Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
11/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. április 28-i üléséről a Városháza Nagytermében.
Jelen vannak:

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

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, a
szakértőként jelenlévő osztályvezetőket, az intézmények vezetőit, és a jelenlévő érdeklődő
állampolgárokat a sajtó képviselőit.
Köszöntötte a városlakókat, akik a helyi Tv-n keresztül kísérik figyelemmel a testület mai ülését.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A 12 főből, jelen volt 12 fő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Nagyné Perjési Anikó és Marton Dániel képviselőket.
A képviselő-testület a hitelesítők személyére tett javaslatot egyhangúlag 12 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet
igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
200/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Nagyné Perjési
Anikó és Marton Dániel képviselőket.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester az ülés napirendjét a meghívóban felsorolt sorrendben javasolta
meghatározni.
Megkérdezte a képviselőket egyetértenek e a napirendre tett javaslattal, esetleg van e eltérő javaslatuk,
véleményük?
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Nagyné Perjési Anikó képviselő javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítását vegyék fel a nyílt ülés napirendjei közé
Poharelec László képviselő javasolta, hogy a zárt ülés napirendjei közé vegyék fel a Liget Fürdő
mérlegéről.
Az ülés napirendjét érintő további módosító javaslat nem volt, Várfi András polgármester felkérte a
képviselőket, hogy döntsenek az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
201/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési beszámolója
2. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
3. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
6. Összefoglaló jelentés a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről
7. Beszámoló a 2011. évi „Civil- és Sport ”alapokra beérkezett pályázatok elbírálásáról,
alapítványok részére a támogatások megállapítása
8. Nagyenyedi futball torna és schönecki kóruslátogatás
9. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2010. évi közhasznúsági jelentése
10. Határ Győző Városi Könyvtár létszámleépítése
11. Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. kérése
12. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola energiaracionalizálás pályázat előkészítés
13. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme
14. Informatikai infrastruktúra fejlesztése az oktatási intézményekben, TIOP-1.1.1-07/1
15. A Gazdasági Program
16. 2011. évben megvalósuló közfoglalkoztatással kapcsolatos beszámoló
17. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2011. évi vállalkozási szerződés
18. A Vízművek Zrt. 2011. évi rekonstrukciós terve
19. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése
20. Beszámoló a hulladékkezelő telepről
21. Beszámoló az ipari csarnok építéséről és a csarnok hasznosításának érdekében tett
intézkedésről
22. Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatti ingatlan értékesítése
23. A Magtárlapos 1-3. szám alatti 5 lakásos társasház építési munkáinak a befejezése
24. Parkolásra alkalmas terület kialakítása a Vásártéri Ltp. 34-es épülete előtt
25. Tájékoztató a Gyomaendrőd Fő út-Bajcsy Zs. u. kerékpárút építés tárgyában
26. Tájékoztató a GET-ENERGY Kft. ajánlatának elutasításáról
27. Hornok László a tulajdonát képező utat ingyenesen felajánlja Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának
28. Szarvaskert Kft. földhaszonbér elengedés iránti kérelme
29. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
30. Bejelentések
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A Polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi
pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
31.
32.
33.
34.
35.

Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. ügyvezető váltása
A GYOMASZOLG Ipari Park Kft. és GYOMAKÖZSZOLG Kft. ügyvezető tisztsége
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okiratának módosítása
Átmeneti segély elutasítása ügyben fellebbezés elbírálása
Liget Fürdő mérlege

Határidő: azonnal
Ezt követően Várfi András polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyző elismerő oklevelet adományozott
Gubucz Tamás a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság parancsnok helyettese
részére, aki a 2010. decemberi belvíz idején megbízott parancsnokként látta el feladatait. Ezeket a
munkákat kiválóan, biztonságosan, megnyugtatóan szervezte.
Gubucz Tamás parancsnokhelyettes hozzátette, hogy köszöni szépen az elismerést, melyet ő kapott
ugyan, de ugyanúgy vonatkozik az összes szolgálatot teljesítő tűzoltóra, akik a belvízvédekezésben részt
vettek.
Várfi András polgármester ezt követően a szokásos polgármesteri beszámoló helyett elmondta, hogy eltér
ettől, beszélni kívánt az elmúlt fél év történéseiről, illetve olyan kérdésekről mely Gyomaendrőd polgárait
foglalkoztatják. Hat hónappal ezelőtt egy sajátos egyensúlyhelyzet alakult ki, nagy feladat volt számára
egyeztetni, hogy a tisztségek elosztásra kerüljenek. Elmondta, hogy a csonka képviselő-testület még nagy
többséggel fogadta el a 2011. évi költségvetést majd a februári időközi képviselő választás után egyre több
helyről lehetett hallani, hogy megvan a minősített többség 7-5.
Több gyomaendrődi polgár feltette a kérdést, hogy széthúzás van a képviselő-testületben?
Sokan hiányolják a minden háztartásba eljutó ingyenes újságot, miért szüntették meg? Többen ezt a
demokrácia egyik legsúlyosabb megsértéseként értékelik. Miért napol el sok napirendet a testület? - mint
például a társaságok átszervezése. Mi lesz a Pap Zsigmond hagyatékkal? Hogyan történhetett, hogy az
adományozó elállt szándékától? Mi történt a zárt ülésen? Miért mondtak le a GT ügyvezetők? Talán egy
bizalmatlansági helyzet alakult ki a városban? Merénylet a hagyományos öregszölősi Bogrács napja ellen.
Talán konkurenciát jelent? Egy második éve megrendezésre kerülő rendezvény 500 ezer forinttámogatást
kapott a kötött rendezvény-alapból, míg a hagyományos nevén Jakus Imre volt képviselő nevéhez köthető
paprikás krumpli főzőverseny megrendezése jelen pillanatban bizonytalan. A Hulladékkezelő Társulással
érintett 9 település nem érti a gesztor önkormányzat, lépéseit. Máshol elfogadták az ítéletet,
Gyomaendrődön nem, majd hosszú hezitálásra igen. Mindenhol egyetértenek abban, hogy a kilenc
önkormányzat 78 milliós kárának felelősét meg kell keresni. Ezen kérdésre ő is keresi a válasz és mivel
nem találja, miért nem érdek Gyomaendrődnek, mint gesztornak ezt megtenni, ezért megbízta az ügyvédi
irodát tegyen bejelentést ez ügyben az ügyészségen.
Szeretné a kérdésekre a választ megtalálni a Képviselő-testülettel, illetve, ha a 7-5 arány megváltozna 120-ra Gyomaendrődért.
Nagyné Perjési Anikó képviselő hozzátette, hogy hosszú idő óta azt kezdeményezik, hogy üljenek le és
beszéljék meg a várost érintő dolgokat. Ebben nem találnak partnerre a Polgármester úr személyében. A
gazdasági társaságok ügyében azért nem született döntés, mert az előterjesztések alapján nehéz felvállalni
felelősséggel, hogy hogyan kerüljenek átszervezésre. Az előző zárt ülésen felszólalt, hogy nem tud a
testület együtt dolgozni, és hogy mi ennek az oka és kérte a Polgármester urat, hogy tegyen meg mindent
annak érdekében, hogy a városban nyugalom legyen a testület együtt tudjon dolgozni. Azóta sem történt
semmilyen lépés.
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A bizottsági ülésen szintén feltette a kérdést, kérést, hogy üljenek, lebeszéljék át a gazdasági
társaságoknak az átalakulását, hiszen még bizottsági ülésen is derültek ki olyan dolgok, amiről nem is
tájékoztatták a testületet például a közmunka program és a nonprofit társaságoknak a kapcsolati rendszere.
Poharelec László képviselő a Bogrács napjával kapcsolatosan elmondta, hogy pontosan a szervező volt
az, aki kezdeményezte a helyszín megváltoztatását. Az, hogy ő utána miért húzódott hátra és engedte,
hogy a saját rendezvénye úgy alakuljon, ahogy alakult ezt tőle kellene megkérdezni.
Az elnapolásokkal kapcsolatosan hozzátette, hogy azért szükséges, mert rendszeresen a testületi üléseken
szembesülnek olyan jelentős információval, aminek addig nem voltak a birtokába. A képviselő-testületnek
minden tagja felelős döntést minden információ birtokában szeretne meghozni. Az ingyenes újsággal
kapcsolatban elmondta, hogy ingyen nincsen semmi, újságot lehet venni. Azt az újságot valakik fizették.
Fizették az adófizető gyomaendrődiek, a képviselőknek pedig el kell dönteni, hogy a gyomaendrődiek
által befizetett adókkal illetve az átruházott adókkal hogyan gazdálkodnak. Úgy döntöttek, hogy inkább
másra költik azt a pénzt, ha majd lesz rávaló, akkor lehet, hogy újra lesz olyan újság, amely
térítésmentesen jut el a lakossághoz.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy az eltelt fél év alatt történt sok minden, azonban ez alatt a fél
év alatt, amit képviselőként töltött el azt vette észre, hogy próbálnak beszélni dolgokról, amelyek
fontosak, folyamatosan terítékre kerülnek, próbálnak valakit lejáratni, vagy próbálják elterelni a valós
problémákról a figyelmet, azokat elő kell venni és el kellene beszélni azokról a valós problémákról,
amelyek a városban vannak. Fontos a Papp Zsigmond hagyaték, a Gyomendrődi Hírmondó, a kalandpark,
de aki egy kicsit is belelát, a város költségvetésébe illetve a város működésébe az láthatja, hogy ennél
sokkal nagyobb problémák vannak. A legnagyobb probléma az, hogy ezekre a problémákra semmiféle
előremutatás semmiféle tervek, lehetőséget nem kapnak, nem látnak. A két hónapja elfogadott
költségvetést már most módosítani kell az előterjesztések szerint.
Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte a széthúzással kapcsolatban, hogy miért nem engedte
Polgármester úr képviselő társainak azt, amikor Arnóczi István János kezdeményezte azt, hogy közösen
üljenek le és beszélgessenek Gyomaendrőd jövőjéről. Mindenkiben benne volt a szándék.
Arnóczi István János képviselő elmondta, hogy strukturális változásokat indítottak el Gyomaendrődön.
Olyan dolgok kerültek elő, amelyekről még nem beszéltek. Sajnálja, hogy az lesz még mindig a legfőbb
probléma, hogy 8-10 évvel visszamenőleg keresik a felelősöket illetve kikezdenek egy-két képviselőt és
arról fog majd a híradás szólni, hogy melyik oldal mit csinálni. Azt szeretné elérni, hogy megfelelő
tájékoztatást kapjanak minden ügyben. Hogyha elhatároznak egy strukturális átalakítást, akkor azt
ténylegesen vigyék véghez, mert Gyomaendrőd érdekéért teszik. Az információhiány miatt vannak
elnapolva döntések, amikor a megfelelő információk rendelkezésre álltak akkor a döntéseket meghozzák.
Esetenként népszerűtlen döntéseket.
Iványi Lajosné képviselő elmondta, hogy minden képviselő meg volt hívva a Márjalaki József képviselő
által említett beszélgetésre csak ő nem. Megkérdezte, hogy miért van különbség téve képviselő és
képviselő között?
Várfi András polgármester hozzátette, hogy fenntartja, az általa elmondottakat a jobbító szándékú
hozzászólásokat tudomásul veszi. Volt egy olyan kezdeményezés részéről, amikor a Képviselő-testületet
meghívta egy beszélgetésre, melyen nem sok vélemény, javaslat hangzott el. Próbálkozott nem egy
alkalommal jobbítani és közelebb hozni a feleket.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő úgy gondolja, hogy 12-en szeretnének együtt dolgozni. Amikor 7üket meghívta a polgármester egy beszélgetésre, a többi képviselő nem örült, hogy nem voltak ott ezen a
megbeszélésen ezt ő is így érzi.
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Nagyné Perjési Anikó képviselő elmondta, hogy a testület együtt szeretne dolgozni. Ha a polgármester 4
embert hív meg bizonyos témában és beszéli meg velük a dolgokat és utána a testület elé kerül, akkor nem
biztos, hogy a többi is úgy gondolja, mint ahogy a 4-el megbeszélte. Célszerűbb lenne együtt leülni egyegy témában.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök kifejtette, hogy mindenkinek el kell azon gondolkodnia, hogy
megtett e mindent a békés együttműködés érdekében.
Kéri Imre helyi lakos hozzászólásában kifejtette, hogy megállapítása szerint nem minden esetben a
választópolgárokról szólnak a dolgok, vannak képviselők, akik azért vállalják a képviselőséget, hogy
helyzetbe hozzák magukat, ismerősüket. A Papp Zsigmond hagyaték illetve a Hulladéklerakó ügye
erkölcsi, etikai kérdés. Meg kell keresni a felelőst, hogy miért kell kifizetni 26 M Ft-ot. Lehet, hogy
sokkal többről is lehet szó. Poharelec László képviselőtől megkérdezte, hogy azt beszélik, hogy több
millió forintos tartozása van az állam felé. Megkérte képviselő urat, hogy igennel vagy nemmel
válaszoljon. Lehet, hogy rosszindulatú híresztelés.
Halászné Balogh Erzsébet helyi lakos hozzászólásában elmondta, hogy a Gyomai Szülőföld Baráti Kör
nevében jött el, az ott megbeszéltek tolmácsolja. A Papp Zsigmond hagyaték a Baráti Körben is
napirenden szerepelt. Ez a hagyaték Gyomához kötődik. Úgy gondolja, hogy Munkácsy László idejött,
felajánlotta, bárki, aki megszólalt ebben az első dolog az lett volna, hogy azt mondja, hogy köszönjük
szépen, hálásak vagyunk, hogy ránk gondolt. Nemcsak gazdaságilag gyarapodik vele Gyomaendrőd,
hanem szellemi, kulturális téren is. Ha Munkácsy úr ezt hallja első mondatként, lehet nem úgy reagált
volna, ahogy reagált. Beszélt vele telefonon, megkérdezte, hogy van e változás, valami előrehaladás.
Válaszában elmondta, hogy jelen pillanatban még mindig olyan egészségi állapotban van, hogy két hétig
biztosan nem tud jönni. A Baráti Kör a testületi ülés után, amikor kiderült, hogy eláll a hagyaték
átadásától, fölhívták telefonon és beszéltek vele. Több lehetőséget felajánlottak, hogy válasszon olyat, ami
a városnak is jó, illetve neki is megfelelő, ő ezt megígérte. Ha nem kellett a városnak, akkor találnak majd
lehetőséget, hogy itt maradjon Gyomán és mindanyiuké legyen. Úgy érezték többen, hogy nem arról volt
szó, hogy ez a hagyaték itt maradjon, hanem arról, hogy eladjuk azt a földet. Nem próbálta a Képviselőtestület megkeresni azt a hangot, amivel a Munkácsy úr is egyetértett volna.
A kardiológiai rendeléssel kapcsolatban elmondta, van olyan, hogy hetente fel kell keresni az orvost
Békéscsabán. A belgyógyászati rendelés keretén belül volt a kardiológiai rendelés itt helyben. A
belgyógyászati rendelést az OEP finanszírozza. Nem tudják, hogy miért kerültek megint hátrányba.
Az ingyenes újságot sokan felvetik. Úgy gondolja, többen fizetnének bizonyos összeget. Nem kellett
volna egyből elvenni. Meg kellett volna keresni azt a lehetőséget, amivel még a lakosokat lehetett volna
tájékoztatni.
Elmondta továbbá, hogy ha valaki a saját háza táján nem tud rendet teremteni és nem tudja betartani azt,
amit a polgárok többsége, megtesz tehát becsületes, jogkövető, törvénytisztelő, cselekvő emberek.
Kellemetlen, amikor az interneten, olyan emberek, akik a város jövőjéről szavaznak, intézkednek ők nem
ilyen jogkövető és nem törvénytisztelő emberek. Elvárható e, hogy a város érdekében helyesen
szavazzon?
Dr. Farkasinszky Erzsébet a kardiológiai szakrendeléssel kapcsolatban elmondta, hogy kardiológiai
szakrendelésre OEP engedély kell. A város azokkal a feltételekkel, ami az OEP engedélyéhez szükséges
nem rendelkezik. Kardiológiai szakrendeléshez egy kardiológiai ultrahangvizsgálat tartozik, a jelenlegi
ultrahang kardiológiai ultrahangfejjel nem rendelkezik, ennek értéke 2-3 M Ft között van. Szükséges
biztosítani a terheléses vizsgálat feltételeit is. Nem biztos, hogy szerencsés felvállalni 40 km-re a megyei
kórház bel-intenzívosztály háttere nélkül. A kardiológiai szakrendelés munkájának egy részét a
gyógyszerfelírás tette ki. Ezt, bizonyos esetekben a belgyógyászat el tudja látni. A kardiológiai
szakrendelés finanszírozása nem azonos a belgyógyászati szakrendelés finanszírozásával.
A Papp Zsigmond hagyatékkal kapcsolatosan elmondta, hogy többször megkereste Munkácsy Lászlót az
ülést követően.
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Sajnálja és szégyelli, hogy nem a köszönöm, volt az első mondata, hogy örülnek neki, de a
közalapítványnak, bizonyos feltételeknek meg kell felelni. Ezeknek a feltételeknek az akkori viszonyok
nem feleltek meg. Egy nem megfelelően előkészített testületi ülésnek, elvitték az emberek a negatív
hangulatát, Munkácsy úr is. Amikor az egészségi állapota is engedi, meghozza döntését Munkácsy úr. A
levelében is azt írta, hogy ha az ingóság védelem alá helyezése után, újra megpróbálja átadni a városnak.
Egy közalapítványnak célja van, ez a cél a Papp Zsigmond ingó dolgainak a bemutatása. Az, hogy földet,
házat adott volna hozzá a cél megvalósításának a formája.
Poharelec László a hozzá intézett kérdésre reagálva elmondta, hogy a dolgai rendben vannak. Van
erkölcsi bizonyítványa, melyet néhány hónapja kért meg. Törvényesen ül a Képviselő-testület tagjai
között. Több fórumot szervezett már oda is el lehetett volna jönni, fel lehetett volna a kérdést tenni. Azok
a választópolgárok, akik őt megválasztották, megkérdezték és annak tudatában döntöttek.
Várfi András polgármester az első napirendi pont megtárgyalása előtt kérte, hogy a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról fogadja el a testület.
A képviselő-testület a beszámolót vita nélkül, 11 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi
Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodott,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
202/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 489/2010. (XI. 25.), 15/2011. (I. 27.), 17/2011. (I. 27.),
24/2011. (I. 27.), 28/2011. (I. 27.), 82/2011. (II. 24.), 88/2011. (II. 24.), Képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ezt követően beszámolt április havi szabadságának alakulásáról, mely szerint
április 15-én és 22-én 2 nap szabadságon volt.
Személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
203/2011. (IV.28.) 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, Lehóczkiné Timár Irén 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
204/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester
szabadságának alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint április 15-én és 22-én 2 nap
szabadságot töltött le.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési beszámolója
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, hogy az Államháztartásról szóló törvény, valamint
kormányrendelet értelmében az Önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. A
beszámoló a napirendi pont mellékletét képezi, mind a három bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a
testületnek.
Kovács Veronika könyvvizsgáló hozzátette, hogy a beszámolót véleményezni kell a könyvvizsgálónak,
abból a szempontból, hogy megbízható valós képet mutat e. A könyvvizsgálat elkészítette a beszámolónak
a vizsgálatát és a beszámolónak a részeként a független könyvvizsgálói jelentés írásban a testületi tagok
megkapták. A beszámoló megbízható, valós képet mutat, ami azt jelenti, hogy hitelesítő záradékkal került
ellátásra, a jogszabályi feltételeknek megfelel. Tartalmában, formai szerkezetében a számszaki szöveges
rész egyaránt. Megdicsérte az előkészítőket, hiszen valamennyi pontra kiterjedő, alapos módon készült a
beszámoló segítve a testületi tagok munkáját.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatokról, felhívta a figyelmet, hogy a
rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
205/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
zárszámadási beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal

az

Önkormányzat

intézményeinek

2010.

évi

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
206/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2010. évi
pénzmaradvány összegeit jóváhagyja. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda szabad
pénzeszközét a 2011. évi költségvetés tartalékába helyezi, annak felhasználásáról a későbbiekben
dönt.
Határidő:azonnal
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A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres
János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2010. évi költségvetésének zárszámadását 3.529.118
E Ft bevétellel és 3.437.543 E Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A bevételek 3.529.118 E Ft teljesítését forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.864.622 E Ft,
címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. melléklet szerint.
4. § Az önkormányzati felújítások összege 166.062 E Ft részletezése a 3. melléklet alapján.
5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb kiadása 453.273 E Ft, címenként, alcímenként a 4.
mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes beruházásokhoz kapcsolódó
teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint jóváhagyja. Az egyéb finanszírozás
kiadásainak összege 2010. évben -46.414 E Ft, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
6. § Az önkormányzat 2010. december 31.-én meglévő fejlesztési hitel állományának alakulását a 7.
melléklet részletezi.
7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát, melyet 2010.
évben 375.913 E Ft-ban állapít meg, a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület által intézményenként jóváhagyott és teljesített létszámadatokat a 9. melléklet
tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak
teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási ütemét
a 11. melléklet mutatja.
11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetési végrehajtásról szóló Egyszerűsített
mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény-kimutatását a 12. melléklet szerint
elfogadja. A mellékletet a könyvvizsgálói hitelesítéssel, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 92/a. § (1) bekezdés alapján a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönybe közzé kell tenni.
12. § Az önkormányzat 2010. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet tartalmazza, mely
vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 12.914.260 E Ft-ban állapítja meg.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról készített
kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. melléklet
tartalmazza.
15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet mutatja be.
16. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását
és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 17. melléklet tartalmazza.
17. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását
és a Német Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 18. melléklet tartalmazza.
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18. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évben képződött kötelezettséggel terhelt
pénzmaradványát önálló költségvetési szervenként a 19. mellékletben a következő részletezéssel hagyja
jóvá:
a) 6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 3.742 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel
terhelt pénzmaradvány
b) 6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 3.422 E Ft, mely működési célú
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
c) 6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium 2.629 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány
d) 7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény 5.876 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány
e) 8. cím : Térségi Szociális Gondozási Központ 271 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány
f) 11.cím : A Polgármesteri Hivatalnál az összes kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 90.880 E Ft,
mely tartalmazza a normatív támogatás elszámolásából adódó 1.640 E Ft összegű normatíva igényét, és az
intézmények 7.903 E Ft kiutalatlan támogatásának összegét is. A polgármesteri Hivatal működési célú
kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 8.536 E Ft, a felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt
pénzmaradványa 82.344 E Ft.
(2) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évben képződött szabad
pénzmaradványát önálló költségvetési szervenként a 19. mellékletben a következő részletezéssel hagyja
jóvá:
a) Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 509.-E Ft, mely összeget az intézménytől 2011. évben elvon, és
azt az önkormányzat tartalékai közé helyezi, felhasználásáról a Képviselő-testület a későbbiekben dönt.
b) Városi Egészségügyi Intézmény 8.133 E Ft, a szabad pénzeszközt az intézménynél hagyja, azzal
indokolva, hogy ezen összeg az Egészségbiztosítási Alapból befolyt összegből keletkezett.
Záró rendelkezések
19. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2011. április
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. április 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. április 29.
Dr. Csorba Csaba

jegyző
2. napirendi pont
A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök ismertette, hogy a Képviselő-testület 2011. február 15-i ülésén
elfogadta a város 2011. évi költségvetését. A módosítást szükségessé tette a Képviselő-testület által hozott
döntések illetve főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök
költségvetési változásai. A költségvetési főösszeg 9.572,-e Ft összeggel nőtt. A Pénzügyi Bizottság
tárgyalta a Városi Egészségügyi Intézmény kérését, mely szerint az intézmény a Képviselő-testület 2010.
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áprilisi ülésén megbízta az intézményt, hogy gondoskodjon 2010. július 1. napjától Gyomaendrőd 6.
számú háziorvosi körzet működtetéséről. Így 2010. október 1-től Dr. Macsári Judit helyettesíti Dr. Jánosik
Bertalant. A háziorvosi körzet finanszírozása az egy éven túli helyettesítéssel praxisnál kevesebb, mint az
állandó orvossal működtetett szolgálat esetben. Háziorvosi praxis esetében az egy év letelik 2011. június
30-al. Ahhoz, hogy ezen idő után ne csökkenjen a finanszírozás, szükséges Dr. Macsári Judit nevére
megkérni a működtetési jogot, illetve módosítani kell a működési engedély. Az OEP felé időben kell
jelezni, hogy 2011. július 1-től már nem helyettesítés, hanem állandó háziorvosi szolgálat látja ezt a
feladatot. A pluszfeladatként átadott praxis két fő igény van, azonban ez a két fő közalkalmazotti bér,
megtervezésre került a 2011. évi költségvetésben ezért pluszforrást nem igényel.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy egy későbbi napirendi pont a Határ Győző Könyvtár
létszámleépítéséről szól, melyet nem szavazott meg a testület, de ebben a tervezetben már ez az állapot
szerepel és majd háromnegyed évben fognak erre visszatérni. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres
János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) 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 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §ában szereplő bevételek főösszege 4.035.786.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.359.361.-E Ft-ra változik,
részletezve a 3. mellékletben.
3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 73.799.-E Ft-ra módosul,
részletezve a 4. melléklet szerint.
4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 795.178.- E Ftra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 376.787.- E Ft-ra, a felhalmozási célú
pénzeszköz átadás 14.728.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi
5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 807.448.-E Ft-ra változik, a tartalék
részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A Városi Egészségügyi Intézmény engedélyezett létszámkerete 2011. július 1.-től 30 főre változik, a
A Városi Könyvtárnál visszavonásra kerül a 2011. április 1. napjától elrendelt 2 fő létszámleépítés, melyet
a 13. melléklet mutat.
Záró rendelkezések
7. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2011. félévi
beszámolóban szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2011. április
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Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. április 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. április 29.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
3. napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, hogy a Képviselő-testület a 2011. márciusi ülésén
első fordulóban tárgyalta a fenti rendeletet. Az első fordulóban meghatározta a bérpótló juttatásra való
jogosultság egyéb feltételeként a lakókörnyezet tisztán, rendben tartásának kötelezettségét, illetve
elfogadta az elmúlt időszakban bekövetkezett szociális törvényben bekövetkezett változások miatti
rendeletmódosítást. A második fordulóban kerül sor a normaszöveg megalkotására illetve a módosítás
elfogadására. Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra a rendelet módosítását.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a rendelet
módosításáról. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres
János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. III. törvény 25. § (3) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § (1) Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) 30. § (1) bekezdésében az „Szt. 37/D. § (1)
bekezdésében” szövegrész helyébe a „Szt. 37/A. § (1) bekezdésében” szöveg lép.
(2) Az ÖR. 30. § (3) bekezdésében az „Szt. 37/D. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Szt. 37/A. §
(2) bekezdésében” szöveg lép.
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(3) Az ÖR. 30. § (3) bekezdésében az „63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17. § (10) bekezdésében”
szövegrész helyébe a „63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17. § (12) bekezdésében” szöveg lép.
2. § Az ÖR. III. fejezete a következő 2a. alcímmel és 30/A. §-al egészül ki:
„2a. Bérpótló juttatásra vonatkozó szabályok
„30/A. § (1) A bérpótló juttatás megállapítására való jogosultság további feltétele, hogy kérelmező vagy
jogosult lakókörnyezete rendezett legyen.
(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a bérpótló juttatást kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa
életvitelszerűen lakott lakást vagy házat
a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,
b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,
c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá
d) gondoskodik a kerítéssel kívül határos járda tisztántartásáról, a téli csapadék eltakarításáról, a kerítéssel
kívül határos terület gyomtalanításáról.
(3) A jegyző a bérpótló juttatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását, illetve a felülvizsgálati
eljárás megindítását követő 10 napon belül helyszíni szemle – környezettanulmány – lefolytatása során
győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről.
(4) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző tíz napos határidő
kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő tevékenység konkrét
megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni
szemlén győződik meg.
(5) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak bérpótló juttatás nem
állapítható meg, illetve a bérpótló juttatást meg kell szüntetni, ha a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek –
a felszólítás ellenére – nem tesz eleget.”
3. § (1) Az ÖR. 31. § (1) bekezdésében az „közhasznú munka” szövegrész helyébe a „közmunka” szöveg
lép.
(2) Az ÖR. 31. § (3) bekezdésében az „Gyomaszolg Ipari Park Kft.” szövegrész helyébe a „Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft.” szöveg lép.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2011. május 1-n lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2011. április
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. április 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. április 29.
Dr. Csorba Csaba

jegyző
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4. napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén ismertette, hogy a konyhai feladatellátás átszervezésével kapcsolatban merült fel
igényként az intézmények részéről, hogy az önkormányzattal vagy az önkormányzati intézményekkel
közszolgálati jogviszonyban állók részére biztosított legyen a kedvezményes étkeztetés. A feladatellátás
átszervezésével kapcsolatban egyeztetésen született az a javaslat, hogy a dolgozói kedvezményes
étkeztetés a középiskolai nyersanyagnormával megegyező normaáron határozza meg a testület. Az
egyeztetésen felmerült az idősellátáshoz kapcsolódó és a bevezetésre váró dolgozói étkeztetés
nyersanyagnormája közötti eltárás. A dolgozói étkeztetés az eddigi kedvezményes étkeztetéshez
hasonlóan csupán menzaebédet foglal magában, ezzel szemben az idősotthoni ellátásnak az ebéd csak egy
részre, ezért van a különbség a két normatíva között. Az Ügyrendi Bizottság megvitatta és elfogadásra
javasolja a testületnek a rendelet módosítását.
Várfi András polgármester kérdés észrevétel hiányában, kérte, hogy szavazzanak a rendelet
módosításáról. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres
János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
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 az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében
meghatározott hatáskörében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Záró rendelkezések
2 § Ez a rendelet 2011. május 1-n lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2011. április
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. április 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
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Gyomaendrőd, 2011. április 29.
Dr. Csorba Csaba

jegyző
1. melléklet a 18 /2011. (IV.29. )önkormányzati rendelethez
A
1 Intézménynél alkalmazott
nyersanyag normák (nettó
áron)

B
Reggeli

C
Tízórai

D
Ebéd

E
Uzsonna

F
Vacsora

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
8 Dolgozói étkeztetés

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,-

-

180,275,180,-

-

142,175,-

422,590,-

5. napirendi pont
Térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati
rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök előadta, hogy a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak
szerint az oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj mértékét tanévenként a szakmai feladatra
folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának alapján kell meghatározni, mely összeget a tanuló
tanulmányi eredményétől függően csökkenteni kell. A törvény figyelembevételével a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény vezetője illetve iskolatitkára a 2010. október 1-i statisztikai tanulólétszámi és
a 2011. évi intézményi költségvetés alapján kiszámolta a tanszakokra jutó szakmai kiadások összegét. Az
adatok alapján a 2011-2012-es tanévre vonatkozó térítési és tandíjak mértéke kiszámításra került. Az
Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a testületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a rendelet
módosításáról. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres
János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 124. § (24) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a térítési díj és a tandíj összege
megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2.
melléklete helyébe a R. 1. melléklete lép.
Záró rendelkezés
2. § (1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 12/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2011. április
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. április 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. április 29.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
6. napirendi pont
Összefoglaló jelentés a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, hogy az Önkormányzat 2010. évben a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Kistérségi Többcélú Társulással kötött társulási megállapodás alapján gondoskodott a
törvényben előírt belső ellenőrzési kötelezettségről, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és a
Polgármesteri Hivatalnál. Megküldték a jelentést, melyet a Pénzügyi Bizottság tárgyalt és jóváhagyásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérdés észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a jelentés elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
207/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi belső
ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést.
Határidő: azonnal
7. napirendi pont
Beszámoló a 2011. évi „Civil- és Sport ”alapokra beérkezett pályázatok elbírálásáról, alapítványok
részére a támogatások megállapítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy a Képviselő-testület pályázatot írt ki a 2011. évi civil és sport alapra. A
felhasználható keretek fix összegben kerültek meghatározásra. A sport alap pályázható összeg 11.600 e Ft,
a civil alap pályázható összege 2.442 e Ft. A pályázatok benyújtási határideje 2011. március 31. volt. A
civil szervezetek támogatására 39 pályázat érkezett, a sport alapra 15 pályázat. A civil alapot az Ügyrendi
Bizottság a sport alapot a Pénzügyi Bizottság bírálta el. A mellékelt táblázatban található az elosztás.
Kiegészítette azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság a hulladéklerakó perköltségéből 1.750 e Ft-ot javasolt
áthelyezni a polgármesteri alapba, kötött felhasználásra, így a Tűzoltó Egyesület ebből a pénzből 400 e Ftal míg a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 450 e Ft-al és Gyomaendrőd Város
Közbiztonságáért Egyesület 900 e Ft támogatásban részesülne, ez a három szervezet a civil alapból
kikerülne. Javasolta, hogy a Bogrács Napja rendezvényre adandó támogatást ne adják oda most, hanem a
területen ahol rendezik, befejezik az építkezést, akkor kellene megrendezni.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy egy civil egyesületről van szó, mely ha nyert 100 e Ft-ot egy
bizonyos célra, akkor ő azt megrendezi és ha bevállalja, hogy azon a területen, ahol jelenleg építkezés
folyik, akkor megteheti.
Lehóczki Timár Irén elmondta, hogy a civil alap pályázható összegét nem lehet úgy felosztani, hogy
abból mindenki a megfelelő összeget megkapja, amire szüksége van. A Pénzügyi Bizottság elnökével
történt egyeztetést követően abban állapodtak meg, hogy kiveszik a Civil alapból a Városi
Közgyűjteményért alapítvány által kért összeget, illetve a Tűzoltó Egyesület által kért összeget, valamint a
Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért által kért összeget, valamint a Bogrács Napját. A Bogrács Napjára
kért 500 e Ft-ból 100 e Ft-ot tudtak adni, mivel alacsony volt az elosztható összeg. A Suttyomba
Alapítvány vezetője megjelent a Bizottsági ülésen és elmondta, hogy a Sajt és Túrófesztiválon nekik
körülbelül 600 e Ft-ra lenne szükségük de 550 e Ft-ból már elboldogulnak, ebből 250 e Ft-ot pályázati
úton nyertek 150 e Ft-ot a civil alapból, de még kellene nekik 150 e Ft-ot ahhoz, hogy a rendezvényen fel
tudjanak lépni. Az ügyrendi bizottság arra a döntésre jutott, hogy amit a Pénzügyi Bizottság meghatározott
az 1.750 e Ft-ot újraosztják úgy, hogy a jelzett három egyesülettől elvesznek 50-50 e Ft-ot, így ez 150 e
Ft, és így a Suttyomba Alapítvány megkapja a 300 e Ft-ot a civil alapból.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy ezeket a módosításokat az előterjesztés már tartalmazza a B)
alternatívában szerepel.
Toldi Balázs alpolgármester személyes érintettség miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén 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
208/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Toldi Balázs alpolgármestert kizárja a Beszámoló a
2011. évi „Civil- és Sport ”alapokra beérkezett pályázatok elbírálásáról, alapítványok részére a
támogatások megállapítása napirendi pont döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 11 igen szavazattal (Toldi Balázs nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár
Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
209/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lehóczkiné Tímár Irén az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének beszámolóját a 2011.
évi Civil alap felhasználásáról elfogadja, az 1. számú melléklet alapján.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 11 igen szavazattal (Toldi Balázs nem szavazott) az alábbi határozatokat hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
210/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Helyi Önkormányzatokról szóló 1990 évi. LXV. tv.
10. § (1) bekezdés d. pontjában foglalt át nem ruházható hatáskörében eljárva, az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a 2011. évi
2.442.000 Ft Civilszervezetek támogatási alapból az alapítványokat az elnyert támogatásoszlopban szereplő összegekben támogatja.
Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a közművelődésről
szóló 25/1999.(VIII.23.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet szerinti támogatási
szerződést kösse meg.

4

5

Civil alapra alapítványok által benyújtott pályázatok felosztható összege: 912.000 Ft
Pályázó neve
A pályázat
2010-ben 2011. évben kért
2011 évi
megfelel a
elnyert
támogatás
támogatás
pályázati
támogatás
összege
kiírásnak
Selyem Úti Óvodáért
Alapítvány
50.000 Ft
80.000 Ft
30.000 Ft
igen
Képviseli: Szabó Istvánné
Gye. Selyem út 101. sz.
Suttyomba Alapítvány
500.000 Ft
600.000 Ft
Képviseli:
igen
150.000 Ft
Szujó Zsolt
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16

17

18

19
20
21

22

27

28

29

30

Gye. Endrődi út 18. sz.
Gyomaendrőd Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda a
Gyermekekért Alapítvány
Képviseli: R. Nagy Tibor
Gye., Fő út 181. sz.
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Alapítvány
Képviseli: Farkas Zoltánné
Gye. Népliget út 2. sz..
„Napsugár Óvodákért
Közhasznú Alapítvány”
Képviseli: Szmola Magdolna
Gye. Fő út 85. sz.
Tulipános Óvodáért Alapítvány
Képviseli:Giricz Ilona
Gye.,Polyákhalmi út 1. sz.
Tulipános Óvodáért Alapítvány
Képviseli:Giricz Ilona
Gye.,Sugár út 59/1. sz.
Én is itt vagyok?! Közhasznú
Alapítvány
Képviseli:
Farkas Sándorné
Gye. Mátyás király út 7. sz.
„Gyomaendrődi Idősekért”
Alapítvány
Képviseli: Kissné Szabó Gizella
Gye. Mirhóháti út 1-5. sz.
Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány
Képviseli: Weigert László,
Dezső Linda
Gye. Kossuth út 9. sz.
Közalapítvány Gyomaendrőd
Város Közgyűjteményeiért
Képviseli: Dr. Szonda István
Gye. Kossuth út 11. sz.
Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus Alapítvány
Képviseli: Holubné Hunya
Anikó, Horváth Gáborné
Gye.,Mikszáth Kálmán utca 33.
sz.
Gyomaendrőd Társastánc
Mozgalomért Alapítvány

igen

100.000 Ft

300.000 Ft
100.000 Ft

igen

100.000 Ft

100.000 Ft

igen

-

80.000 Ft

100.000 Ft

30.000 Ft
igen

-

200.000 Ft

igen

-

450.000 Ft

30.000 Ft

0 Ft
igen

-

300.000 Ft

igen

-

120.000 Ft

100.000 Ft

50.000 Ft

igen

700.000 Ft

1.000.000 Ft

200.000 Ft

igen

670.000 Ft

750.000 Ft

0 Ft

igen

200.000 Ft

500.000 Ft

100.000 Ft

igen

80.000 Ft

100.000 Ft

42.000 Ft
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38

39

Képviseli:
Gombkötő Frigyesné
Gye. Áchim utca 1. sz.
Endrődi Szent Imre
Egyházközségért Közhasznú
Alapítvány
Képviseli: Szabó Zoltánné
Gye. Endrődi út 11. sz.
Öregszőlői Gyermekekért
Alapítvány
Képviseli:
Pésó Illés Béláné
Gye. Zöldfa utca 7/1. sz.

igen

50.000 Ft

100.000 Ft

40.000 Ft

igen

40.000 Ft

100.000 Ft

40.000 Ft

Határidő: 2011. május 16.
Felelős: Várfi András polgármester
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
211/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Selyem Úti Óvodáért Alapítvány
Képviseli: Szabó Istvánné
5502 Gyomaendrőd,
Selyem út 101. sz.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2011. évben 30.000 Ft azaz HarmincezerFt
támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a szerződést
aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról, a tárgyévet követően
írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet, az okiratában
meghatározott célokra használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2012. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
212/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Suttyomba Alapítvány
Képviseli: Szujó Zsolt
5502 Gyomaendrőd,Endrődi út 18. sz.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2011. évben 150.000 Ft azaz EgyszázötvenezerFt támogatást nyújtja.
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A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a szerződést
aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról, a tárgyévet követően
írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet, az okiratában
meghatározott célokra használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2012. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
213/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
Képviseli: R. Nagy Tibor
5500 Gyomaendrőd,Fő út 181. sz.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2011. évben 100.000 Ft azaz EgyszázezerFt
támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a szerződést
aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról, a tárgyévet követően
írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet, az okiratában
meghatározott célokra használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2012. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
214/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
Képviseli: Farkas Zoltánné
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2011. évben 100.000 Ft azaz EgyszázezerFt
támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a szerződést
aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról, a tárgyévet követően
írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet, az okiratában
meghatározott célokra használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2012. január 31.
a pályázó
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
215/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
„Napsugár Óvodákért Közhasznú Alapítvány”
Képviseli: Szmola Magdolna
5500 Gyomaendrőd, Fő út 85. sz.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2011. évben 30.000 Ft azaz HarmincezerFt
támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról, a tárgyévet
követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet, az okiratában
meghatározott célokra használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2012. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
216/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Tulipános Óvodáért Alapítvány
Képviseli:Giricz Ilona
5502 Gyomaendrőd, Polyákhalmi út 1. sz.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2011. évben 30.000 Ft azaz HarmincezerFt
támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról, a tárgyévet
követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet, az okiratában
meghatározott célokra használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2012. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
217/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Tulipános Óvodáért Alapítvány
Képviseli:Giricz Ilona
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 59/1. sz.
pályázót,
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hogy a 2011. évi Civil alapra benyújtott pályázatát forráshiány miatt támogatásban nem részesíti.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
218/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Én is itt vagyok?! Közhasznú Alapítvány
Képviseli:Farkas Sándorné
5500 Gyomaendrőd,Mátyás király út 7. sz.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2011. évben 100.000 Ft azaz EgyszázezerFt
támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a szerződést
aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról, a tárgyévet követően
írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet, az okiratában
meghatározott célokra használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2012. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
219/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
„Gyomaendrődi Idősekért” Alapítvány
Képviseli: Kissné Szabó Gizella
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5. sz.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2011. évben 50.000 Ft azaz ÖtvenezerFt
támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról, a tárgyévet
követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet, az okiratában
meghatározott célokra használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2012. január 31.
a pályázó
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
220/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Képviseli: Weigert László, Dezső Linda
5500 Gyomaendrőd,Kossuth út 9. sz.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2011. évben 200.000 Ft azaz KettőszázezerFt
támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról, a tárgyévet
követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet, az okiratában
meghatározott célokra használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2012. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
221/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Képviseli: Dr. Szonda István
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 11. sz.
pályázót,
hogy a 2011. évi Civil alapra benyújtott pályázatát forráshiány miatt támogatásban nem részesíti.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
222/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
Képviseli: Holubné Hunya Anikó, Horváth Gáborné
5500 Gyomaendrőd, Mikszáth Kálmán utca 33. sz.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2011. évben 100.000 Ft azaz EgyszázezerFt
támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a szerződést
aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról, a tárgyévet követően
írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet, az okiratában
meghatározott célokra használhatja fel.
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Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2012. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
223/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Gyomaendrőd Társastánc Mozgalomért Alapítvány
Képviseli:Gombkötő Frigyesné
5500 Gyomaendrőd, Áchim utca 1. sz.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2011. évben 42.000 Ft azaz NegyvenkettőezerFt
támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a szerződést
aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról, a tárgyévet követően
írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet, az okiratában
meghatározott célokra használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2012. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
224/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapítvány
Képviseli: Szabó Zoltánné
5502 Gyomaendrőd, Endrődi út 11. sz.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2011. évben 40.000 Ft azaz NegyvenezerFt
támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról, a tárgyévet
követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet, az okiratában
meghatározott célokra használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2012. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
225/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján - értesíti
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Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány
Képviseli:Pésó Illés Béláné
5502 Gyomaendrőd, Zöldfa utca 7/1. sz.
pályázót,
hogy az "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2011. évben 40.000 Ft azaz NegyvenezerFt
támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a szerződést
aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról, a tárgyévet követően
írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet, az okiratában
meghatározott célokra használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2012. január 31.
a pályázó

A képviselő-testület 11 igen szavazattal (Toldi Balázs nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár
Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
226/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Márjalaki József a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnökének beszámolóját a 2011.
évi Sport- alap felhasználásáról elfogadja, a 2. számú melléklet alapján.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat B) alternatívájáról
A képviselő-testület 11 igen szavazattal (Toldi Balázs nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár
Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
227/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslatának, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság által módosított javaslatát az alábbiak szerint:
A felhalmozási céltartalék között Hulladéklerakó perköltség címén elkülönített összeg (54.000 E
Ft), fel nem használt részéből kerüljön átcsoportosításra 1.750 E Ft a polgármesteri alapba, kötött
felhasználásra, az alábbi szervezetek és alapítványok részére, az alábbi felosztásban:
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület – 350.000 Ft, Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért – 400.000 Ft, Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért Egyesület – 850.000
Ft. A Suttyomba Alapítvány részére 150.000 Ft támogatási összeget határoz meg.
A polgármesteri alapból biztosított támogatások odaítélése során, az említett pályázók kötelesek
kérelmet benyújtani, majd az elbírálást követően támogatói szerződést kötni, valamint az abban
foglaltaknak megfelelően a támogatás felhasználásáról elszámolni.
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Az átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításakor el kell végezni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
8. napirendi pont
Nagyenyedi futball torna és schönecki kóruslátogatás
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy a Gyomaendrődi FC focistáinak lehetőségük van ebben az évben részt
venni egy sportrendezvényen. Az útiköltséghez -135.000,-Ft forrást nem tudnak biztosítani, ezért
támogatást kérnek az Önkormányzattól. A gyomaendrődi zenebarátok kamarakórusa a németországi
vendégek szállításának támogatását kéri, 100.000 Ft értékben. A Pénzügyi Bizottság tudomására jutott,
hogy a tűzoltó egyesület is a Schönecki testvérvárosba utazik ezért az ő részükre is javasolnak 150 e Ft.
támogatás odaítélését.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatokról
és a tűzoltó egyesület részére adandó 150.000,-Ft támogatásról.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
228/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Gyomaendrődi FC utazási
költségeit a nagyenyedi futball tornára 2011. június 1-3-a között, a 2011 évi költségvetési rendelet
6. § (4) bekezdésében meghatározott Testvérvárosi és nemzetközi sportkapcsolat és
kommunikáció terhére 135.000 Ft-tal.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
229/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus kórustalálkozóját, ezen belül a németországi vendégek Ferihegyről Gyomaendrődre
és visszaszállítását a 2011 évi költségvetési rendelet 6. § (4) bekezdésében meghatározott
Testvérvárosi és nemzetközi sportkapcsolat és kommunikáció terhére 100.000 Ft-tal.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
230/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Gyomaendrőd Város Tűzoltó
Egyesület Schönecki utazását a 2011 évi költségvetési rendelet 6. § (4) bekezdésében
meghatározott Testvérvárosi és nemzetközi sportkapcsolat és kommunikáció terhére 150.000,-Fttal.
Határidő: azonnal
9. napirendi pont
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2010. évi közhasznúsági jelentése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, hogy a közalapítvány a törvényben foglaltak alapján megküldte
közhasznúsági jelentését, melyet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
231/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2010. évi közhasznúsági jelentését és utasítja a
kuratórium elnökét, hogy a jelentés közzétételéről gondoskodjon 2011. június 30. napjáig.
Határidő: azonnal
10. napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár létszámleépítése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, hogy a Képviselő-testület 2011. február 15-én elfogadott költségvetési
rendeletében döntött a könyvtárban végrehajtandó két fő könyvtárosi álláshely megszüntetéséről. Javasolta
a napirendi pont elnapolását, a költségvetés háromnegyed éves rendelet módosításánál tárgyalja a testület.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat elfogadásáról
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
232/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a jelentős többletköltségek miatt az
előterjesztésben foglaltakat elutasítja, a létszámleépítés végrehajtását elnapolja, ezzel egyidejűleg

351

utasítja a Könyvtár Vezetőjét, hogy dolgozza ki a Határ Győző Városi Könyvtár racionális
működtetésének lehetőségét, és a 2011. október havi ülésre terjessze azt a Képviselő-testület elé.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a következő
Költségvetési rendelet módosításakor a Határ Győző Városi Könyvtárnál 2011. április 1. napjától
elrendelt létszámleépítést vonja vissza, és a háromnegyed éves rendelet módosításánál rendelje el
a létszámleépítést.
Határidő: 2011. október 9.
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető
11. napirendi pont
Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. kérése
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy a Szmola Nonprofit Kft 2011. március 10. kérelemmel fordult a
testülethez, melyben kérte, hogy a közhasznú tevékenység ellátásáról szóló szerződést közös
megegyezéssel megszüntetéséhez a testület hozzájárulását. Kérte továbbá, hogy a szerződés felbontására
és az óvodák működtetésének befejezésére 2011. szeptember 1. napjától kezdődő időpontot fogadjon el a
testület. Így 2011. augusztus 31. napjáig vállalja a két óvoda – a Szabadság út 6. szám és a Fő út 85. szám
– alatti óvoda szerződés szerinti működtetését. A Kft elkészítette és benyújtotta a két óvoda
eszközállományának részletes leltárát, amely 6.343.950,-Ft összegben állapított meg.
A Kft-vel kötött szerződés közös megegyezéssel jogutódlás nélkül kerül megszüntetésre, illetve az
Önkormányzat kezdeményezi a tételes leltár elkészítését, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola bevonásával úgy, hogy az oktatási intézmény tegyen javaslatot az óvodai feladat ellátásához
szükséges eszközállományra valamint az óvodai feladat ellátására, működtetésére. Az Ügyrendi Bizottság
az A) alternatíva elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat A )
alternatívájáról.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
233/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Szmola Nonprofit Kiemelten
Közhasznú Kft. Közhasznú Tevékenység Ellátásáról szóló szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről szóló tájékoztatást elfogadja, és támogatja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskolához történő óvodai feladatellátás átszervezését.
Továbbá utasítja Várfi András polgármestert, hogy májusban, rendkívüli Intézményi Társulási
illetve Képviselő-testületi ülésre készítse el az átszervezéssel kapcsolatos előterjesztést.
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola energiaracionalizálás pályázat előkészítés
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységre vonatkozó pályázható
kört. A Rózsahegyi Kálmán iskola fűtéskorszerűsítésére vonatkozó tervdokumentációval rendelkezik.
Jelenleg a főépület, gazdasági épületrész, tornaterem felújítására javasolják, hogy előkészítésre kerüljön a
pályázat. A tervezési munka fedezete 2011. évi általános tartalékból történne.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
234/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola fejlesztése érdekében a pályázati előkészítési
munkát támogatja a Képviselő-testület.
A tervezési munkákra - három ajánlat bekérésével, a legkedvezőbb ajánlatadóval – megbízást ad.
A tervezési munka fedezete: a 2011. évi általános tartalékból.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
13. napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, hogy az intézményvezető kéréssel fordult a testülethez, melyben a
fenntarthatóbb életmód című pályázat intézmény által benyújtását támogatni szíveskedjen. A támogatás
mértéke a projekt elszámolható összes költségének 95 %-a. A pályázat keretében igényelhető, elnyerhető
összeg 10 M Ft. Az igényelni kívánt összeg 8.7 M Ft. A pályázathoz szükséges önerő mértéke maximum
435 e Ft. A Pénzügyi Bizottság javasolja a testületnek elfogadásra, úgy, hogy a pályázathoz szükséges
önerőt az iskola 2010. évi szabad pénzmaradvány terhére legyen kijelölve, az Önkormányzat Képviselőtestülete nem vállalja az előfinanszírozást, illetve az 5 évig történő fenntarthatósághoz többletforrást nem
biztosít.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
235/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámú „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási
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lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” című pályázat, intézmény
által történő benyújtását az alábbiak szerint:
- pályázathoz szükséges önerőt (5 % - maximum 435.000 Ft), a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda 2010. évi szabad pénzmaradványa terhére jelöli ki,
- Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem vállalja fel a pályázat előfinanszírozását,
- 5 évig tartó fenntarthatósághoz többletforrást nem biztosít a Képviselő-testület a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda részére.
Határidő: azonnal
14. napirendi pont
Informatikai infrastruktúra fejlesztése az oktatási intézményekben, TIOP-1.1.1-07/1
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, hogy 2008-ban az Önkormányzat pályázatot nyújtott
be, melyben a fenntartásában működő iskolák eszközállományának fejlesztésére igényelt támogatást.
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás fenntartásában működő iskola informatikai
fejlesztésére is nyújtott be pályázatot ugyanerre a jogcímre, mint gesztorönkormányzat. Az egyszeri vissza
nem térítendő támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. Az eszközbeszerzés
szállítói finanszírozása a projekt egyéb költségei utófinanszírozásúak. 2008 júliusában értesítették az
Önkormányzatot, hogy az eszközbeszerzést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség bonyolította volna,
amelynek lezárását követően kerülhetett sor a támogatási szerződés megkötésére. Az iskolák modern
digitális taneszközökkel való felszerelésére 2009. év végéig két közbeszerzést írt ki az Ügynökség, de
mindkét eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítani. Ezután értesítették a nyertes pályázókat, hogy
lehetőségük nyílik az eszközök beszerzésére a támogatás igénybevételének megváltozott feltételei viszont
a támogatói okirat aláírásához még további mellékleteket szükséges benyújtani. Az ehhez kért
dokumentumokat határidőre beküldte az önkormányzat a közreműködő szervezethez. A támogató okirat
2010. november 11-én lépett hatályba, az intézményi társulás esetében 2011. január 13-án. A pályázatok
benyújtásától a támogatási szerződések létrejöttééig hosszú idő telt el, a pályázatokban megadott
megvalósítási időtartam már nem aktuális, ezért mindkét esetben kezdeményezve lett a szerződés
módosítása. A kérelemben 2011. március 1 és 2011. június 30. közötti megvalósítási időtartamot
határozott meg az önkormányzat. A szerződésmódosítással egyidejűleg megindult a közbeszerzési eljárás.
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
236/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Informatikai
infrastruktúra fejlesztése sz oktatási intézményekben, TIOP-1.1.1-07/1 című tájékoztatót, és
tudomásul veszi, hogy a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Jókai úti tagintézményéből a
tanulók átkerültek a Fő úti épületegységbe, a Jókai úti iskolában 2010. szeptember 1-től nem
folyik nevelő-oktatási munka.
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
A Gazdasági Program
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, hogy mind a három bizottság tárgyalta a gazdasági
programot. 2011-2015 egy középtávú stratégia olvasható ki az előterjesztésből. Mind a három bizottság
javasolja a gazdasági program elfogadását.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a gazdasági program
elfogadásáról.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János
igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs tartózkodott,Várfi
András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
237/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Önkormányzatának Gazdasági Programját elfogadja.

Gyomaendrőd

Város

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
16. napirendi pont
2011. évben megvalósuló közfoglalkoztatással kapcsolatos beszámoló
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént az előterjesztés ismertetésére.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy a Képviselő-testület 2011. februári ülésén megtervezte a 2011.
évre szóló közfoglalkoztatás pénzügyi és létszám keretét, amely a 2011. évi költségvetésbe beépítésre
került. A tervezett összkiadás 75.227.674,-Ft, ehhez a tervezett saját erő 5.811.434,-Ft. Három pályázat
beadása után a tervezett összkiadás 63.697.736,- Ft a tervezett saját erő 5.221.138,-Ft. Az eltérés oka a
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra szóló pályázatok csak a foglalkoztatók nyújthatják be és a
Zöldpark Kft-t nem illeti meg az 50 %-os járulék kedvezmény. Ezen kívül a tervezés a maximálisan
tervezhető közvetlen költséggel számoltak és a pályázat benyújtásakor figyelembe vették a ténylegesen
felmerülő igényeket valamint azt a tényt, hogy kevesebb közvetlen költség igénylése mellett további
létszám vonható be a közfoglalkoztatásba. A második rövid távú pályázat benyújtása előtt egyeztetve lett a
Munkaügyi Központtal, a Központ tájékoztatása alapján a május-augusztus hónapokra tervezett létszám
foglalkoztatására rendelkezésre áll a pénzügy keret, valamint a szeptember-december hónapokban
körülbelül 50 fő foglalkoztatására van lehetőség, ezért ebben a pályázatban már az utolsó négy hónapra az
50 fő foglalkoztatását is megpályázták. Ennél a pályázatnál is a közfoglalkoztatásban részt vevő
intézmények foglalkoztatóként szerepelnek. Az eltérés oka még a tervezet és a megvalósult létszám
közötti nagy eltérés, hogy az év elején két havi foglalkoztatással számoltak, de ez a program
végrehajtásakor nem vált be, mert amennyiben nem valósul meg a közfoglalkoztatás nem tölthető be a
munkakör kevesebb, mint két hónapra, illetve a támogatás nem hívható le, ezért zömében már csak
négyhónapos közfoglalkoztatással lehet számolni. A Munkaügyi Központ tájékoztatása alapján még
körülbelül 25 fő rövid időtartalmú és körülbelül 6 fő hosszabb időtartalmú foglalkoztatásra lesz lehetőség
ebben az évben. Megvizsgálásra került, hogy a tervezett saját erőhöz képest 590.296,-Ft saját erő áll
rendelkezésre, amely 25 fő rövid időtartamú és 7 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására elegendő.
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A tervezéshez illetve az első alkalommal benyújtott pályázatokhoz képest nagy változást jelent, hogy az
önkormányzat csak a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott személyek esetében a munkáltató az
intézmények is foglalkoztatókként lépnek fel a foglalkoztatás során. A Képviselő-testület vállalta, hogy a
saját intézményei tekintetében vállalja a saját erő biztosítását, azonban arról még nem született döntés,
hogy a saját erőt az intézmények számára támogatásként illetve a Zöldpark Kft esetében pénzeszköz
átadásaként adják át a foglalkoztató számára. E döntések meghozatala szükséges ahhoz, hogy a
közfoglalkoztatást minden intézmény megvalósíthassa.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy a közfoglalkoztatás szervezésére a Zöldpark Nonprofit Kft
van kijelölve, melyről a Képviselő-testület 2011. február ülésén rendelkezett. A gazdasági társaságok
átszervezésével kapcsolatos folyamatban szerepel, hogy a közfoglalkoztatást a nonprofit gazdasági
társaságnak célszerű szervezni. Az, hogy ki pályázhat közfoglalkoztatásra a 2011. február havi ülésen
került bemutatásra.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
238/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évben megvalósuló
közfoglalkoztatásról készített tájékoztatást.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. április 13. napján rövid
időtartamú közfoglalkoztatásra benyújtott pályázatot az alábbi keretszámok alapján:
Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 187 fő
Költségnem megnevezése
A támogatás teljes időtartamára (Ft)
Munkavállalók munkabére
28.006.636
Munkabérek járulékai
5.845.065
Bér és járulék összesen
33.851.701
Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási
32.159.116.
összeg*0,95
Közvetlen költségek (az előbbi támogatási igény
865.520
max 5 %-a)
Támogatási igény összesen (munkabérek és
33.024.636.
járulékai után igényelt támogatási
összeg+közvetlen költség)
Saját erő:
1.692.585
A közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények:
Intézmény megnevezése
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Térségi Szociális Gondozási Központ

létszám
23 fő
106 fő
8 fő
2 fő
4 fő
44 fő
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Saját erő
207.856.-Ft
970.798.-Ft
76.273.-Ft
19.522.-Ft
19.522.-Ft
398.614.-Ft

3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási Központ,
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda számára a
rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erőt havonta támogatásként biztosítja.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Térségi Humánsegítő Szolgálat – önállóan
működő költségvetési intézmény – esetében a saját erő összege a költségvetési rendelet módosítását
követően, mint működési célú pénzeszközátadás jelenik meg a költségvetésben.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
számára a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erőt, 1.504.160.-Ft-ot egy
összegben pénzeszköz átadásként 2011. május 5. napjáig biztosítja.
5.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
számára a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erőt havonta pénzeszköz átadásként
biztosítja, továbbá a közfoglalkoztatás 1. havi bér és járulékösszegét valamint a közvetlen költség összegét
(3.120.663.-Ft + 865.520.-Ft összesen 3.986.183.-Ft) megelőlegezi azzal, hogy az összeg egésze 2012.
februárban fog megtérülni az utolsó bérkifizetést követő támogatás lehívása után. Azonban a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2011. évben kötelese az önkormányzat részéről megelőlegezett összegből
a tényleges kifizetéssel nem terhelt összeget megtéríteni.
A megelőlegezett összeg forrása a 2010. évben be nem folyt pályázati támogatás.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2011. évi vállalkozási szerződés
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse a
napirendi pontot.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület az önkormányzat 2011 évi költségvetésében
22 millió Ft-ot különített el a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2011. évi egész éves
tevékenységének fedezésre. Az ügyvezető nyilatkozata szerint, ha a vállalkozási szerződés tartalma a
2010.-es évhez képest változatlan marad, akkor a rendelkezésre álló összegből a feladatok ellátását a Kft.
nem tudja biztosítani. Októberre a Kft. csődbe juthat.
Véleménye szerint a gazdasági társaságok megfelelő átalakításával ez elkerülhető lesz.
A bizottság javaslata, hogy fogadják el a vállalkozási tervezetet a 22 millió Ft finanszírozás mellett.
Poharelec László képviselő nem értette, hogy ennek az önkormányzati tulajdonú Kft-nek az ügyvezetője,
miért jön azzal a tulajdonos felé, hogy az általa végzett számítás szerint októberre el fog fogyni ez a 22
millió Ft. Egy Kft ügyvezetőjének az a feladata, hogy a céget, amit rábíztak megfelelően működtesse, és
ha nem elég a rendelkezésre álló pénz, úgy menjen és vállaljon munkát. Csodálkozva tapasztalta, hogy
helyi vállalkozók ültetnek cserjéket a város közterületein, mikor az a Kft-nek lenne a dolga. Az
információk szerint azért, mert a kft. ügyvezetője azt nem vállalta. Felmerül a kérdés, hogy kell e akkor
nekünk ez az ügyvezető. A testületnek el kellene dönteni, mit akarnak, ha nem a várost gazdaságosan
működtetni. Az egyik oldalon komoly megszorításokat vezetnek be, a költségmegtakarítás érdekében a
másik oldalon meg jönnek az önkormányzati Kft-k és viszik a pénzt? Egy gazdasági társaságot azért
működtetnek, hogy az vagy nullás, mert nonprofit, vagy pedig eredményt termeljen a városnak. Ezzel
szemben ide jön, és itt tartja a markát, amikor meg felajánlanak részére munkát, azt nem vállalja el.
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Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, amennyiben októberig nem történik meg a gazdasági
társaságok átalakítása, és elfogy a rendelkezésre álló 22 millió Ft, mi lesz a Kft-vel, van e valami
elképzelés arra, hogy az év hátralévő részében a még szükséges pénzt honnan teremtik elő, hogy ne
kelljen dolgozókat elküldeni.
Marton Dániel képviselő reagálva Poharelec László képviselő úr „maroktartás” kifejezésére, ez akkor a
Könyvtárra is vonatkozik, hogy nem tudja a saját működését biztosítani. Oda is komoly plusz pénzt kell,
hogy adjunk, akár elbocsátásról, akár a dolgozó megtartásáról lesz szó. Mi a különbség a két helyzet
között?
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő kérte a képviselő társait, kerüljék a másik embert méltató
megjegyzéseket. Nekünk nem ez a dolgunk, hanem az, hogy felelős döntést hozzunk azokról az
emberekről, akikről itt most szó van. Próbáljanak meg kevesebb érzelmi töltéssel véleményt mondani,
nyilatkozni, talán akkor előrébb haladna ez a testület és ez a 12 ember egy irányba tenné a dolgát.
Várfi András polgármester megítélése szerint a fenti hozzászólásokban a képviselő társak senkire nézve
nem tettek sértő, bántó megjegyzést.
Toldi Balázs alpolgármester Marton képviselő társa kérdésére elmondta, véleménye szerint továbbra is a
„maszatolás” történik, ugyanis a 2011 évi költségvetésben a Könyvtár elfogadta az őt érintő összeget, és
érdekes módon valahonnan még is előkerült 1.5 millió Ft, amire most szüksége lenne. Ugyan ez a helyzet
a Kft-vel is, ő is elfogadta a 22 millió Ft-ot, ami a jelzés alapján októberre el fog fogyni. Ilyen alapon
aztán sorra jönnek a többi intézmények, hogy nekik sem elég az elfogadott pénzösszeg. Alig telt el két
hónap a költségvetés elfogadása óta és már plusz 5 millió Ft igényről kellene dönteni. Minek akkor az
elfogadott költségvetés.
Poharelec László képviselő elnézést kért, a hozzászólásával senkit nem akart megbántani. Óriási
különbség van a Kft és a Könyvtár között, ez utóbbi kötelező, így ha tetszik, ha nem támogatást kell adni.
Annak mértékét nyilván a szűkös költségvetésre figyelemmel kell, majd meghatározni. Ez a nonprofit Kft,
pedig azért gazdasági társaság, hogy ennek megfelelően működjön és gazdálkodjon. Legyen bevétele a
kiadások mellett. Ennek a Kft-nek viszont a bevételét csak az önkormányzattól kapott 22 millió Ft teszi ki.
Miért nem jelenik meg a piacon a helyi vállalkozók mellett, miért a helyi vállalkozó végez a városnak
cserjeültetést, nádvágást. Az általuk beterjesztett táblázatban egyetlen fillér sincs betervezve egyéb
bevételként. Ezzel szemben a könyvtár legalább próbálkozik, mindent meg tesz azért, hogy egy kis plusz
bevételt összeszedjen. A könyvtárra nagy szüksége van a városnak, ezt többen is meg tudják erősíteni. A
Kft-re viszont, ha nem tud legalább nullásan működni, akkor nincs szükség. A zöldterületek karbantartását
meg tudná oldani a város a helyi vállalkozókkal is, és még lehet, hogy olcsóbb is lenne.
Arnóczi István képviselő aziránt érdeklődött, hogy kimutatott táblázatban, hogy jött ki a 4.349 e Ft Áfa,
mikor a munkabér és járulékainak nincs Áfája, az egyéb állandó költségeket összeadva pedig annak nem
ennyi az Áfa tartalma.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök hangsúlyozta, valamennyien tisztában vannak azzal, hogy a
város intézményei szorongatott helyzetben vannak, és bizonyára e kettőn kívül sorra jön majd a többi is,
hogy elfogyott a pénzük. Az intézmények vezetői, és a gazdasági társaságok vezetői is kötelesek voltak
elfogadni a költségvetésben részükre meghatározott pénzösszeget. A Kft. ügyvezetője is jelezte a
Felügyelő Bizottsági ülésen, hogy tudomásul veszi, hogy 22 millió Ft-ból kell gazdálkodnia, de ezt csak
akkor tudja tartani, ha elbocsát dolgozókat, és az időjárás is kedvező lesz.
A képviselők is vegyék tudomásul, hogy nagyon kevés a pénz, és próbálják meg kezelni ezt a problémát.
A város is a miénk és a fű is nekünk nő.
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Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, nem tartja valószínűnek, hogy helyi vállalkozók a zöldterület
fenntartását 22 millió Ft-ból el tudnák végezni.
Toldi Balázs alpolgármester egyetértett Lehóczkiné képviselő asszonnyal abban, hogy év végére komoly
finanszírozási problémák lehetnek, és csak reménykedni tudnak abban, hogy nem így lesz.
Marton Dániel képviselő kiegészítésként hangsúlyozta, számára is ugyan úgy fontos, hogy legyen
könyvtára a városnak, de ugyan úgy kell a kulturált városkép is- a gondozott parkok, közterületek.
Gurin László a Kft. ügyvezetője reagálva a feltett kérdésekre, hozzászólásokra elmondta, a Kft-t az
önkormányzat hozta létre a közterületek kezelésére. A kft ebben az évben megkapta a közfoglalkoztatási
feladatok ellátását, mint fő vállalkozó. A kft. alapító okiratában szerepel, hogy közfeladatot lát el, közcélú
feladata van és a közhasznú feladata kötelezően ellátandó. A Kft megalakítás abból a célból történt, hogy
ezt a feladatot ne kelljen kiszervezni, ne külső cég lássa el, maradjon itt Gyomaendrődön. A végzendő
feladatra megkapta az oda irányzott pénzt, az alkalmazásába került volt Gyomaszolg dogozóknak a bérét
és a létszámot 12 hónapon keresztül meg kellett tartani, mert ez a tevékenység lett kiszervezve a
Gyomaszolg Kft-ből a Zöldpark Kft-be. A Kft. 2010-ben 30.500 e Ft költségvetésből gazdálkodott, ugyan
annyi létszámmal, mint amennyivel most dolgoznak. Ezt a költségvetést kb. + 1 millió Ft bevétellel tudta
pótolni, ami a csapadékos időjárás miatt el is ment a működésre. Ehhez képest az idei évben 8 millió Ft-al
kevesebb költségvetésből kell a Kft-nek működni. Ez a 8 millió Ft 2-3 fő dolgozónak a munkabérét
jelenti. A Kft. alapító okirata szerint maximum 10 % profit orientált tevékenységet végezhet, ami azt
jelenti, hogy a 22 millió Ft-ra maximum 2-2.5 millió Ft-os bevétellel számolhatna. Ki az, aki ezt garantálja
számára? Természetesen keresi a lehetőséget, amivel plusz bevételt tud elérni, néhány szerződést már
kötött erre az évre, de igazán a „szezon” most kezdődött. A fű most kezd el nőni, most kell cserjézni, stb.
Köztudott az is, hogy az emberek többsége vagy maga nyírja a füvet a portáján, vagy olyannal végezteti
el, aki számla nélkül olcsóbban elvégzi, mint a Kft., aki Áfás számlát kell, hogy adjon. Felajánlotta a Kft.
szolgáltatásit a sportegyesületnek a spotpályák fűnyírására vonatkozóan, de erre az volt a válasz, hogy
vigye lejjebb az árakat. Ezt meg is tette, és megajánlotta, hogy a mindenkori üzemanyag ár + 15 %-a.
További egyezségek is folyamatban is vannak, illetve magánszemélyek is megkeresték, de ezek olyan
minimális összegek, amiből nem garantálható a + 2.5 millió Ft-os plusz bevétel.
Poharelec képviselő úr hozzászólására megjegyezte, az említett cserje ültetést azért utasította vissza, mert
árpilis 20-án jelezték számára, hogy a Bajcsy Zs. úton 500 db szabadgyökerű fagyalt el kellene ültetni.
Ekkorra viszont a Kft. úgy be volt táblázva munkákkal, hogy erre már nem volt szabad dolgozói
kapacitása, egyébként meg a szabadgyökerű növényeket márciusig el kell ültetni, semmi garancia nincs
arra, hogy a most kiültetettek megfakadnak. Ettől függetlenül maximálisan arra törekszik, hogy működjön,
a Kft. ahol tudja, ott a költségeket csökkentse. Ennek érdekében a könyvelési költségeket le fogja
csökkenteni, és az egynyári virágokat igyekeznek saját termesztésből előállítani, amelyhez megépítették a
fólia sátrat és az elvetett magok már kikelőben vannak. Úgy áll a rábízott feladathoz, hogy ameddig tud, a
Kft. a 22 millió Ft-ból kijöjjön.
Az Áfa összege egy tapasztalati szám, 2010-ben ennyi volt az Áfa, amit levettek 10 %-al. Nem biztos,
hogy ennyi lesz, lehet, hogy kevesebb.
Összegezve, mint ügyvezető úgy érezte, hogy kötelessége tájékoztatni a tulajdonos önkormányzatot a Kft.
várható helyzetéről. Természetesen mindent meg tesz annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló
pénzösszeg minél tovább elég legyen.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő javasolta, hogy az egyedül álló idős embereket is keressék meg,
ajánlják a Kft. szolgáltatásait, a rezsi órabér közlése mellett.
Gurin László ügyvezető reagálva elmondta, jelenleg két ilyen élő megállapodása van a Kft-nek. Ez
azonban alkalmanként 2.000-3.000 Ft-ot jelent. Ez minimális. Hirdetést jelentettek meg, hogy a
temetőkben sírgondozást is vállalnak, de ez idáig egyetlen megkeresés sem volt.
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Ugyan így fagallyazásra, zöldfelület kezelésre is jelentettek meg hirdetést éves szerződéssel, de arra sem
mozdult a lakosság. Ettől függetlenül tovább próbálkoznak.
Arnóczi István képviselő az Áfa kérdését továbbra sem tartotta megnyugtatónak, véleménye szerint az
túltervezett. Át kell dolgozni, újra kell tervezni.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, a szerződés tervezet szerint bizonyos közterületek kikerülnek a
Kft. gondozása alól, ami bizonyos megtakarítást jelenthetne a Kft.-nek. Megkérdezte az ügyvezetőt, hogy
elfogadhatónak tartja e ezt a módosított szerződés –tervezetet és ez alapján a 22 millió Ft-ot, vagy a
csökkentett feladatok ellenére jelentkezhet e plusz támogatási igénye.
Gurin László ügyvezető kifejtette, az a 6+2 fő közmunkást, akit hosszabb idejű foglalkoztatásra felvett a
Kft 6 órába, azokat a Munkaügyi központtól igényelték meg, abból a meggondolásból, hogy ők a
zöldterület kezelését fogják végezni, mert a 4 órára lecsökkentett közmunkásokkal ekkora területet nem
tud ellátni. Ez a 6 fő gépekkel fel lett szerelve – benzines fűkasza - , melynek dologi kiadásaira kaptak
pénzt, viszont üzemanyagra nem. Ezt is a 22 millió Ft-ból kell megvásárolni. Mivel a közmunkások
foglalkoztatásával kapcsolatos összes adminisztráció átkerült a Kft-hez, a munkabér számfejtésének a
költségét is a Kft-nek kell állni, ami 1500 Ft/fő/ hónap. Ez egész évre 1.200 e Ft-ot jelent. Időközben
sikerült eredményesen tárgyalni, úgy hogy ezen az összegen valamit tudnak majd csökkenteni. Ezeken
kívül, a bér banki átutalásának költsége is 70-80 e Ft-ot jelent havonta.
Tudni kell továbbá, hogy a Munkaügyi Központ és a Kft. között létrejött szerződés szerint előtte 3 hónap
és a közfoglalkoztatás ideje alatt 6 hónapig hasonló munkakörű dolgozót nem küldhet el. Ez azt jelenti,
hogy a tervezett létszámleépítést sem úgy tudja végrehajtani, ahogyan elképzelte.
Megjegyezte, a Poharelec képviselő által elmondottak alapján kicsit megbántva érezte magát, aki szerint
nem tesz meg mindent a Kft. megfelelő működőképessége érdekében. Ez nem így van, de tudomásul kell
venni, hogy vannak olyan külső körülmények, amik tőle függetlenek, és nagyban befolyásolják a Kft.
működésének alakulását.
Poharelec László képviselő reagálva megjegyezte, ne érezze magát megbántva az Ügyvezető úr, mert ő
ezt már szemtől szemben nem egyszer elmondta. A számokban meg kellene, hogy jelenjenek azok az
elképzelések, amiket most itt az ügyvezető elmondott.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában lezárta témát, és Városfenntartó bizottság
javaslatára figyelemmel kérte a testületet, hogy az A. alternatíva szerinti döntési javaslatot fogadja el,
amely szerint elfogadják a 2011.-es évre vonatkozóan a vállalkozási szerződés tervezetet 22 milliós
finanszírozás mellett.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
239/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete testület elfogadja a Gyomaendrőd Város Önkormányzata
és a Zöldpark Nonprofit Kft. között létrejövő a 2011. évi zöldterület-kezeléssel kapcsolatos
vállalkozási szerződést 22 milliós Ft-os finanszírozás mellett.
Határidő: azonnal
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18. Napirendi pont
A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2011. évi rekonstrukciós terv
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Vízművek Zrt. a 2011 évi legszükségesebb munkák körét a
következők szerint határozta meg: az 500 m3-es vasbeton víztározó felújítása 17.812.189,- Ft,
szennyvíztisztító telep – tisztított szennyvíz átemelő villamos felújítása: 2.400.000,- Ft - tisztított
szennyvíz nyomóvezeték részleges kiváltása: 9.219.694 Ft.
A bizottság az előbbi két tétel elfogadását javasolja, míg a nyomóvezeték részleges kiváltásával
kapcsolatban az volt a vélemény, hogy a javítást akkor kell elvégezni, amikor szükséges.
A bizottsági ülés után a víztározó felújítási munkáira vonatkozó költségvetést a Vízművek Zrt.
kismértékben módosította - az ülésen elhangzottak figyelembe vételével- így az 17.672.538,-Ft, mely
beépítésre került a döntési javaslatba.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy a bizottság javaslatára figyelemmel hozzák meg
döntésüket.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János nem, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky Erzsébet tartózkodás, Iványi
Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
240/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2011. évi rekonstrukciós tervet az alábbiak szerint
fogadja el:
2011. ÉVI REKONSTRUKCIÓS TERV
Megnevezés
Mennyiség
Felszín
feletti
vasbeton
víztározó rekonstrukciója
Tisztított szennyvíz átemelő
villamos felújítása
Összesen:

Költség
17.672.538,2.400.000,20.072.538,- Ft

A Képviselő-testület utasítja Várfi András polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt.
részére az elfogadott rekonstrukciós tervet küldje meg.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése
Betkó József bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése c. pályázatról, és annak műszaki tartalmáról a februári, márciusi ülésen már
tárgyalta a testület. A márciusi ülésen jelen volt a tervező cég, a Bio-Genezis Kft. képviselője, és az általa
elmondottakra figyelemmel a testület döntött a pályázatban megvalósuló fejlesztések keretösszegéről, és
meghatározta a beszerzésre kerülő gépeket, eszközöket.
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A testület döntése alapján a Kft. megküldte a pályázat átdolgozott műszaki tartalmát, melyet a bizottság
ismételten áttekintett és az alábbiak szerint javasolja a testületnek elfogadásra:
A szelektív gyűjtő szigetek száma ne kerüljön növelésre, háztartási komposztálókra (sem kicsi, sem 400 les, sem 1000 l-es) ne pályázzanak, ne kerüljön be a pályázatba. Ennek megfelelően a pályázat műszaki
tartalma: 50 db 1100 l-es komposztáló gyűjtőkonténer, 15 m3-es tömörítő hátfalas hulladékgyűjtő jármű 1
db; komposztaprító és forgató 1 db; hidraulikus homlokrakodó 1 db; és 986 db 240 l-es bio-kuka. Ezek
összértéke: 87.711 e Ft.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi bizottság támogatta a fenti bizottsági javaslatot.
Megkérdezte Liszkainé Nagy Mária osztályvezető asszonyt, véleménye szerint ezzel a műszaki
tartalommal benyújtható e a pályázat, megfelel e a kiírás feltételinek, sikeres lesz e.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető válaszolva elmondta, nem tudja megmondani, hogy a pályázat
sikeres lesz e. Az elmúlt ülésen a Kft. képviseletében jelenlévő Barta úr is kihangsúlyozta, hogy a
szelektív gyűjtésen van a hangsúly, azokat az apróbb eszközöket is javasolta a pályázatba beépíteni, amit a
B. alternatíva tartalmaz – házi komposztáló, minél kevesebb kommunális hulladék kerüljön lerakásra,
olyan, ami vagy komposztálható, vagy szelektíven gyűjthető.
Nagyné Perjési Anikó képviselő tudomása szerint a pályázatban bizonyos eszközöknek nem egyforma a
támogatási intenzitása. Kérdése volt, hogy a bizottság által javasolt műszaki tartalommal ki jön ez a saját
erő, amit eddig tervezetek.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, a bizottságnak elsődlegesen azt tartotta szem előtt, hogy mi
kell, és mi nem kell a városnak. Személyes meggyőződése szerint, amivel a bizottság is egyetértett,
háztartási komposztálókra nem kellene 1.296 e Ft-ot, azt tegyék bele a pályázatba, amire szüksége van a
városnak.
Nagyné Perjési Anikó képviselő további kérdése volt, hogy amennyiben a Városfenntartó bizottság által
javasolt műszaki tartalmat fogadják el, és azt követően kiderül, hogy így a pályázat nem nyújtható be,
mert nem felel meg a feltételeknek, akkor mi történik.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető válaszolva elmondta, a pályázat biztos, hogy beadható, de az
elbírálás szempontjait nem ismeri. Annyi bizonyos, hogy a komposztaprító és forgató valamint a
hidraulikus homlokrakodó kevésbé támogatott, azokat 70 %ban, míg a szelektív gyűjtést 85 %-ban
támogatja a pályázat.
Poharelec László képviselő megkérdezte, hogy az általunk elfogadásra kerülő műszaki tartalmat még ki
kell egészíteni Hunya és Kardos önkormányzat igényével is. Az ő nyilatkozatuk szerint nekik szükségük
lesz szelektív hulladékgyűjtőre.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető válaszolva hangsúlyozta, minden település maga dönt arról, hogy
milyen eszközöket szeretne beszerezni. A pályázatba a települések külön ki lesznek mutatva, hogy mire
kíván pályázni. A pályázat író Gyomaendrődhöz, mint körzethez tette hozzá ezt a két kis települést.
Hunya, Kardos 80 db háztartási komposztálót szeretne, illetve a két településre összesen 7 db 1100 l-es
gyűjtőkonténert.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, kistérségi pályázatról lévén szó, nem kellene a döntést tovább
halogatni, mert a többi település a mi döntésünkre vár. Az elmúlt ülésen Barta úr elmondta, hogy a
műszaki tartalmon a későbbiekben lehet változtatni. Javasolta, hogy a Városfenntartó bizottság által
javasolt műszaki tartalmat fogadják el, és amennyiben a pályázatíró cég mást javasol, úgy azon egy
rendkívüli ülésen még lehet majd módosítani. Ne akadályozzák a többi település pályázatát.
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Liszkainé Nagy Mária osztályvezető megerősítette a Polgármester úr által elmondottakat. Kérte a
testületet, hogy hozzanak döntést a pályázatról, ne húzzák tovább. A pályázat íróknak a meglévő pályázati
anyagot ennek megfelelően újra át kell dolgozni.
Márjalaki József bizottsági elnök nem vonja kétségbe a Városfenntartó bizottság hozzáértését, a tett
javaslatát, de még is csak a pályázatíró elgondolása szerint kellene a műszaki tartalmat összeállítani. A
maga részéről inkább erre hagyatkozna.
Betkó József bizottsági elnök reagálva megkérdezte, a pályázatírónak fűződik e érdeke ahhoz, hogy
mennyi legyen a pályázat végösszege. Hangsúlyozta, a bizottság azon a véleményen volt, hogy olyan
eszközökre, amire a városnak nincs, szüksége arra nem költsenek milliókat.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető kérte a testületet, hogy a pályázat sikeressége érdekében a
pályázatíró tervező javaslatához közeli műszaki tartalmat fogadjon el. Adott esetben könnyebb lesz
lemondani egy nyertes pályázatból néhány dologról – ha azt a testület úgy ítéli meg - , mint egy pályázatot
újra írni.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, a Városfenntartó bizottság által javasolt műszaki tartalom a
tervezőéhez közeli?
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető válaszolva elmondta, a bizottság azokat a komposztálókat, szelektív
hulladékgyűjtő szigeteket vette ki a pályázatból, amelyekre Barta úr azt mondta, hogy valamennyit
érdemes szerepeltetni, mivel a szelektív gyűjtés a cél.
Betkó József bizottsági elnök részéről felmerült a kérdés, hogy Barta úr mi alapján számolta ki, és kitől
kérdezte meg, hogy háztartási komposztálóból 800 db, 400 l-es háztartási komposztálóból 80 db, és az
1000 l-esből 20 db kell Gyomaendrődnek.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető elmondta, első fordulóban ezt a pályázatot 2008-ban nyújtotta be a
testület, a fent felsorolt db számok akkor kerültek meghatározásra.
Várfi András polgármester véleménye szerint nyilván a település adottságai alapján jöttek ki ezek a
számok. Kérte a képviselőket, hogy ne húzzák tovább az időt, döntsenek a pályázatról.
Béres János képviselő véleménye szerint nyilván, hogy a pályázati kiírás szerint ezeket az eszközöket
szerepeltetni kell a pályázatban, a tervező is azért építette bele. Nincs értelme vitatkozni róla, javasolta,
hogy a B. alternatíva szerinti műszaki tartalommal nyújtsák be a pályázatot.
Várfi András polgármester egyetértett a fentiekkel, javasolta a testületnek, hogy B. alternatíva szerinti
döntési javaslatról szavazzanak.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János
igen, Betkó József nem, 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 igen, Toldi Balázs igen,Várfi András
igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
241/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a települési hulladékgazdálkodási rendszerek
fejlesztésére című pályázat második fordulójára pályázatot nyújt be közösen a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulással. A fejlesztés 2011. évre eső önerejét a költségvetési rendeletében
biztosította, a 2012. évi saját forrás szükségletét a jövő évi rendeletébe beépíti.
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A fejlesztés műszaki tartalma:
Egységár

Szelektív gyűjtő sziget
1100 l komposztáló hull. Gyűjtő
konténer
8 m3-es tömörítő hátfalas
hulladékgyűjtő jármű
15 m3-es tömörítő hátfalas
hulladékgyűjtő jármű
Komposztaprító és forgató
Hidraulikus homlokrakodó
Bio-kuka 240 l-es
Háztartási komposztáló
Háztartási komposztáló 400 l-es
Háztartási komposztáló 1000 l-es
Pályázat összes:

A Tervező által
átdolgozott pályázati
anyag
340.000
5
89.000
50

Nettó ár
eFt
1.700
4.450

28.700.000

0

35.000.000

1

35.000

14.457.000
20.000.000
14.000
4.952
16.200
21.600

1
1
986
800
80
20

14.457
20.000
13.804
3.960
1.296
432
95.099

Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Beszámoló a hulladékkezelő telepről
Várfi András polgármester köszöntötte Berkes Zsuzsannát a Regionális Hulladékkezelő Kft ügyvezetőjét,
majd felkérte Betkó József bizottság elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, 2010. június 1. napja óta a Regionális Hulladékkezelő Kft
üzemelteti a hulladéklerakót. A kft. ügyvezetője elkészítette beszámolóját, és azt beterjesztette a testület
elé. A beszámolót a bizottság megtárgyalta, és annak elfogadását javasolja.
Az előterjesztés második része a felhagyott hulladék lerakó rekultivációjáról ad tájékoztatást. A régi
hulladéklerakó telep rekultivációjára a 9 település közösen nyújtott be pályázatot, mely pályázat a
második fordulóján sikeresen tovább jutott. A beruházás költsége 103.955 eFt, mely 100 %-os
támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírásának határideje 2011. április 28. A rekultivációs
munkák tervezett kezdési időpontja: 2012 tavasza.
Felkérte a képviselőket, hogy a beszámolót és a tájékoztatót fogadják el.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában kérte a testületet, hogy külön-külön szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
242/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületet elfogadja a Regionális Hulladékkezelő Kft által
üzemeltetett hulladékkezelő telepről készített beszámolót.
Határidő: azonnal
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A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
243/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a felhagyott hulladék lerakó rekultivációjáról
szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Beszámoló az ipari csarnok építéséről és a csarnok hasznosításának érdekében tett intézkedésről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, a GYOMASZOLG Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója beszámolt az ipari
csarnok építéséről és a csarnok hasznosítására tett intézkedésekről. A bizottság a beszámolót megvitatta és
annak elfogadását javasolja a testületnek.
Várfi András polgármester megkérdezte Egeresi András urat, kíván e szóbeli kiegészítést tenni.
Hozzászólás az érintett és a képviselők részéről nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 12 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky
Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési
Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
244/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a GYOMASZOLG Ipari
Park Kft. ügyvezető igazgatójának az ipari csarnok építéséről és a csarnok hasznosításának
érdekében tett intézkedésről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatti ingatlan értékesítése
Betkó József bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, az előterjesztésben a Fő út 66. szám alatti volt
idősek napközi otthona értékesítéséről van szó. Az épületet a Térségi Szociális Gondozási Központ
kérésére az önkormányzat 2010. június 1. napjával visszavette az intézménytől. Az épület műszaki
állapota különösen a felvizesedés és a falakon tapasztalható repedések miatt felújítást igényel. Az ingatlan
üresen áll jelenleg megfelelő funkció hiányában nincs hasznosítva. A szükséges felújítási munkák
elvégzése nélkül tartósan megfelelő funkcióval ellátva sem tartható fenn. Ugyanakkor a szükséges
felújítási munkákat forrás hiányában nem lehet elvégezni. Mindezek alapján az ingatlan nyílt árverésen
való értékesítése javasolt. Az elkészített értékbecslési szakvélemény bruttó 4.613 eFt összegben határozta
meg a becsült forgalmi értéket.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az ingatlant hirdessék meg nyílt árverésen történő értékesítésre a
döntési javaslatban meghatározott feltételekkel.
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Várfi András polgármester támogatta a javaslatot, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
245/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Fő
út 66. szám alatti ingatlant az alábbi árverési hirdetés feltételei szerint értékesítésre meghirdeti.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a tulajdonában lévő Fő út 66. szám alatti ingatlant meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az
alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
szám
6477

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb Kikiáltási
megjegyzés
ár
( Ft )
Gyomaendrőd, Fő út 66. szám.
4.613.000
Műszaki állapot: felújításra szorul. A telken
lévő 2 db épület üresen áll.
A telek területe: 508 m2

Licitlépcső
( Ft )
10.000

1.
Az árverés időpontja: 2011. május 27-én de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
4.
Az induló licit és licitlépcső összege az árverésre kijelölt ingatlanról készült kimutatásban
szerepel. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2011. május 27-én de. 9.00-ig - a kikiáltási ár 10
%-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal
pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az
árverési előleg befizetését.
5.
Az árverési előleg /bánatpénz/ a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az
árverés során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az
árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az árverési
előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
6.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a
nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.
7.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül
szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül
sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki betudható ok miatt
nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a
szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
8.
Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. Az
ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
9.
Az árverésről hangfelvétel készül.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az árverés eredménytelensége esetén felhatalmazza a
polgármestert, hogy az árverési hirdetmény változatlan feltételei mellet még kettő időpontban
tűzzön ki árverést. Amennyiben az árverések eredménytelenül zárulnak, akkor a hirdetési
feltételek módosításra javaslatot kell tenni a T. Képviselő – testület felé előterjesztés formájában.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
A Magtárlapos 1-3. szám alatti 5 lakásos társasház építési munkáinak a befejezése
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke elmondta, mint emlékezetes a testület a márciusi ülésen az
ügyben a döntést elnapolta, és új árajánlatot kért a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-től. Az építési munkák
befejezésével kapcsolatos döntés meghozatalánál mindenképpen figyelemmel kell lenni Gyomaendrőd
Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésére, mekkora forrás áll rendelkezésre a lakások építési,
kivitelezési munkáinak befejezésére. A Bizottság egyetértve a Városfenntartó Bizottság véleményével a
korábban beterjesztett "A" illetve a "B" alternatívák mellett új alternatíva elfogadását javasolja a
testületnek, amely szerint a társasházi ingatlanba 2011 évben a közművek kerülnének bekötésre. A
lakások építési munkáinak befejezése a tényleges igények felmerülését követően történne meg.
Poharelec László képviselő a Városfenntartó bizottság javaslatát annyiban javasolta kiegészíteni, hogy az
első emeleti lakás kialakításával egy időben, a lépcsőházban is végezzék el a még hiányzó munkákat –
festés, padlóburkolás, stb. Ennek költségével is számoljanak.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megkérdezte, hogy a közmű bevezetésével a mérőórák is felszerelésre
kerülnek? Ha igen, attól kezdve fizetni kell az alapdíjat.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető hangsúlyozta, most csak a közművek lefektetéséről lenne szó. A
mérőórát akkor szerelnék fel, ha oda lakó költözik.
Béres János képviselő megjegyezte, hogy a villanyórák már fel vannak szerelve a lépcsőházba.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket, hogy a
bizottságok javaslata alapján a C. alternatíva szerinti döntési javaslatot fogadják el, azzal a kiegészítéssel,
miszerint az első emeleti lakás kialakításával egy időben a lépcsőház is kialakításra kerül.
A képviselő-testület egyetértve a javaslattal, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
246/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az önkormányzat tulajdonát képező, Gyomaendrőd,
Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti 5 lakásos társasház építési munkáinak befejezésére az alábbiak
szerint rendelkezik.
1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca
1-3. szám alatti új építésű 80% készültségi fokú 5 db lakások építési munkáiból 2011 évben a
közmű bekötéseket végezteti el.
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2. Az 5 db lakásépítési munkáinak a befejezése a tényleges igények felmerülését követően fog
megtörténni.
3. A lakásszükséglet tényleges felmerülését követően dönt Gyomaendrőd Város Képviselő testülete az érintett lakás vagy lakások építési munkáinak befejezéséről a rendelkezésre álló
költségvetési források, pályázati lehetőségek, a jogszabályi környezet valamint a helyi
szabályozás függvényében.
4. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2011 évben a lakások közműbekötése építési
munkáinak elvégzéséhez a költségvetési forrást a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére
biztosítja.
5. Az első emeleti lakások kialakításával egy időben a lépcsőház befejezési munkáit is el kell
végezni.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Parkolásra alkalmas terület kialakítása a Vásártéri Ltp. 34-es épülete előtt
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Vásártéri ltp. 34-es épület lakói kéréssel fordultak az
önkormányzat felé, hogy az épülete előtt egy 10 férőhelyes parkolásra alkalmas terület létesüljön. A
terület adottságai miatt az épület környezetében nehézkes a közlekedés, csapadékos időjárás esetén a
terület zsákutcává válik. A lakóépület előtt parkoló személyautók miatt a lakók és a mentők számára
gyakran megközelíthetetlenné válik az „A” lépcsőház. A helyszíni bejárás során megállapítást nyert, hogy
a terület adottságai lehetővé teszik egy 10 férőhelyes merőleges beállású parkolásra alkalmas terület
kialakítását. A bekért árajánlatok szerint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 378.259 Ft + Áfa, míg a Tótkaép
Építőipari Kft. 371.611 Ft + Áfa összegben vállalná a kivitelezést. A beruházás nem építési engedély
köteles. A bizottság javaslata, hogy támogassák a Vásártéri Ltp. 34-es épülete előtti parkolásra alkalmas
terület kialakítását úgy, hogy a beruházás költségeinek 20%-át a Vásártéri Ltp. 34-es épületének lakói
biztosítsák. A fennmaradó 80 %-ot az Önkormányzat a kötvényfelhasználás terhére biztosítaná. A
lakossági hozzájárulás biztosításáról a szándéknyilatkozatot a lakók benyújtották. Időközben a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. az árajánlatát bruttó 450.000 Ft-ra módosította. Így a 20 %-os lakossági
hozzájárulás mértéke összesen 90.000 Ft.
Béres János képviselő javasolta, hogy az önkormányzatra eső 80 % ne a kötvény terhére, hanem a 2011
évi költségvetésben út és járdafelújításra elkülönített 17.515 e Ft-ból kerüljön biztosításra.
Várfi András polgármester egyetértett a fentiekkel. Javasolta a parkoló kialakításának támogatását, úgy,
hogy a beruházás költségeinek 20 %-át a Vásártéri Ltp. 34-es épületének lakói térítsék meg, míg a
fennmaradó 80 %-ot az Önkormányzat 2011 évi költségvetésben az út és járdafelújításra elkülönített
17.515 e Ft-ból biztosítsa.
Felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal, a javaslattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
247/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Vásártéri ltp. 34 épülete előtt parkolásra
alkalmas terület kialakítását azzal, hogy a beruházás költségeinek 20 %-át a Vásártéri Ltp. 34-es
épületének lakói megtérítik, a fennmaradó 80 %-ot az Önkormányzat a 2011 évi költségvetésben
út és járdafelújításra elkülönített 17.515 e Ft-ból biztosítja.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Tájékoztató a Gyomaendrőd Fő út-Bajcsy Zs. u. kerékpárút építés tárgyában
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke elöljáróban elmondta, az önkormányzat 2010-ben bruttó
158.058.136,- Ft összegű támogatást nyert a kerékpárút beruházás megvalósítására. 2010. december 11-én
lezárásra került az építési napló, és megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás. A műszaki ellenőr
által kiállított teljesítésigazolás szerint a beruházás 2010. december 11-én elérte a 100 %-os készültséget,
ezért Gyomaendrőd Város Önkormányzata átvette a beruházást, a Vállalkozó pedig 2011. február 18-i
fizetési határidővel benyújtotta a végszámlát. A Nemzeti Közlekedési Hatóság hiánypótlást írt elő a
kerékpárút forgalomba helyezéséhez, melynek teljesítési határideje 2011.május 30. Az előírt hiánypótlás
teljesítéséhez + 10 millió Ft-ra lenne szükség.
Meg kívánta jegyezni, hogy a testület elé beterjesztett tájékoztató nem ugyan az, mint amit a bizottság
tárgyalt, némi eltérés van a bizottság elé került és a jelen ülésre beterjesztett döntési javaslat között. A
bizottság úgy foglalt állást, hogy nem javasolja a tájékoztató elfogadását, továbbá azt sem javasolja, hogy
a polgármestert bízzák meg, hogy tegyen javaslatot a forgalomba helyezési engedély megadásához
hiányzó munkálatok költségeinek fedezetére. A bizottság azzal egyetértett, hogy kérjenek be ajánlatot Dr.
Varga Imre (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) ügyvédtől a forgalomba helyezéshez szükséges munkálatok
elvégzéséből adódó költségek érvényesítése, illetve az engedményesekkel esetleg szükségessé váló
tárgyalásban való közreműködés vonatkozásában.
Várfi András polgármester hangsúlyozni kívánta, hogy ilyen rossz beruházás nem volt az elmúlt 4-5
évben Gyomaendrődön, mint ez a kerékpárút kivitelezése. Bár a Sportcsarnok padozatcseréje sem volt egy
túl jól sikerült beruházás, de az nem volt ennyire érezhető. A műszaki ellenőr is hibát követett el akkor,
amikor átvette. A bizottsági ülésre benyújtott tájékoztató is tartalmazta, hogy a Polgármesternek milyen
egyeztetéseket kell lefolytatni, a beruházás lezárása érdekében. Elsősorban a kivitelezővel folytatott
tárgyalást, aki jegyzőkönyvbe foglalt ígéretet tett arra, hogy a végső forgalomba helyezésig elvégzi a még
hiányzó munkákat- festés, két elektromos műtárgy áthelyezése, szegélyek rendbetétele. Illetve egy helyen
a nem megfelelő rézsűnek a kiigazítása szükséges, melynek munkálatait már megkezdték. Az
önkormányzat a saját erős részt kifizette, melyből a kivitelező rendelkezése szerinti engedményezett
összegek az engedményesek számlájára átutalásra kerültek. Az engedményeseknek a DARFŰ
elszámolásából hiányzik még pénzük, mely végelszámolás folyamatban van, várhatóan májusban ez a
pénz az engedményesek számlájára kerül. Összegezve a beruházás és a pénzügyi elszámolás jelenlegi
állása szerint nincs akadálya annak, hogy a végső forgalomba helyezés május 31-ig megtörténjen.
Mindezekre figyelemmel javasolta, hogy csak az 1-2. döntési javaslatot tárgyalják érdemben, arról
hozzanak döntést. A 3. döntési javaslatról, amely szerint utasítanák a polgármestert, hogy tegyen
javaslatot a forgalomba helyezési engedély megadásához hiányzó munkálatok költségeinek fedezetére,
szükségtelen a döntés.
Béres János képviselő megkérdezte, a Kazinczy útnál a kerékpár út és a kövesút összekötő szakaszát is
elkészíti e a kivitelező.
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Arnóczi István János képviselő lakossági bejelentés, és személyes tapasztalat alapján felvetette, hogy a
Fő út sarkán lévő palackozott italok boltja előtt a kerékpár tárolók jelentősen belógnak a kerékpárútba,
balesetveszélyes a közlekedés azon a 30-40 m-es szakaszon. Sürgősen változtatni szükséges.
Várfi András polgármester elmondta, a felfestés elkészülte is javítani fog a helyzeten, egyértelművé
válik, hogy melyik sáv a kerékpárosoké, melyik a gyalogosoké. Konkrétan az érintett vállalkozókkal
történt megegyezést követően részben önkormányzati, részben vállalkozói hozzájárulásból olyan
kerékpártároló készül, ami nem fog belógni az útba. A jelenlegi ideiglenes, a végleges forgalomba
helyezéskor fel lesz szedve.
Poharelec László képviselő megkérdezte, ha valóban minden rendben van a beruházással, mint ahogy
Polgármester úr elmondta, akkor miért van szükség Dr. Varga Imre ügyvéd megbízására.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, tiszteletben tartva a kivitelező Bükki Bánya Kft. ígéretét,
annak nyomatékot szeretnének adni. Amennyiben az ígért teljesítés a határidőre nem történik meg, úgy
élni kell azokkal a követelésekkel, melyek az önkormányzatot megilletik – egyrészt a késedelmes
másrészt a hibás teljesítés miatt. Az idő rövidsége miatt is, és mivel speciális igényérvényesítésről van
szó, indokolt az ügyvéd bevonása. Az ügyvéd úr szóbeli ajánlata szerint, amennyiben nem kerül sor peres
útra, úgy egyszeri 100.000 Ft megbízási díjat, per esetén pedig 10 % sikerdíjat kérne.
Béres János képviselő kérte, hogy a Bánomkertbe a záportározóhoz hordott földet vagy túrják be a
tározóba, de úgy, hogy a csapadékelvezető árkokat ne tömítsék el, mint ahogy a télen. Ismételten
megkérdezte, hogy a Kazinczy úton az út összekötés megtörténik e.
Liszakiné Nagy Mária osztályvezető elmondta, az összekötés meg fog történni, ezt a közlekedési hatóság
is előírta hiánypótlásba. A Fő úti italbolt előtt, míg a forgalomba helyezés nem történik meg, addig a
kerékpár tároló az ügyvédi iroda melletti lebetonozott parkoló részre fog átkerülni.
Márjalaki József bizottsági elnök továbbra is fenntartotta azt a javaslatot, melyet a Pénzügyi bizottság
megfogalmazott, hogy a tájékoztató ne kerüljön elfogadásra, de Dr. Varga Imre ügyvédet bízzák meg.
Várfi András polgármester lezárta a vitát, módosító indítvánnyal élt, miszerint a 3. döntési javaslatról ne
hozzanak döntést, mert az oka fogyottá vált, figyelemmel a vállalkozóval kötött egyezségre.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky Erzsébet
tartózkodás, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó
igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
248/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Fő út-Bajcsy Zs. u. kerékpárút építés
tárgyú tájékoztató 3. döntési javaslatáról nem hoz döntést, mert az oka fogyottá vált, figyelemmel
a vállalkozóval kötött egyezségre.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester az 1. döntési javaslatról kérte a testület döntését, amely szerint elfogadják a
Gyomaendrőd Fő út-Bajcsy Zs. u. kerékpárút építés tárgyában beterjesztett tájékoztatót.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi elutasító döntést
hozta: [Arnóczi István János nem, Betkó József igen, Béres János nem, Dr. Farkasinszky Erzsébet nem, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József nem, Nagyné Perjési Anikó nem, Poharelec László nem, Toldi
Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
249/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete többségi igen szavazat hiányában nem fogadja el a
Gyomaendrőd Fő út-Bajcsy Zs. u. kerékpárút építés tárgyában beterjesztett tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Végezetül a Polgármester kérte a képviselőket, hogy a 2. döntési javaslat szerint Dr. Varga Imre ügyvédtől
történő árajánlatkérésről szavazzanak.
A képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János tartózkodás, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen,
Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
250/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy kérjen
ajánlatot Dr. Varga Imre (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) ügyvédtől a forgalomba helyezéshez
szükséges munkálatok elvégzéséből adódó költségek érvényesítése, illetve az engedményesekkel
esetleg szükségessé váló tárgyalásban való közreműködés vonatkozásában.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
Tájékoztató a GET-ENERGY Kft. ajánlatának elutasításáról
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatásul elmondta, a képviselő-testület még az elmúlt
év novemberében döntött arról, hogy szerződést köt az Get-Energy Kft-vel az önkormányzat és
intézményei felé 2009 és 2010-ben az energiaszolgáltatók által kiszámlázott energia-és rendszerhasználati
díjak felülvizsgálata tárgyában. A képviselő-testület a Kft. által megküldött szerződés- tervezeten
bizonyos változtatásokat javasolt, melyet meg is küldött a Kft részére, viszont a bizottság üléséig a Kft.
részéről nem érkezett visszajelzés a javasolt módosításokat érintően. A tegnapi nap folyamán azonban az
email címére a Kft. megküldte a javasolt változtatások szerinti módosított szerződés-tervezetet, így erre
figyelemmel módosító indítvánnyal élt és javasolta, hogy a témát vegyék le a mai ülés napirendjéről, és
ismételten vegyék fel a kapcsolatot a Kft. vezetésével. Mindenképpen célszerű lenne a kiszámlázott
díjaknak a felülvizsgálatát elvégeztetni.
Várfi András polgármester egyetértett a javaslattal, kérte a képviselőket döntsenek a téma napirendről
történő levételéről.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi
Lajosné tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Marton Dániel 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
251/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Tájékoztató a GET-ENERGY Kft. ajánlatának
elutasításáról tárgyú előterjesztést leveszi az ülés napirendjéről.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Hornok László a
Önkormányzatának

tulajdonát

képező

utat

ingyenesen

felajánlja

Gyomaendrőd

Város

Betkó József a Városfenntartó bizottság elnöke elmondta, az útfelajánlás oka a benyújtott írásos
nyilatkozat szerint, a környező területek áramközművel való ellátása. Az E.ON áramszolgáltató az
áramközmű létesítéséhez szükséges eszközöket, berendezéseket, csak közterületen helyezi el.
A környező telektulajdonosok vállalják az út fenntartását.
A bizottság javasolja a felajánlott út megjelölésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét az
"A" alternatívában meghatározott feltételek mellett.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a testületet hozzák meg döntésüket a bizottság
javaslatára is figyelemmel.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
252/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja Hornok László Gyomaendrőd, Apponyi utca
27. szám alatti lakos tulajdonát képező 9126/2 helyrajzi számú, 559 m2 területű, út megjelölésű
ingatlan ingyenes felajánlását az alábbi feltételekkel.
1. Az út környezetében lévő, a felajánlásban leírt módon az érintett ingatlantulajdonosok külön
szerződésben vállalják az út fenntartását, karbantartását, javítását a közlekedésre való alkalmasság
biztosítását.
2. A 9126/2 helyrajzi számú út megnevezésű ingatlan ingyenes átvételére kötendő szerződés
aláírásának feltétele az előbbiekben leírt út fenntartásáról szóló szerződés aláírása az érintett felek
részéről.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert az ingyenes tulajdonba
vétel feltételeinek teljesülése esetén a szerződések megkötésére.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
Szarvaskert Kft. földhaszonbér elengedés iránti kérelme
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a társaság kérelemmel fordult a Képviselő – testülethez, hogy a
2010 évben kiszámlázott földhaszonbérleti díjat „méltányossági alapon” engedje el az önkormányzat.
Kérésüket a csapadékos időjárással indokolják.
A bizottság nem javasolja a kérelem támogatását, a fölhaszonbérleti díj méltányossági alapon történő
elengedését.
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Várfi András polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület a bizottság javaslatával egyhangú, 12 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi
Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec
László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
253/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Szarvasker Kft. (5540 Szarvas, Partizán u. 2. )
részére kiszámlázott 2010 évi földhaszonbérleti díjat nem mérsékli, és nem engedi el.
Határidő: azonnal
29. Napirendi pont
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása / szóbeli előterjesztés /
Várfi András polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó képviselőt a napirendi pont előterjesztésére.
Nagyné Perjési Anikó képviselő visszautalt a testület márciusi ülésére, melyen döntöttek a hivatali
SZMSZ-nek elfogadásáról. Az SZMSZ 26. sz. melléklete szabályozza a hivatali gépjárművek
üzemeltetését és a hivatali gépjárművek magáncélú használatának elszámolását. Erre vonatkozóan a
testületi ülésen elhangzott egy módosító javaslat, mely nem került elfogadásra. A 26. sz. melléklet 8.
pontja szerint az LPC -923 forgalmi rendszámú gépkocsi a polgármester használatában áll, mely magában
foglalja a gépjármű korlátozás nélküli személyes használatát is. Ugyanakkor a gépjármű magáncélra
történő használata esetén köteles megtéríteni az önkormányzatnak az üzemanyag és kenőanyag költségét.
A magáncélú használatot a Polgármester köteles a menetlevélen feltüntetni.
A márciusi ülést követően áttekintette a gépjármű menetleveleit, és sehol sem látta feltüntetve a gépkocsi
magáncélra történő használatot. Különösen azokra a napokra eső menetleveleket nézte át, amikor a
Polgármester szabadságon volt. Ilyen esetekben ugyanis a hivatali gépjárművet csak magáncélra
használhatja. A szabadság ideje alatt a Polgármester használta a gépjárművet, melyet nem térített meg az
önkormányzatnak.
Mindezekre figyelemmel indítványozta a hivatali SZMSZ 26. sz. mellékletének módosítását, úgy, hogy a
hivatali gépjárművet ne korlátozás nélkül, hanem csak hivatali célra lehessen használni.
Megjegyezte, tudomása szerint a márciusi ülést követően januárig visszamenőleg havi 5.000 Ft-ot
megtérített a Polgármester a hivatali gépjárművel történő munkába járásra, de a többi költséget nem.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, az LPC -923 forgalmi rendszámú hivatali gépkocsit nem szokta
magáncélra használni, mivel Gyomaendrődön lakik. A gépjármű endrődi telephelyen parkol. Mint ahogy
képviselő asszony is elmondta, jóhiszeműen, munkába járásra fizette be az 5.000 Ft-ot. A javasolt
korlátozás nyilván azt jelenti, hogy a gépjárművel a hivatal udvarán kell parkolnia. Amennyiben tényleg
ezt jelenti, úgy kérte, hogy biztosítsanak egy olyan garázst, amely alkalmasa a hivatali gépjárművek
parkolására. Nem hajlandó egy szabálytalan garázsban parkolni.
A hivatali gépjárművet azért sem szokta magáncélra használni, mert a családja rendelkezik saját
gépkocsival, bár egy sajnálatos balesetben az egyik saját gépkocsijuk totálkáros lett, de folyamatban van
egy másiknak a beszerzése. Az elmúlt négy évben a hétvégi önkormányzati rendezvényekre mindig saját
gépkocsival közlekedett. Ami a ki vett szabadság napokat illeti, volt példa olyan esetre, amikor éppen
szabadságát töltötte, de egy hivatalos ügy miatt be kellett utazzon Békéscsabára, így erre az időre nem
törölte a szabadságát, hanem a hivatalos ügy elintézése után folytatta azt.
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A módosító javaslatot tevőnek azt is meg kellene mondani, hogy hol parkoljon az általa használt hivatali
autó. Ugyanakkor jelenleg ezt a gépjárművet maga használja, de ezek után el fog gondolkodni egy saját
gépkocsivezetőn, ami jogszabály alapján megilleti.
Nagyné Perjési Anikó képviselő reagálva elmondta, azzal nincs gond, ha valaki magáncélra használja a
hivatali gépjárművet, csak azt a szabályzatban foglaltak szerint tegye. Engedélyeztesse Jegyző úrral, majd
számoljon el a szabályzatnak megfelelően.
Emlékezete szerint éppen Polgármester úr mondta, hogy 2011. március 17-én szabadságon volt, és akkor
Gödöllőre ment iskolába. A hivatali gépjárművet használta, és nyilván nem a város érdekében.
Várfi András polgármester megjegyezte, igazán bár melyik útjára ráfogható lenne, hogy az nem
magáncélú, mert valószínű nem azért jár iskolába, mert elpályázik innen, hanem azért mert szeretne
bizonyos tárgykörből nagyobb ismeretre szert tenni. Településüzemeltetési szakmérnöki képzésre jár, a
település érdekében. Nagyon sokszor ezeket az utakat össze szokta kapcsolni hivatalos tárgyalásokkal is.
Ez az eljárás, amit a képviselő asszony indított, nem az együtt működés segíti elő. Mindenképpen
megoldást fog keresni erre a helyzetre, az sem kizárt, elgondolkodik azon, egyáltalán igényt tart e tovább a
hivatali gépjárműre.
Érdekességként megjegyezte 2001-2006 között – más polgármester ideje alatt - az éves átlagos
kilométerfutás 33.749 km volt. 2006-2010-ben pedig az ő polgármestersége alatt 26.566 km. Nem hiszi,
hogy a magánhasználat ebben benne lenne, mert mint említette mindig saját gépkocsival jár hétvégén.
Nagyné Perjési Anikó képviselő továbbra is hangsúlyozta, az előírást mindenkinek be kell tartani. Mástól
is csak úgy várhatjuk el a szabályok betartását, ha önmagunkkal szemben is ugyan ezt megtesszük.
Várfi András polgármester megkérdezte Dr. Csorba Csaba jegyző urat, biztosított e a hivatalban a
parkolás az LPC-923 forgalmi rendszámú hivatali gépjármű számára.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a hivatali garázsban két gépkocsi egymás mellett nem fér
el.
Marton Dániel képviselő a maga részéről szőrszálhasogatásnak minősítette ezt az egész téma felvetést.
Véleménye szerint nem ellenőrizhető, bizonyítható egyértelműen, hogy a Polgármester éppen mikor megy
a hivatali gépjárművel munka ügyben, illetve mikor nem.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megkérdezte, az elmúlt években hogyan volt megoldva a két hivatali
gépjármű parkolása. Most mitől problémásabb a helyzet?
Várfi András polgármester hangsúlyozta, egy szokásjogba nem hajlandó bele menni. A kérdése az volt,
hogy szabályos e ez a parkolóhely, vagy nem. Elképzelhető, hogy szakértőt fog felkérni annak
megvizsgálására, hogy a hivatali garázsban parkolhat e két gépjármű vagy nem.
Egy megfelelő telephelyet biztosított az általa használt hivatali gépjárműnek a város területén.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő megkérdezte, hogy konkrétan hol van ez a telephely. A hivatal
kirendeltségén vagy otthon.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, a családja tulajdonában lévő Kft-nek a telephelye.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megjegyezte, tudomása szerint olyan előírás nincs, hogy egymás mellett
nem parkolhat két autó, legfeljebb a garázs méreteire van előírás.
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Várfi András polgármester méltatlannak tartotta, hogy a polgármester gépkocsi használatát ilyen formán
korlátozzák. Meg fogja találni azt a megoldást, hogy nem figyeljék, mikor merre jár. Ismételten
hangsúlyozta, hogy az eddigi szokásjogot nem kívánja követni.
Marton Dániel képviselő megkérdezte, ki fogja azt ellenőrizni, hogy éjszaka beállt e a garázsba a
Polgármester vagy nem.
Nagyné Perjési Anikó képviselő véleménye szerint ez bizalom kérdése, mint ahogy a magáncélra történő
használat is bizalom kérdése. Ezt a bizalmat megkapta a polgármester a korlátlan gépjármű használat
megszavazásával. Az említett március 17-i iskolába történő menetet, mint magáncélú használatot be
kellett volna jelölnie a menetlevélbe, és ki kellett volna fizetnie. A szabályzatban leírtak betartása
mindenkire vonatkozzon.
Dr. Csorba Csaba jegyző megjegyezte, a magáncélú használatot nem ő engedélyezi a Polgármester
részére, a képviselő-testületnek kell gondoskodni arról, hogy azt ki engedélyezze. Amennyiben nem a
polgármester vezeti a gépjárművet, akkor vagy gépjárművezetőről kell gondoskodni, vagy a
gépjárművezetői pótlékot ki kell fizetni, ami a törvény szerint megilleti a polgármestert. Ennek a
pótléknak a felvételére viszont ez idáig nem került sor. Természetesen a gépjármű használatára senki nem
kötelezhető, viszont a gépjárművezető esetleges beállításával annak van egy éves bérköltsége, ami
jelenleg nem biztosított.
Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte, Győrfi László milyen posztot tölt be a hivatalnál. Nem
gépkocsivezető?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, Győrfi László a LPC- 922 forgalmi rendszámú Opel Combo hivatali
gépjármű vezetője. Ezzel a gépjárművel oldják meg a hivatal működésével kapcsolatos feladatokat. Az ő
munkaidejébe nem fog beférni, hogy két gépjárművet vezessen.
Várfi András polgármester visszautasította a képviselő asszony módosító javaslatát. Ismételten
hangsúlyozta, a hivatali gépjárművet azon kívül, hogy Endrődről indul Gyomára és innen tért vissza, nem
használta magáncélra, mivel mindig volt saját gépkocsija. Az említett napon egyszer ment Gödöllőre
iskolába a hivatali gépjárművel, de a családja hamarosan beszerez egy új gépkocsit és azt követően a
hétvégi hivatalos meghívásokra is saját gépkocsival fog elmenni, mint ahogy tette eddig is.
További hozzászólás nem volt, lezárta a témát, és felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a Nagyné
Perjési Anikó képviselőasszony módosító javaslatáról, amely szerint a hivatali SZMSZ 26. melléklete az
alábbiak szerint módosuljon: Hivatali gépjármű magáncélra nem használható. Jelezte, hogy a módosító
indítványról nem kíván szavazni.
A képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal – Várfi András
polgármester nem szavazott – elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: A képviselő-testület egyhangú 12
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József nem, Béres János igen, Dr.
Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné nem, Lehóczkiné Timár Irén nem, Marton Dániel nem, Márjalaki József igen, Nagyné
Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András nem szavazott.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
254/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának 26. sz. mellékletét az alábbiak szerint módosítja: Az LPC – 922 és LPC – 923
forgalmi rendszámú hivatali gépjárművek magáncélra nem használhatóak.
Határidő: azonnal
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Bejelentések
Márjalaki József bizottsági elnök egy örömteli hírrel szolgált, miszerint Dr. Farkasinszky Erzsébet
képviselő asszony közbenjárására az Endrődi közúti hídon hamarosan megindul a gyalogos forgalom.
Köszönet a Képviselő asszonynak.
Kérte az illetékeseket, hogy kezdjék meg a játszóterek állapotának felmérést és a szükséges felújítások, új
játékok kihelyezése készüljenek el a nyári szünet kezdetére.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő ismételten bejelentéssel élt, hogy a Dózsa György úton a volt
gyógyszertárnál a gyalogátkelő jelzőlámpa ismét nem működik.
Tudomása van arról, hogy a Szarvas végi iskola épületre bontási kötelezettség van előírva, viszont az
épület állapota rohamosan romlik, csoda, hogy még nem rogyott össze. A ház előtti járdaszakasz le van
zárva, viszont a túloldalon nincs gyalogátkelő. Valamilyen biztonságos megoldást találni kell erre az
átmeneti időre a gyalogosok számára.
Az Öregszőlői kerékpárúton a közvilágításra valamilyen megoldást kell keresni. A kövesút mellett egy
szakaszon meg vannak a lámpaoszlopok, esetleg ezekre nem lehetne e lámpatesteket úgy elhelyezni, hogy
megvilágítsa a kerékpár utat. Mérjék fel ennek költségigényét, jogos kérése az ott lakóknak.
Nehezményezi a lakosság, hogy kevés és hiányos az információ a hulladékszállítással kapcsolatban történt
változásokról. Meg kell találni a módját a lakossági tájékoztatásnak.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő csatlakozott az utóbbi hozzászóláshoz. Sok lakossági kérdés
érkezett felé is a hulladékszállítással kapcsolatban. Kérdése a lakóknak, hogy 60-80 literes kukát, hol
tudnak kedvezményes áron beszerezni Gyomaendrődön. Érdeklődésére a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
vezetője részéről olyan választ kapott, hogy amennyiben nagy lesz a lakossági igény, úgy meg fogják
oldani az árusítást.
Megjegyezte, hogy a hídon a gyalogos forgalom megnyitásában Hunya Péter úrnak a helyi Közútkezelő
Kht. vezetőjének volt kiemelt szerepe, de Betkó József képviselő úr is jelentős részt vállalt benne.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva a bejelentésekre, a Szarvas végi iskolaépület már korábban
életveszélyessé lett nyilvánítva. A bontásra bekért árajánlatok értékelése a hétfői nap folyamán
megtörténik, és megindul az épület bontása a tulajdonos terhére, amennyiben azt a tulajdonos nem hajtja
végre, amire azonban nem mutat nagy hajlandóságot.
A hulladékszállítással kapcsolatos változásokról a város honlapján megjelentettek egy közérthető
tájékoztatást, ugyanakkor a településőrök, közterület felügyelők is rendelkeznek a megfelelő
információkkal, a szükséges tájékoztatást ők is meg tudják adni.
Az egyedülállókat megillető kedvezményezett 60 literes kukák beszerzésére a szolgáltató ígéretet tett,
ugyanakkor arról is volt ígérete, hogy az egy fős háztartások esetében programváltással lehetőség lesz a
nagyobb kukákat is használni kevesebb mennyiségre kötött szerződéssel.
Márjalaki József bizottsági elnök visszatérő problémaként vetette fel a Kondoros felé vezető Öregszőlői
út állapotát. Az az út járhatatlan. Megoldást kell találni.
Béres János képviselő emailban érkezett felé lakossági bejelentés, melyben a lakosok jelzik, hogy évek
óta problémát jelent, hogy a vasútállomás mellett lévő élőrakodónál a Lévai utca felé kanyarodó kövesút
nagyon keskeny, ezáltal ez a kanyar nagyon balesetveszélyes. Kérik, hogy erre találjon megoldást az
önkormányzat. A másik lakossági kérdés, hogy a Katona József utca sarkán megbontott út helyreállítása
mikor fog megtörténni. A járdára rárakták a földet, nem lehet közlekedni, esős időben nagy a sár.
Poharelec László képviselő megerősítette, a városban most leginkább a hulladékszállításban
bekövetkezett változás okoz problémát a lakosoknak. A gond viszont abból ered, hogy nincs megfelelően
kommunikálva feléjük. Találják meg a megfelelő fórumot erre.
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Ha már egyszer idehívjuk a Tv-ket a testületi ülésre, akkor akár azon keresztül is megtehetnénk a
közérthető tájékoztatást, hogy mi a változás lényege, és arra mi miatt volt szükség.
A kommunikációt illetően megjegyezte, illetve kérte, hogy a néhány nap múlva megrendezésre kerülő Sajt
és Túrfesztivál is nagyon jó alkalom lenne arra, hogy lobbizzanak bizonyos várost érintő ügyekért. Talán
meg lehetett volna hívni a Megyei Közútkezelő Kht igazgatóját és lobbizni nála az Öregszőlői út ügyében.
Megjegyezte, hogy információi szerint a tegnapi napon még nem kapott meghívót a Sajt és Túrófesztiválra
településünk Országgyűlési képviselője és a Megyei Közgyűlés Gyomaendrődi tagja sem. Kérte, hogy
ezekre a dolgokra legyünk igényesebbek, fordítsunk nagyobb figyelmet.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető elmondta, a tavasz folyamán a Kondorosi út Öregszőlő belterületi
szakaszával kapcsolatban Hunya Péter úr úgy nyilatkozott, hogy sajnos a felújításra nem fogsor kerülni.
Márjalaki József bizottsági elnök felvetette az út felújítására miért nem kérnek árajánlatot helyi
vállalkozóktól.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, nem önkormányzati tulajdonú útról van szó. Természetesen
lehet és kell is lobbizni ez ügyben, sürgetni kell az út felújítást, amit már maga is jelzett az Országgyűlési
képviselő és a megyei Közútkezelő vezetője felé.
Betkó József képviselő megjegyezte, személyesen beszélt Hunya Péter úrral, aki úgy nyilatkozott, hogy
az első körben nem, de még az idén nyáron elkészül az út felújítása.
Várfi András polgármester további bejelentés hiányában megköszönte az érdeklődőknek a jelenlétet a
helyi Tv nézők figyelmét, és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Nagyné Perjési Anikó
hitelesítő

Marton Dániel
hitelesítő
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