Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
10/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. április 13-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István, Béres János, Dr. Farkasinszky Erzsébet, Iványi Lajosné,
Lehóczkiné Tímár Irén, Márjalaki József, Nagyné Perjési Anikó, Poharalec
László képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői,
Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, a
szakértőként jelenlévő osztályvezetőket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A 12 főből, jelen volt 10 fő. Jelezte távolmaradását Betkó
József és Marton Dániel képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Béres János és Márjalaki József képviselőket.
A képviselő-testület a hitelesítők személyére tett javaslatot egyhangú 10 igen szavazattal támogatta és
az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi
Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi
Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
197/2011. (IV. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Béres
János és Márjalaki József képviselőket.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolta tárgyalni.
Az ülés napirendjét érintő további módosító javaslat nem volt, Várfi András polgármester felkérte a
képviselőket, hogy döntsenek az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Márjalaki József igen,
Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
198/2011. (IV. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Döntés a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. sz. ítéletére vonatkozó felülvizsgálati kérelem
benyújtása tárgyában
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2. Bejelentések
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Döntés a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. sz. ítéletére vonatkozó felülvizsgálati kérelem
benyújtása tárgyában
Várfi András polgármester elmondta, dönteni kell a kérdésben, melynek következménye, hogy
hogyan folyjon tovább a per április 15-én. Legyen –e a Legfelsőbb Bíróságnál Gyomaendrőd részéről
kezdeményezés. Az elmúlt héten egyeztettet a másik frakció képviselőjével.
Az előzmények mindenki számára ismertek. Az elmúlt testületi ülésen született egy döntés, mely
szerint felülvizsgálati kérelmet kíván benyújtani Gyomaendrőd. Abban az esetben, ha ezt megteszi a
Képviselő-testület, akkor a felülvizsgálati kérelmet Gyomaendrőd képviseli egyedül a kilenc település
közül. Amennyiben a társulás többi tagjára nézve rosszabb ítélet születik akkor Gyomaendrődnek kell
vállalni a felelősséget. A jelen előterjesztés döntési javaslatában az áll, hogy ezt a határozatot a
Képviselő-testület visszavonja, és nem kezdeményezi a felülvizsgálatot.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, amennyiben a testület úgy dönt, hogy továbbviszi a pert
akkor az nemcsak Gyomaendrődre vonatkozik, hanem közösen a társulást alkotó településekre? Ha
ettől függetlenül a társulást alkotó települések többsége azt mondja, hogy nem kívánják továbbvinni a
pert, akkor jelent e valamit Gyomaendrőd szándéka? Az elmúlt testületi ülésen azt a választ kapta,
hogy ebben az esetben nincs jelentősége. Kérte, hogy kerüljön tisztázásra, hogy amennyiben a
Képviselő-testület úgy dönt, hogy továbbviszi a pert akkor, mint Gyomaendrőd Város egyedül viszi e
tovább? Viszont ha a döntés pozitív vagy negatív, akkor nemcsak Gyomaendrődre vonatkozik, hanem
a társulást alkotó többi önkormányzatra is?
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy a társulás hozott egy négy pontból álló
határozati javaslatot, mely pontokat minden testületnek meg kell szavazni és a testületek még ettől
formailag, tartalmilag eltérő határozatokat is hozhatnak. Gyomaendrőd esetében az történt, hogy
amennyiben Gyomaendrőd a felülvizsgálatot kéri, akkor egyedül kérheti, ugyanakkor az ítélet az
egyetemleges lesz.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, Gyomaendrődnek önállóan megnyílik a felülvizsgálat
kezdeményezésének joga, és ebben az esetben ennek lehetnek olyan hatásai a többi önkormányzatra,
amiért aztán Gyomaendrődnek helyt kell állni és a többi önkormányzatnak megnyílik a perlési
jogosultsága. Tehát ha kedvezőtlenebb döntés születik, például magasabb lesz a kártalanítás összege,
nem tulajdont szereznek az önkormányzatok bizonyos ingatlanok tekintetében, hanem kártalanítás
születik és ez kedvezőtlenebb akkor kérhetik a további önkormányzatok az ebből eredő károk
megtérítését. Jelenleg bizonyos döntési jogosultságokat az önkormányzatok átruháztak a társulásra. A
Hulladéklerakó Telep ügyintézésével kapcsolatos legfontosabb döntéshozó szerv a társulás.
Gyomaendrődnek önállóan is megvan a felülvizsgálat kérelem benyújtására a lehetősége és ezt kellene
eldönteni, hogy Gyomaendrőd önmagában egyedül élni kíván e ezzel a felülvizsgálati lehetőséggel?
Ha élni kíván, akkor be kell nyújtani április 15-ig a felülvizsgálati kérelmet. Volt egy testületi döntés,
amiben azt mondta ki a testület, hogy nem fogadja el a társulásnak azt a döntését, hogy nem kíván élni
a felülvizsgálati jog lehetőségével. Ennek az ellentétje, hogy élni kíván a felülvizsgálati jog
lehetőségével. Az április 6-i rendkívüli testületi ülésen azt erősítette meg a testület, hogy élni kíván a
felülvizsgálat lehetőségével. Ezen az ülésen az nem hangzott el, nem lett felhívva egyértelműen a
figyelem arra, hogy ennek lehetnek olyan kihatásai, hogy Gyomaendrőd köteles lesz helyt állni egy
esetleges negatív döntés esetén a többi önkormányzat irányába. A pénteki egyeztetésen az a
megállapodás született, hogy a társulás döntésével nem ért egyet a Képviselő-testület. Ez változatlanul
azt generálja, hogy be kell nyújtani a felülvizsgálati kérelmet Gyomaendrőd tekintetében önállóan.
Nincs C, alternatíva A vagy B alternatíva van. Ha a B, alternatíva mellett dönt, akkor lehetnek
kedvező, de lehetnek olyan kedvezőtlen kihatásai, aminek a birtokában kell a testületnek megerősíteni.
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Béres János elmondta, a pénteki egyeztetésen illetve az előző testületi üléseken egyértelműen azt
szavazták meg, hogy csak a társulás felé jelezzék, hogy a Gyomaendrődi önkormányzatnak az a
véleménye, hogy tovább kell menni. Nem azt szavazták meg, hogy a Legfelsőbb Bíróságra önállóan
menjenek tovább. Most is azt mondják, hogy önállóan ne menjenek tovább. Hogy a társulás felé jelzik
azt, hogy erről döntenek, hogy ez a véleménye a városnak az nem jelenti azt, hogy kötelező
továbbmenni. Szavazhatnak két pontban is, hogy önállóan Gyomaendrőd Önkormányzata nem kíván
felülvizsgálatot beadni, de a társulás felé jelezze, hogy neki más a véleménye. A többi település ezek
szerint nem kíván. Miért baj, ha ez így kerül megszavazásra? Miért kellett a 9 település Képviselőtestületének külön-külön dönteni?
Dr. Csorba Csaba jegyző megközelítése szerint vagy van felülvizsgálat vagy nincs felülvizsgálat. Ha
van felülvizsgálat, akkor annak lehet negatív következményei.
Azért kellett a településeknek külön-külön dönteni, mert ez egy kényszerű pertársaság, ahol az egyes
önkormányzatok döntései kihathatnak a pertársaság egészére. Nem a társulás a per alanya, hanem az
egyes önkormányzatok. A társulás később jött létre. A folyamat egy beruházási munkacsoporttal
indult, mely nem volt jogi személy, hanem az egyes polgármesterek döntöttek, azt követően
megerősítették ezt a döntést a saját önkormányzatukkal. 2010-ben létrejött egy jogi személyiséggel
rendelkező társulás, ami változatlanul a legfontosabb ügyeket megtárgyalja és véleményt alkot e
tekintetben. De a perlési jogosultság lehetőség, mint önálló hatáskör átruházásának lehetőség a
társulási megállapodásban nem szerepel. A társulás hozhat egy döntést, hogy egységesen az ott
megjelent polgármesterek azt képviselik az önkormányzatok felé, hogy nem kívánnak felülvizsgálati
kérelmet benyújtani, de ettől az egyes önkormányzatok lehetősége eltér.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, akkor lett volna jelentősége, amíg Gyomaendrőd Város
Önkormányzata nem tudja, hogy a többi önkormányzat hogyan dönt. Amennyiben a társulás többsége
úgy döntött volna, hogy tovább megy akkor Gyomaendrőd is, most már ennek a mondatnak csak
jelképes jelentősége van.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hozhatott volna az önkormányzat egy olyan döntést, hogy arra
utasítja a polgármester, hogy amellett álljon ki a társulási tanács ülésén, hogy legyen felülvizsgálati
kérelem. Ekkor a társulás ezt az ajánlást teszi a többi önkormányzatnak, amit vagy elfogadnak, vagy
nem fogadnak el. Elméleti a lehetősége, mert mindvégig az egyes alpereseknek megnyílik a
felülvizsgálati lehetősége. Ez nem egy egyszerű pertársaság, hanem egy kényszerpertársaság, amely
például a közös tulajdonnal kapcsolatos dolgokkal, minden fél perbevonásával dönthető el ezért
kényszerű a pertársaság. Kényszerű pertársaságnál az egyes alperesek vagy pertársak cselekménye
kihat a többire is. Ez nem került az április 6-i rendkívüli testületi ülésen kellően körbejárva,
kihangsúlyozva. Április 15-én lejár a határidő, mindenképpen szükséges egy egyértelmű
önkormányzati döntés. A határidő jogvesztő.
Arnóczi István János megkérdezte, tudható e, hogy a felperesek beadták e kérelmüket?
Várfi András polgármester válaszában elmondta, az, hogy ki hoz előbb döntést gyakorlatilag a 9
önkormányzat akár egy időben is tanácskozhat, ugyanabban a pillanatban tanácskozhatnak a
felperesek is és így semmilyen információról nem tudunk. A testületnek ezt a döntést minden
körülmények között meg kell hozni időtől függetlenül. Nincs arra az információra szükség, hogy a
felperesek hogyan döntenek.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy a felperesek ugyanolyan kényszerű pertársaságba vannak,
mint az önkormányzatok, hiszen egy védelmi övezetnek a területén helyezkednek el, és a kedvező
vagy kedvezőtlen döntés ugyanúgy kihat a felperes személyei között is. Ha a felperesek felülvizsgálati
kérelmet nyújtanak be, akkor az önkormányzatok erre reagálnak és a megfelelő válaszukat vagy
ellenbizonyításukat elő fogják adni és a saját védekezésüket előterjesztik. Arról van szó, hogy a
felperesektől függetlenül alperes vagy alperesek élnek e felülvizsgálati kérelemmel.
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Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János
tartózkodott, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár
Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László tartózkodott, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
199/2011. (IV. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 196/2011. (IV.6.)
Gye. Kt. határozatot. Elfogadja a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. számú kártalanítás
megfizetése iránt indított perben hozott ítéletét, és önállóan nem kívánja kezdeményezi annak
felülvizsgálatát a Legfelsőbb Bíróságnál.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Lehóczkiné Timár Irén megkérdezte, a „szarvasvégi” iskolával kapcsolatban kaphat e tájékoztatót,
mert tudja, hogy bontási kötelezettség van az épületre, de napról napra romlik az épület állaga és nincs
semmi átvezető a gyalogosforgalomnak, balesetveszélyes.
Jelezte még, hogy a volt gyógyszertár előtt a gyalogátkelőhelynél a fényjelző lámpa rossz.
Dr. Csorba Csaba válaszában elmondta, hogy az ingatlan valóban rossz műszaki állapotban van. Az
építéshatóság megrendelte a közművek kikötését, régen el lett rendelve a bontási kötelezettség, bírság
is lett kiszabva, amit a tulajdonosok nem hajtanak végre. Mihelyst megtörténik, a közmű lekötése azt
követően a kényszerbontás elrendelésre kerül. Ennek van egy olyan problémája, hogy a bontási
költség valószínű drágább lesz, mint amennyit az ingatan ér. Így rátáblázására kerül a végrehajtás
költsége az ingatlanra. Árajánlatot kér be az építéshatóság és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel bontatja
le az épületet.
A rossz lámpa ügyében megteszik a szükséges intézkedéseket.
Dr. Farkasinszky Erzsébet elmondta, hogy kapott egy értesítőt miszerint április 18-án 9,30-kor az
endrődi híd gyalogosforgalmának ideiglenes megbeszélésére Liszkainé Nagy Mária összehívta az
érintett feleket. Kérte az önkormányzati képviselőket, amennyiben lehetőségük van, illetve
érdeklődnek iránta akkor jelenjenek meg. A megyéből illetve a fővárosból is érkeznek illetékesek.
További bejelentés, hozzászólás nem volt a Polgármester a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Béres János
hitelesítő

Márjalaki József
hitelesítő
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