásfoglalása alapján nem támogatja a mozgó szakorvosi szolgálatot. A határozatban leírták, hogy a
terület ellátására a Gyomaendrődi szakrendelés illetékes, de a területre történő kijárás nem indokolt.
Márciusban megkapták a működési engedélyt, amelyben már a mozgó szakorvosi szolgálat nem
szerepel. 33/1992 NM rendelet 5. §-a rendelkezik a terhes gondozásról, hogy a szülész-nőgyógyász
szakorvosok által végzett terhes gondozás a megfelelően felszerelt rendelőben és a mozgó szakorvosi
szolgálat keretein belül történik. Jelenleg az általános szülészet-nőgyógyászati tevékenységre van
engedélye az intézménynek, járó beteg ellátás keretében Gyomaendrőd ellátási területe mellett
Dévaványa, Ecsegfalva és Hunya területét érinti. A nőgyógyászati ultrahang ellátására kaptak
engedélyt ugyanezen területekre. A szakrendelés biztosítása téma volt a Dévaványai januári testületi
ülésen ahol jelezték, hogy a mezőtúri kórházzal felvették a kapcsolatot. Olyan egyeztetések történtek,
hogy a saját kapacitás terhére végezné a mezőtúri kórház a szakrendelést.
Dr. Rucz Árpád főorvos azt nyilatkozta, hogy nem zárkózik el attól, hogy erre megoldást keressenek.
2006. évi CXXXII Tv 4. § kimondja, hogy a járó beteg szakellátási kapacitásokat érintő döntéshozatal
során biztosítani kell azt, hogy az érintett lakosság legalább 90 %-a számára legalább az
alapszakmában – ide tartozik a nőgyógyászat is – ellátást nyújtó járó beteg szakellátó intézmény elvi
elérhetősége 30 percnél kevesebb legyen. Ha felfelé kerekítjük a távolságot Gyomaendrőd határától
Dévaványáig 15 km. Dévaványa és Mezőtúr között 35 km. Van olyan lehetőség, hogy Dévaványa kér
nőgyógyászati óraszámot, sőt a meglévő reumatológiai óraszámokat is átcsoportosíthatják, de ezeknek
mind pályázati feltétele van.
Dr. Farkasinszky Erzsébet megkérdezte, hogy Pap Tibor Dévaványa polgármesterével történt
egyeztetés?
Várfi András polgármester elmondta, hogy jó kapcsolatban vannak régóta Dévaványa
polgármesterével, ő kereste meg Gyomaendrődöt ezzel a problémával. Kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslat elfogadásáról.
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A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
96/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elkövetkezendő időben is
biztosítani kívánja a Városi Egészségügyi Intézmény által a Dévaványai nőgyógyászati
szakrendelést, ezzel egyidejűleg felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy a
Dévaványai nőgyógyászati szakrendelés újraindítása ügyében tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő: azonnal
32. Napirendi pont
Képviselő-testület bizottsági összetételének módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy terjessze elő a napirendi pontot.
Márjalaki József elmondta, hogy Dr. Busai György képviselői tisztségéről történt lemondásakor
megüresedett az ügyrendi bizottságban egy pozíció, amelyre Marton Dániel képviselőt választotta
másik bizottsági pozícióval együtt a testület. Most, hogy az időközi választás eredményeként újból 12
fős a testület javasolja, hogy Marton Dánielt hívják vissza és helyére Nagyné Perjési Anikót jelöljék.
Várfi András polgármester megkérdezte a jelölteket, hozzájárulnak e, hogy a döntéshozatal nyílt ülés
keretében történjen.
Marton Dániel hozzájárulását adta, nem kérte kizárását a döntéshozatalból.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen, Várfi András tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
97/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Marton Dánielt visszahívja az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tagságából.
Határidő: azonnal
Nagyné Perjési Anikó hozzájárulását adta és kérte kizárását az ügyrendi bizottság tagjának
megválasztása határozathozatalából.
Várfi András polgármester figyelemmel a képviselő asszony kérésére, felkérte a képviselőket
döntsenek a kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András, igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
98/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Nagyné Perjési Anikót kizárja az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági tag választása döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 10 igen szavazattal - Nagyné Perjési Anikó nem szavazott- az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
99/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának Nagyné Perjési Anikó képviselőt választja
meg.
Határidő: azonnal
33. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelő bizottsági összetételének
módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy terjessze elő a napirendi pontot.
Márjalaki József elmondta, hogy korábban Toldi Balázs alpolgármester a Zöldpark Kft felügyelő
bizottsági tagságáról lemondott, javasolta, hogy Arnóczi István János képviselőt válasszák meg
helyére.
Kezdeményezte továbbá, hogy Várfi András polgármestert hívja vissza a képviselő-testület a
Gyomaszolg Ipari Park Kft felügyelő bizottságából.
Arnóczi István János képviselő hozzájárulását adta, hogy a személyét érintő döntéshozatal nyílt ülés
keretében történjen és nem kérte kizárását a döntéshozatalból.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József tartózkodás, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
100/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete lemondás folytán történt megüresedés miatt a 2006.
évi IV. tv. 33.§ 36.§ valamint a 2009. évi CXXII. tv. 4.§-ban foglaltakra figyelemmel a
ZÖLDPARK Nonprofit Kft Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja Arnóczi István János
5502 Gyomaendrőd, Rácz L u. 31. alatti lakost 2011. március 1. napjától 2014. november
30-ig terjedő időre.
A Képviselő-testület a Felügyelőbizottsági tag tiszteletdíját havi bruttó 30.000 Ft/fő, azaz
Harmincezer Ft/hó összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület elrendeli az alapító okirat módosítását a Felügyelő Bizottság tagjának
változása miatt.
Határidő: azonnal
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Várfi András polgármester és Nagyné Perjési Anikó hozzájárulásukat adták, hogy a személyüket
érintő döntéshozatal nyílt ülés keretében történjen, ugyanakkor bejelentették személyes
érintettségüket, és kérték kizárásukat a döntéshozatalból.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
101/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a
Gyomaszolg Ipari Park Kft felügyelő bizottság tag visszahívása döntéshozatalból, valamint
Nagyné Perjési Anikó képviselőt kizárja a Gyomaszolg Ipari Park Kft felügyelő bizottsági tag
választása döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal -Várfi András nem szavazott- az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József nem, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné
nem, Marton Dániel nem, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
102/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 36. § (3) és 31. §-ban foglaltakra figyelemmel
Várfi András polgármestert visszahívja a GYOMASZOLG Ipari Park Építő és
Szolgáltató Kft Felügyelőbizottsági tagi tisztségéből 2011. február 24. napjával.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett -Nagyné Perjési Anikó nem
szavazott- az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr.
Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné nem, Marton Dániel nem, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi
Balázs igen, Várfi András tartózkodott.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
103/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2006. évi IV. tv. 33. § 36. § valamint a 2009. évi
CXXII. tv. 4. §-ban foglaltakra figyelemmel GYOMASZOLG Ipari Park Építő és Szolgáltató
Kft Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja Nagyné Perjési Anikó 5500 Gyomaendrőd,
Pásztor J. u. 23. sz. alatti lakost, 2011. február 25. napjától 2014. november 30. napjáig.
2./
A Képviselő-testület javasolja a Felügyelő Bizottságnak, hogy maguk közül elnöknek Nagyné
Perjési Anikót válasszák meg.
A Képviselő-testület a bizottság elnök tiszteletdíját havi bruttó 36.000 Ft, azaz Harminchatezer
Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület elrendeli az alapító okirat módosítását a Felügyelő Bizottság tagjainak
változása miatt.
Határidő: azonnal
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34. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok könyvvizsgálójának kijelölése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy terjessze elő a napirendi pontot.
Márjalaki József elmondta, Cséffai János halálával jelenleg két gazdasági társaságnál nincsen
könyvvizsgáló, így a törvényi feltételek nem teljesülnek, mely veszélyezteti a gazdasági társaságok
működését. A Cégbíróság kezdeményezheti a társaságok megszüntetését. Javasolta Molnárné Vajó
Katalin gyomaendrődi lakosú okleveles könyvvizsgálót válassza meg a Képviselő-testület a
Gyomaszolg Ipari Park Kft, a Liget Fürdő Kft. könyvvizsgáló feladatainak ellátásával, továbbá
javasolják a Regionális Hulladékkezelő Kft taggyűlésének, hogy a Kft. könyvvizsgálói feladatainak
ellátásával szintén Molnárné Vajó Katalint bízzák meg. A szükséges képesítésekkel rendelkezik,
kamarai tagszámmal is rendelkezik, egyéni vállalkozóként végzi a tevékenységét, adótanácsadó
képzettséggel is rendelkezik. A város tulajdonában lévő gazdasági társaságokhoz hasonló volumenű
cégek könyvvizsgálói feladatát végzi.
A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József tartózkodás, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné
tartózkodás, Marton Dániel tartózkodás, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi
Balázs igen, Várfi András nem.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
104/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv. 40.
§-ában foglaltakra figyelemmel a GYOMASZOLG Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft.
könyvvizsgálói feladatainak ellátásával megbízza Molnárné Vajó Katalin 5502 Gyomaendrőd,
Dózsa Gy. u. 1/1. sz. alatti lakos okleveles könyvvizsgálót 2011. február 25. napjától 2015.
február 24. napjáig.
A képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását bruttó 52.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal, és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József tartózkodás, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné nem,
Marton Dániel tartózkodás, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,
Várfi András nem.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
105/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 40.
§-ában foglaltakra figyelemmel a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. könyvvizsgálói feladatainak
ellátásával megbízza Molnárné Vajó Katalin 5502 Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 1/1. sz. alatti
lakos okleveles könyvvizsgálót 2011. február 25. napjától 2015. február 24. napjáig.
A képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását bruttó 52.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József tartózkodás, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné
tartózkodás, Marton Dániel tartózkodás, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi
Balázs igen, Várfi András nem.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
106/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete javasolja a Regionális Hulladékkezelő Kft
taggyűlésének, hogy a Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával bízza meg Molnárné Vajó
Katalin 5502 Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 1/1. sz. alatti lakos okleveles könyvvizsgálót 2011.
február 25. napjától 2015. február 24. napjáig.
A Képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását bruttó 62.500 Ft/hó összegben javasolja
megállapítani.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Várfi András polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet a védelmi övezet perrel kapcsolatosan.
Az Ítélőtábla meghozta ítéletét, mely ellen fellebbezésnek helye nincs, ugyanakkor felülvizsgálati
kérelmet lehet benyújtani a Legfelsőbb Bírósághoz. A védelmi övezet per az a per, amelyik 5. éve
húzódik. Be lett jegyezve több ingatlanra a védelmi övezet, amely azt jelentette, hogy ezek a
gazdálkodók valószínűleg jogsérelmet szenvedtek. Gyomaendrőd érdekében eljárva megfelelő
ügyvédet bíztak. Az ítélet alapján, van három épülettel rendelkező ingatlan, amelyek esetében
kényszervásárlást írt elő az ítélet téglagyári épült 32.950 e Ft, tanyás ingatlan, 5.090 E Ft, a harmadik
ingatlan magtárépület 9.440 e Ft-ot. Ezen kívül kártalanítás a földterületekre 27.098.307,-Ft a
perköltség 3,5 M ft a fellebbezési eljárási költség 700 e Ft mely mindösszesen 78.778.307,-Ft.
Gyomaendrődöt ebből 26.650.701,-Ft érinti. Az ügyvéddel történt egyeztetés követően, tájékoztatni
fogja a testületet, hogy forduljanak e a Legfelsőbb Bírósághoz, illetve a többi település milyen döntést
hoz.
Márjalaki József a Városüzemeltetési Osztályhoz intézte kérését, miszerint a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola mellé meg kellene vizsgálni a gyalogos-átkelőhely kihelyezését. Az áruház miatt
nagy a forgalom. Kérte még, hogy amennyiben lehetséges akkor szemetes elhelyezését is meg kellene
ezen a területen valósítani.
Poharelec László kérte, hogy amennyiben a polgármesternek benyújtanak a Képviselő-testületnek
szóló kérést, indítványt akkor a következő testületi ülésre behozni. Voltak a könyvvizsgálókkal
kapcsolatos beadványok, tudomása szerint rendezvénnyel kapcsolatban, közétkeztetéssel kapcsolatban
is vannak beadványok.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a tájékoztatás mindig meg szokott történni. Elő volt
készítve a könyvvizsgálók bemutatása. Több könyvvizsgáló meghallgatását tervezték a bizottság
elnöki ülésen. A levelekkel kapcsolatban elmondta, a soron következő ülésre beterjeszti azokat a
leveleket, melyeket a Képviselő-testületnek címeznek.
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

Megyeri László
aljegyző

Béres János
hitelesítő

Poharelec László
hitelesítő
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