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Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. május 11-i rendkívüli 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, Nagyné Perjési Anikó,
Poharalec László képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Meghívottként Ferenc Károly a Vertikál Zrt. vezérigazgatója, Ferenc Kornél
munkatárs, és Berkes Zsuzsanna a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő
ügyvezető igazgatója,
Szilágyiné Bácsi Gabriella a Pénzügyi osztály vezetője,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, és
köszöntötte a meghívott szakértőket, Berkes Zsuzsannát a Regionális Hulladékkezelő ügyvezetőjét,
Ferencz Károly és Ferencz Kornél urakat a Vertikál cégcsoport részéről. Köszönetet mondott, hogy
elfogadták a meghívást.
Előjáróban elmondta, hogy a mai összejövetel először egy kötetlen megbeszélésnek indult, a Gazdasági
társaságok lehetséges átszervezésével kapcsolatban, a szakértők is erre kaptak meghívást, viszont
időközben két pályázattal kapcsolatban döntenie kellene a testületnek, ezért került sor a mai rendkívüli
ülés összehívására.
Megállapította, hogy a rendkívüli ülés határozatképes. A 12 főből, jelen volt 11 fő, Marton Dániel
képviselő jelezte távollétét.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Arnóczi István János és Márjalaki József képviselőket.
A képviselő-testület a hitelesítők személyére tett javaslatot 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatta,
és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János tartózkodott, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky
Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési
Anikó igen, Poharelec László tartózkodott, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
282/2011. (V.11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Arnóczi István
János és Márjalaki József képviselőket.
Határidő: azonnal
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Várfi András polgármester a rendkívüli ülés napirendjét a meghívóban felsorolt sorrendben javasolta
meghatározni.
Megkérdezte a képviselőket egyetértenek e a napirendre tett javaslattal, esetleg van e eltérő javaslatuk,
véleményük?
Toldi Balázs alpolgármester javasolta, hogy először hallgassák meg a szakértőként meghívottak
véleményét, javaslatait a Gazdasági társaságok lehetséges átszervezésével kapcsolatban, majd ezt
követően döntsenek az ülés napirendjéről. A képviselő társai közül jó néhány, köztük személye is csak
erre a megbeszélésre készült, a tegnapi nap délután kiküldött rendkívüli ülés anyagát nem volt alkalma
áttekinteni, arra felkészülni.
Várfi András polgármester egyetértett a fenti javaslattal.
Mint tudjuk, az önkormányzatnak van négy gazdasági társasága, melyek átszervezését meg kellene
vizsgálni, hogy költséghatékonyabban, nyereségorientáltabban működjenek. Korábbi bizottsági, illetve
képviselő-testületi üléseken már vizsgálták az átszervezés lehetőségét, de döntés még nem született. A
jelenlévő szakértőket abból a célból hívták meg, hogy mondják el elképzeléseiket, milyen módon
tudnának a gazdasági társaságok működésében részt venni, akár szakmai, tőkebefektetőként.
Elsőként Berkes Zsuzsannát a Regionális Hulladéklerakó Kft. ügyvezetőjét kérte fel, hogy mondja el
gondolatait erről a témáról.
Berkes Zsuzsanna megköszönte, hogy meghívást kapott erre a mai megbeszélésre. Előző munkahelyén
városüzemeltetési feladatokkal is foglalkozott, ennek kapcsán ismerte meg a Vertikál Zrt. cégcsoportot is.
Gyomaendrődön a városüzemeltetési feladatokat ellátó gazdasági társaság több tevékenységet is végez.
Megvizsgálta azt, hogy mi lehetne az, amivel optimális gazdaságos működést lehetne elérni a gazdasági
társaságoknál. Ilyen lehetne, ha eredményérdekelt tevékenységeket vonnának be a feladat ellátási körbe. A
Gyomaszolg Ipari Park Kft. építőipari tevékenységet is végez, továbbá a Gyomaközszolg Kft. végzi a
hulladékszállítást több településen is. A gyepmesteri tevékenységet, zöldterületek karbantartását pedig a
Zöldpark Kft. végzi.
A másik lehetőség, hogy a nonprofit tevékenységet a jelenlegi tulajdonosi szerkezet átalakításával
gazdaságosabbá lehetne tenni. Gondol itt arra, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Gyomaközszolg
Kft. közötti a hulladékszállítással kapcsolatos jelentős transzfer árra, ami miatt igen magas a
hulladékszállítás díja, és hosszú távon nem megoldott, hogy azt a tulajdonos önkormányzat fedezze. Olyan
szolgáltatásokat kellene felállítani, amiben minden gazdasági társaságot érdekeltté lehetne tenni a
nyereség tekintetében, amelyhez elengedhetetlen lenne a megfelelő műszaki felszereltség is. A városnak
nagyon jó lehetősége van a hulladéklerakó telep által, aminek központi üzemeltetésével a többi település,
amelyen szolgáltat a Gyomaközszolg Kft. és a Hulladékkezelő Kft. tulajdonosi önkormányzataival lehetne
egy szorosabb együttműködést kialakítani, és egy Gyomaendrődi központú üzemeltetést felállítani. Ennek
érdekében a Kft-t fel kellene készíteni, megerősíteni szakmailag. Ehhez egy tulajdonosi szerkezet váltásra
lenne szükség, amelynek kapcsán a Vertikál Zrt.-t, mint szakmai befektetőt ajánlaná, amely cég olyan erős
szakmai múlttal és szakember gárdával rendelkezik, ami a mai gazdasági életben nélkülözhetetlen.
Ferenc Kornél úr a Vertikál Zrt-n belül az építőipari tevékenység irányításával foglalkozik. Az általa
elmondottak hasznosak lehetnek a Gyomaszolg Ipari park Kft. tekintetében, mely kft. tevékenységi körébe
is szerepel az építőipar. A hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása tekintetében pedig Ferenc Károly
vezérigazgató úr szolgálhat hasznos szakmai véleménnyel, javaslattal.
Ferenc Kornél előjáróban elmondta, az építőipari tevékenység egy szegmens a Vertikál Zrt-n belül. A fő
tevékenysége a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatás már bemutatásra került a testület előtt.
Ezen belül, mind az, ami ebbe a rendszerbe beletartozik, azt a Vertikál, mind szolgáltatja –
településüzemeltetés, közterület fenntartás, csapadék csatorna üzemletetés, piac-vásári tevékenység, stb.

401

Minden olyan igényt megpróbálnak kielégíteni, amire egy települési önkormányzatnak, a lakosságnak
igénye van. Az építőipari részleget fővállalkozói tevékenységként működtetik, 1.5 milliárd Ft-os
forgalommal.
Kifejezetten az önkormányzati beruházásokban kívánnak partnerek lenni a tervezéstől kezdve a műszaki
átadásig, amellett, hogy kiszolgálják a helyi igényeket, a helyi munkaerő, szakemberek foglalkoztatása
mellett. A szakmai bázis erősítésével rá tudnának épülni a helyi igényekre. Vannak önkormányzatok,
akikkel együttműködve sikeres projekteket hajtottak végre. Ezen kívül a cég rendszeréhez tartozik egy
média platform is, amivel a helyi kommunikációban és hírközlésben tudnának partnerek lenni. Ez is egy
működőképes rendszer, ami ma már nagyon sok településen működik. A cég a főtevékenységén kívül
olyan szerteágazó tevékenységet visz magával, ahogy azt a helyi igények, az önkormányzatok kívánják.
Véleménye szerint a Gyomaszolg Ipari Park Kft-be való belépésük szakmai befektetőként új utakat
nyithatna meg a város előtt. Az önkormányzat a többségi tulajdon, befolyás megtartásával, ha szakmai
befektetőként beengedi a Vertikál Zrt-t, kellő rálátással bír arra, hogy a város a saját érdekeit érvényesíteni
tudja.
Ferenc Károly kiegészítésként elmondta, a szakma politika óriási lehetőséget lát a Gyomaendrődi
hulladéklerakóba, nagyon jó felépített, jó rendszerű, jó a logisztikai elhelyezkedése. Összességében lehet
rá építeni, hosszú távú bázist jelenthet. A KEOP pályázatból megvalósult lerakó tovább fejlesztésével
kialakulhatna az az egységes európai rendszer, ami megfelel az előírásoknak, és Európában sok helyen
működik, illetve hosszútávon jelentős bázist biztosítana a városnak. Amellett, hogy a Vertikál szakmailag
hozzá tud járulni a rendszerhez, bízik abban, hogy mögé tud állni a szükséges elmozdulásnak. Segítséget
tudnának nyújtani abba, hogy ez olyan szakmai útra kerüljön, ahol nagyon jól működő rendszert lehet
felállítani a meglévő Gyomaendrődi értékekre. A cégnek az az ideológiája, hogy az önkormányzati
vagyon megmaradjon, és fejlődjön. A helyi sajátosságokat, helyi munkaerőt és a meglévő tudást vennék
alapul és arra építenék fel a szolgáltatást.
Kérdés esetén munkatársaival, készséggel állnak rendelkezésre.
Várfi András polgármester megköszönte a vendégeknek a hozzászólást, majd kérte a képviselőket
kapcsolódjanak be a kötetlen megbeszélésbe, tegyék fel kérdéseiket.
Toldi Balázs alpolgármester a Vertikál Zrt. konkrét elképzelésére volt kíváncsi. Megismerve a helyben
működő négy gazdasági társaság helyzetét, hogyan képzelnék el a szakmai befektetést. Mint tudjuk a négy
társaság közül egy nonprofit, ami a zöldterületek karbantartásával foglalkozik, egy az csak kizárólagosan
hulladékszállítással, és van a Gyomaszolg Ipari Park Kft., aminek szerteágazóbb a tevékenységi köre, és
van a Liget Fürdő Kft, ami ebbe a témakörben nem igazán érintett. Gyakorlatilag a szóba jöhető három
társaságba hogyan képzelik el a szakmai befektetést, - a meglévőbe, vagy a háromból kialakítanak egyet,
vagy külön kialakítanak még egyet, stb.
Ferenc Károly válaszolva elmondta, kívülről az látszik, hogy, ha a hulladékszállítást végző
Gyomaközszolg Kft-be tulajdonosként be tudnának lépni, egy olyan közös munkát tudnának elindítani,
amire egy rendszert fel lehet építeni. Első lépcsőként csak annyi történne, hogy a Kft.-t erősítenék
szakmailag más egyéb piaci tevékenységgel, vagy a cégen keresztül folytatnák ezeket a tevékenységeket.
Ebben az esetben a Gyomaszolg és a Gyomaközszolg Kft. között megmaradna a szerződéses jogviszony,
nem kellene közbeszerzés. Ami mindkét fél számára biztosíték lenne, hogy együttesen tudnának
munkálkodni a rendszer tovább fejlesztésén. Nagyon fontosnak tartanák, hogy a 700 millió Ft-os KEOP
pályázat be tudjon indulni. Mint már mondta, nagy lehetőség van ebbe a rendszerbe, de ahhoz szükséges,
hogy benne legyenek a Kft-be, mert akkor tudják hozzá tenni azt a szakmai, pénzügyi erőforrást, amivel
lehet indulni, ott tudnak lenni a piacon.
Nagyné Perjési Anikó képviselő értelmezése szerint, nem lenne szükséges összevonni a gazdasági
társaságokat, mert a Vertikál Zrt. a Gyomaközszolg Kft-be szeretne betársulni.
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Szó volt azonban az építőipari tevékenységről, ehhez is tudnának szakmai segítséget nyújtani, ez azonban
a Gyomaszolg Ipari Kft-hez tartozik. A kettőt akkor hogyan képzelnék.
Ferenc Kornél válaszolva elmondta, a Gyomaszolgnál lévő építőipari kapacitás nyilván a helyi igényeket
elégíti ki, közbeszerzésen kívüli munkákat végzi el. A Vertikál azonban arra képes, hogy a megfelelő
pénzügyi és szakmai hátérrel el tud indulni azokon a nagy projekteken, amelyek akár Gyomaendrődön,
akár a térségben indulnak. Gyakorlatilag képesek felvenni a multi cégekkel a versenyt.
Nagyné Perjési Anikó képviselő véleménye szerint a városnak nyilván az lenne az érdeke, hogy a helyi
közbeszerzésekben a helyi cégek vegyenek részt kivitelezőként. Ez a jelenlegi jogi szabályozás szerint
nem lehetséges. Ez akkor lenne biztosított, ha az önkormányzatnak lenne egy olyan cége, amely 90%-ban,
csak ezeket a tevékenységeket végezné. Talán egy ilyen társaság létrehozása kellene, legyen a cél.
Továbbiakban felvetette, hogy a Gyomaközszolg Kft. jelképes eszköz állománnyal rendelkezik, ezeket
hogyan képzelné a Vertikál átvenni, és mibe kerülne ez az önkormányzatnak.
Ferenc Károly elmondta, a cél mindenképpen az lenne, hogy a Kft-nek legyen egy olyan eszközparkja,
amivel piacképessé válik, meg tud erősödni.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, lényegében a gazdasági társaságok átszervezésének szükségessége
onnan indult el, hogy a transzfer árakat meg kell szüntetni. Ehhez azonban a tulajdonosnak rendezni kell a
tulajdoni viszonyokat az eszközök és az ingatlanvagyon tekintetében. Ez úgy történhet, hogy a
hulladékszállításhoz használt járműparkot – ezek 3-4 éves járművek, - annak a tulajdonába kell adni, aki
ezt a tevékenységet végzi. Ettől kezdve a társaság vagyona megnő, és a 25 % is másként értelmezendő.
Az ingatlanvagyont tekintve egy jelentősebb értékről van szó, - műhely, szociális blokk – ami azt
eredményezi, hogy megtörténik egy másik tőkeemelés, még ha társasházi formába is. Mindezekkel a
Gyomaközszolg Kft. tőkéje jelentősen emelkedne. Ez azt jelentené, hogy a közbeszerzést nem kellene
kiírni a hulladékszállítási tevékenységre, mivel a Gt. szerint olyan gazdasági társaság jönne létre, amibe a
meghatározó befolyást a tiszta ajánlatkérők kérik. Mindez az önkormányzatnak nem kerülne pénzébe,
mivel az egyik társaságtól tesz át vagyont a másik társaságába. Lényeges azonban, hogy ez nem érintené
az ipari csarnoképítéshez benyújtott pályázatot, mivel azon a területen a foglalkoztatott létszám nem
változik. Ilyen szinten a Vertikál részéről a befektetés létrejöhet, ami azért lényeges, mert a legnagyobb
problémája a mostani üzemeltetésnek, hogy nincs információja a Gyomaközszolg Kft-nek, sem az árak,
sem az értékesíthető anyag tekintetében. Igazi kapcsolata a hulladéklerakó teleppel sincs, csak egyszerű
beszállítója a telepnek.
Nagyné Perjési Anikó képviselő kérdése volt, amennyiben létrejön ez a rendszer és jól működik, hogyan
változhat a hulladékszállítás díja, elképzelhető, hogy olcsóbb lesz, vagy éppen megdrágul. A lakosság
szempontjából ez nagyon lényeges.
Ferenc Károly elmondta, kísérleti jelleggel most azt próbálják, hogy egy alapdíj és az igénybevétel
határozná meg a díjat. Fontos ugyanakkor, hogy a lakosságot is minél aktívabban bevonják ebbe a
rendszerbe, a gyerekeken keresztül.
Nagyné Perjési Anikó képviselő kérdése, miért lesz jó ez a szakmai befektetés a lakosságnak.
Ferenc Károly elmondta, azért mert kiszámítható, biztonságos, és a lakossági igényekhez igazodik.
Várfi András polgármester véleménye szerint lényeges, hogy Gyomaendrőd kettős szerepet tölt be,
hiszen amellett, hogy termeljük is a hulladékot, tulajdonosai vagyunk egy hulladéklerakó telepnek. Ez azt
jelenti, hogy az ide szállított hulladék nálunk értékesíthető terméké válik, ezért nem mindegy, hogy
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nagyiparrá tudjuk tenni ezt a tevékenységet, és ezáltal munkahelyeket tudunk teremteni. A másik
lényeges, hogy a hulladékszállítás minél olcsóbbá váljon.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő megkérdezte, mennyi lehet a Vertikál cégcsoport szerint a
hulladékszállítás javasolt összege.
A környező településeken, kétféle képen történik a hulladékszállítás díj meghatározása. Az egyik, amikor
azt a kommunális adó tartalmazza, a másik, amikor egységes – például 15.000 Ft/év/ ingatlan. Azokon a
területeken ahol a cégcsoport végzi a szolgáltatást, hogyan alakulnak a díjak. Milyen árakat tudnának
ajánlani Gyomaendrőd vonatkozásában. Ez a leglényegesebb, mert a lakosságot ez érdekli. Az elgondolás
csak akkor lehet piacképes, ha a lakosság felé olyan alternatívát tudnak nyújtani, ami számukra
kedvezőbb, ami alapján be fogja látni, hogy érdemes a hulladékot szelektíven gyűjteni, ami a cég számára
is nyereséget termel.
Ferenc Károly reagálva elmondta, a szelektív hulladékgyűjtés egy jogszabály általi kényszer, és nagyon
drága. Európai országokban még lerakási adó is terheli, amit a lakosság fizet meg.
Konkrét példával élve az Észak-Balatoni környéken 480 Ft egy ürítés díja, ami 15.00-16.000 Ft éves
szinten. A lakosság részéről az ürítés arányos díj bevezetése lenne a legkedvezőbb, ezért is szorgalmazná
ezt a cégcsoport. Ehhez olyan fejlesztéseknek kell megtörténni, amivel ez a rendszer megállja a helyét. A
lakosság tudatformálásán is sokat tudnak javítani azzal, ha egy szakmailag erős, biztonságos és
kiszámítható szolgáltatást nyújtunk számukra.
Felajánlotta a testület számára, hogy igény esetén a cégcsoport szakembereiből és a képviselő-testület
néhány tagjából összeállított szakmai munkacsoport közösen kidolgozná a szakmai befektetésre irányuló
elképzeléseket, lehetőségeket, amivel meg tudnák könnyíteni a testület döntését, továbbá egy a cégcsoport
központjában, Polgárdiban tett képviselő-testületi látogatás is segíthet a döntés meghozatalában.
Várfi András polgármester további érdemi hozzászólás hiányában lezárta a beszélgetést, megköszönte a
cégcsoport vezetőjének, munkatársainak a jelenlétet.
/A meghívottak távoztak az ülésről /
A polgármester javasolta, hogy az ülés napirendjének elfogadásával folytassák az ülést.
Megkérdezte van e észrevétel, eltérő javaslat.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte, lassan már több lesz a testületnek a rendkívüli ülése, mint
az ütemezett. Nem minden esetben látszik az, hogy egy-egy rendkívüli ülésen rendkívüli ügyekben döntött
volna a testület. Ugyan így gondolja ezt a mai ülés esetében is. Ráadásul az előterjesztéseket is csak a
tegnapi nap folyamán kapták meg, azokat késő este tudta elolvasni, nem állt kellő idő arra, hogy
megfelelően fel tudjon készülni a döntéshozatalra, ennek megfelelően csak nemmel tud szavazni. Kérte a
Polgármester urat, hogy a jövőben erre fordítsanak nagyobb figyelmet, időben kapják meg az anyagot a
képviselők.
Várfi András polgármester egyetértett a fent elmondottakkal. Először valóban egy kötetlen egyeztető
megbeszélésre hívta össze a testület tagjait, viszont időközben a két pályázattal kapcsolatban a gesztor
önkormányzatok részéről az a felkérés érkezett, hogy a testület döntsön ezekben, mint a kistérségi társulás,
illetve konzorcium tagja. Véleménye szerint a közösségi közlekedés pályázat vonatkozásában az
önkormányzatunkat érintő 15.312 Ft plusz saját erő biztosításáról nyugodtan dönthet a testület. A Belvíz
III. ütem beruházás sem új keletű téma, hiszen már 2006 óta húzódik. A pályázat mostanra érkezett abba a
stádiumba, hogy a kiviteli terv elkészítéséről dönteni kelljen.
Toldi Balázs alpolgármester csatlakozott Arnóczi képviselő társához. A soron következő testületi ülésen
nem ér rá, hogy döntsenek ezekben a kérdésekben?
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Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a közösségi közlekedés pályázat vonatkozásában nem ér
rá a döntés, ugyanis ott a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére várnak, ennek határideje köti az
önkormányzatokat. Amennyiben a testület most nem hoz döntést, nem biztosítja a plusz saját erőt, abban
az esetben újra ki kell írni a közbeszerzési eljárást. Az eljárás során olyan ajánlatok érkeztek be, ahol a
szerződéses összeg valamivel magasabb, mint a testületek által felvállalt saját erős összeg.
Ha az eljárást eredménytelennek nyilvánítják, új közbeszerzés esetén sincs garancia arra, hogy az ajánlati
árak alacsonyabbak lesznek. Véleménye szerint célszerű lenne most dönteni, és megkötni a nyertes
ajánlattevővel a szerződést, és a kivitelezést minél hamarabb elkezdeni. Ez a pályázati eljárás is lassan egy
éve zajlik, ez tartalmazza a buszöblözetek, buszfordulók kialakítását – például az Egyházi iskolánál. A
plusz saját erő mértéke olyan kicsi, hogy e miatt nem lenne értelme még egy közbeszerzési eljárás
lefolytatásának.
A belvíz III. ütem beruházás esetében a végső határidő – 2012. május vége – az, ami köti az
önkormányzatokat. Ezzel a beruházással kapcsolatban hallhatóak voltak olyan hírek, hogy a beruházás
megdőlt, mivel a pályázó felek nem tudták teljesíteni azokat a feltételeket, amivel a közbeszerzési eljárás
lefolytatható lett volna. Az elmúlt évben aztán az önkormányzatok kaptak még egy lehetőséget arra, hogy
ezt a beruházást megvalósítsák. Ennek ellenére sok tekintetben még ma is bizonytalan a megvalósulása.
Az elmúlt héten tartott konzorciumi ülésen hangoztak el olyan információk, ami miatt az volt a
véleményük Polgármester Úrral, hogy ezzel foglalkozni kell a testületnek. A Polgármesternek meg kell
tenni azt a nyilatkozatot, hogy az önkormányzat továbbra is benne marad ebbe a beruházásba. Ha
bármelyik önkormányzat azt a döntést hozza, hogy nem vesz részt a beruházásba, az azt eredményezi,
hogy a 16 település vonatkozásában megdől ez a beruházás, és végleg elveszítik a támogatási összeget.
Gyomaendrődöt érintően ez a Fűzfás zugi a Falualjai és a Hantoskerti holtág befejező kotrását jelentené.
Amennyiben igényli a képviselő-testület úgy bővebb tájékoztatást ad a beruházás előzményeiről,
folyamatáról.
Várfi András polgármester összegezve elmondta, a 2. napirendi pont esetében szükséges volt a rendkívüli
ülés összehívása, míg a 3. napirend esetében elő lehetett volna készíteni a soros ülésre, bizottsági
véleményeztetésre, de a kiviteli terveket mindenképpen el kell készíteni, mert nem akadályozhatjuk a 16
településnek a beruházását.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy a jövőben lehetőség szerint időben kapják meg az anyagokat,
nyilván vannak olyan témák, amelyekben sürgőséggel kell dönteni, de azért biztos nem egy nappal az ülés
előtt derül ki. Ne hozzák a testületet ilyen helyzetbe, hogy azon kelljen vitatkozni, kell e dönteni, vagy
nem.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a helyzet adta azt, hogy a már előzetesen összehívott egyeztető
megbeszéléshez csatolták ezt a két napirendi pontot. Véleménye szerint egyik sem olyan horderejű téma,
amiről most ne lehetne dönteni, hiszen mindkettőnek van előzménye, folyamatban lévő pályázatokról van
szó.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő csatlakozott Toldi Balázs alpolgármester kéréséhez.
Várfi András polgármester felkérte a képviselő-testületet, hozzák meg döntésüket az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János nem, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Márjalaki József tartózkodás, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László nem Toldi Balázs
tartózkodás,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
283/2011. (V.11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1.
2.
3.
4.

Egyeztető megbeszélés a gazdasági társaságok lehetséges átszervezéséről
Térségi összefogás a közösségi közlekedés javításáért című pályázat közbeszerzési eljárása
Belvíz III. ütem kiviteli terveinek elkészíttetése
Bejelentések

Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Egyeztető megbeszélés a gazdasági társaságok lehetséges átszervezéséről
Várfi András polgármester visszautalt az ülés elején a Vertikál Zrt. cégcsoport részéről jelenlévőkkel
folytatott beszélgetésre. Összegezve arról volt szó, hogy megmaradna az önkormányzat mind a négy
gazdasági tárasága, úgy, hogy a Gyomaközszolg Kft-be szakmai befektetőként belépne a Vertikál Zrt.
Kérte a képviselőket fejtsék ki véleményeiket, lépjenek e ebben, milyen formában alakítsák ki azt a
munkacsoportot, aki elkezdené az egyeztetést.
Nagyné Perjési Anikó képviselő felvetette, mi lenne, ha a Gyomaszolg és a Gyomaközszolg Kft-ket
összevonnák, és abba vonnák be a szakmai befektetőt. Mint elmondták, építőipari tevékenységgel is
foglalkozik a cégcsoport, építőipari befektetést is tudnak tenni.
Várfi András polgármester elmondta, a gazdasági társaságok átszervezésére már jó néhány alternatíva
elhangzott. Mint tudjuk legutóbb felmerült a holding kérdése is. Ahogy Ferenc Károly vezérigazgató úr is
elmondta, célszerűbb lenne egy fokozatosság, először a főtevékenységük a hulladékszállítás miatt a
Gyomaközszolg Kft-be szállnának be, majd egy-két év múlva, amikor átlátják az itteni egész rendszernek
a működését, akkor lehetne a többi tevékenységet érintően is tovább lépni.
Arnóczi István János képviselő kérte, hogy készüljön egy kimutatás arról, hogy éves szinten mibe kerül
az önkormányzatnak a négy gazdasági társaság fenntartása. A döntés során ezt is mérlegelni kell, hiszen
azt láthatjuk, hogy a társaságok egyre inkább önkormányzati támogatásra szorulnak, ezt miből akarják a
jövőben finanszírozni.
Javaslata, hogy legyen két gazdasági társaság. Egyik a fürdő, és a többit pedig vonják egybe.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint, ha legalább a hulladékszállításba, hulladékkezelésbe
bevonnánk egy kis szakmai tudást, és egy kis tőkét, azzal már némi terhet levennénk az önkormányzat
válláról. Ugyanakkor gondolni kell arra is, hogy a Gyomaközszolg Kft ilyen módú átszervezésével
megmarad az önkormányzatnak a Gyomaszolg Ipari Park Kft, amitől elvesszük a hulladékszállítási
tevékenységhez kapcsolódó vagyontárgyának nagy részét, csak az ipari park és az építőipari tevékenység
marad, ami jelenleg igen csak le van épülve. Ezen felül megmarad a Zöldpark Kft, ami szintén működési
nehézségekkel küzd. Gyakorlatilag marad két olyan Kft-nk, amelyeknek alapvetően veszélyben van a
működésük.
Márjalaki József képviselő véleménye szerint a korábban felvetett holdingba való összevonás lehetőségét
is tovább kellene vizsgálni. A maga részéről egy gazdasági társaságot tudott elképzelni, minden
tevékenységet abba vonni. A Vertikál cégcsoport a főtevékenységükre, a hulladékszállításra helyezte a fő
hangsúlyt, a kapcsolódási lehetőséget.
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Érintőlegesen szólt az építőipari tevékenységről, a zöldterület karbantartását és az ipari parkot nem is
említette, hogy azokkal mi lenne az elképzelése. Más települések meggazdagodnak a szemétből a Vertikál
nélkül, úgy tűnik, egyedül mi vagyunk azok, akik küzdünk ezzel.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a cégcsoport képviselői azt is előre vetítették, hogy a jövőben
lehetségesnek tartanák a nagyobb, szorosabb együttműködést is. Egyenlőre a Gyomaközszolgba
jelentkeznének be, mint szakmai és tőke befektetők, ugyanakkor elmondták, hogy milyen kapcsolatokkal
rendelkeznek, és milyen pályázatok vannak, ahol az építőipari tevékenységben részt lehet vállalni, melyen
a cég, mint fővállalkozó pályázna és alvállalkozóként vonná be a helyi cégeket.
Véleménye szerint elsőként arról kellene most dönteni, hogy egyáltalán akarunk e a Vertikállal
foglalkozni. Ha igen, akkor fel kellene állítani egy a testület tagjaiból és a cégcsoport szakembereiből álló
munkacsoportot, aki kidolgozná az együttműködés részleteit, melynek során meg lehetne vizsgálni a
Gyomaközszolg Kft-n kívül más gazdasági társaságunk bevonásának vagy összevonásának lehetőségét is.
Nagyné Perjési Anikó képviselő mindenképpen javasolta, hogy éljenek a cégcsoport által felajánlott
kötelezettség nélküli szakmai segítségnyújtás lehetőségével, alakuljon meg ez a munkacsoport. Ha a
kidolgozott anyagból azt látjuk, hogy annak a város szempontjából van jövője, nyilván mindenki a mellett
fog majd dönteni.
/ Béres János képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 10 fő./
Poharelec László képviselő gondolat ébresztőnek szánta, hogy mindegy, hány gazdasági társasága van az
önkormányzatnak, de azoknak egy ügyvezetője legyen. Természetesen ezen belül minden részlegnek
legyen meg a külön vezetője. Jelentős költségmegtakarítást jelentene. Információi szerint jövő évtől nem
lesz kötelező a könyvvizsgáló alkalmazása, ezen is lehet spórolni, továbbá, ha egy kft. lesz, a felügyelő
bizottsági tagság után sem kellene annyi tiszteletdíjat kifizetni. Ezzel a testület gondja is kevesebb lesz,
mert csak egy vezetővel kell megbeszélni a dolgokat.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva a hozzászólásokra elmondta, jelenleg a Gyomaszolg Kft-nél az
építőipari tevékenység az össz bevétel 30 %-a és ebbe nem számolták bele az ipari parkból származó
bevételt, ami lényegesen magasabb. Az ipari park beruházás befejeződik, és megjelenik egy bérleti díjból
származó bevétel, aminek mértékét most még nem lehet tudni, de az már látható, hogy a nem
közszolgáltatási tevékenységből származó bevétele a kft-nek, ha minden rendben működik, meg fogja
haladni a 10 %-ot. Amennyiben ez így lesz, úgy a közbeszerzési eljárást le kell folytatni, és nem
garantálható az, hogy azt gyomaendrődi cég nyeri meg. Az építőipar nem közfeladat, nem közszolgáltatás.
Az építőipari beruházások jelentős része uniós forrásból valósul meg, kötelező lefolytatni a közbeszerzési
eljárást. Az értékhatárok jelentős növekedése miatt azonban lehetőség van a három ajánlatos bekérésére,
ami megfelel a közbeszerzési törvény előírásainak. Éppen ezért az építőipari tevékenységet nem kellene
összemosni, és ha van helyi megoldási lehetőség a szolgáltatás helyben tartására – hogy azt helyiek
végezzék – akkor erre kellene a megoldást keresni. Egy ipari parkba nem biztos, hogy célszerű– akár 25
%-os részesedéssel is – bevonni egy külső befektetőt, mert az egész másként fog működni, mint egy
önkormányzati érdek. Eltérőek az érdekek. Az önkormányzat érdeke, hogy minél több munkahely
teremtődjön, míg a másik oldal érdeke, hogy minél több bérleti díj jöjjön be. A régi értelembe vett
Gyomaszolg Kft. vissza hozatala egyrészt érinti a közszolgáltatással kapcsolatos közbeszerzéseket, és
nagyban befolyásolja az ipari park hasznosításának lehetőségét. Természetesen azzal egyet kell érteni,
hogy egy ügyes ügyvezetés sok mindent képes ezekből megoldani.
A hulladékszállítást érintően, személy szerint nem tud olyan önkormányzatról, aki saját maga végezte a
hulladékkezelést és abból meggazdagodott volna. Ennek a szabályozó rendszere olyan, hogy az
árképzésnek minden kimutatható költséget tartalmaznia kell. Ott ahol a szolgáltatás díját a kommunális
adóból fizetik ki, ott ez a megoldás minden kétséget kizáróan ütközik a szennyező fizet uniós irányelvvel.
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Minél nagyobb egy szervezet annál több költség jelenik meg még szakfeladati szinten is az árképzésbe, és
ez a probléma a holding rendszerrel is. Az semmi mást nem jelent, mint a közös szolgáltatások nyújtása a
közszolgáltató gazdasági társaságok részére. A holdingokat megyei jogú városokba, vagy nagy ellátó
rendszerekben hozták létre. A Gyomaszolg Kft. bármennyire is összevonnák, települési szinten kicsi
ahhoz, hogy holdingot hozzanak létre.
A Zöldpark Kft. illetően el kell mondani, hogy csak a nonprofit gazdasági társaság jogosult a
közszolgáltatás szervezésére. Éppen ezért nem lehet összekeverni a piaci viszonyokat a nonprofit
szerkezettel. Ez nem jelenti azt, hogy nem működhet holdingszerű irányítással. Ez utóbbit ketté kellene
választani, ugyanis ezáltal csökkenthetők lennének a könyvvizsgálói, felügyelő bizottsági díjak.
Összegezve azt kell megvizsgálni, hogy van e egy olyan cél, amiben valamennyi gazdasági társaság
érintetté válhat.
Jelenleg ez a hulladékgazdálkodási feladat. Egyrészt a gyűjtése, válogatása, másrészt a feldolgozása. Itt
célszerű bevonni a külső vállalkozót, beleértve az irányítás egységesítését is, mert ez a feladatellátás az,
amibe mindegyik gazdasági társaság részt tud venni. Látni kell azt, hogy a hulladékgyűjtés és a szállítás
addig lesz ilyen olcsó, míg a jelenlegi géppark üzemképes, ugyanis az amortizáció költsége a társaságnál
nincs megképezve. A társaság pedig saját erőből nem képes a gépek pótlására, javítására. Hosszú távon
ezért elgondolkodtató, hogy legyen e bevonva külső tőke.
Lényeges továbbá, hogy Gyomaendrőd ezzel a hulladéklerakóval nincs benne a nagy ellátó rendszerbe, de
bele kerülhet, és ebben lát lehetőséget a Vertikál cégcsoport. Tehát azon kell elgondolkodni, hogy ha van
egy olyan cél, amiből mindegyik társaság részesedhet, akkor csak irányítási szinteket kell egységesíteni,
amire jó megoldás a holding, de csak a holdingszerű irányítás, ami nem jelenti a holding létrehozását.
Várfi András polgármester egyetértett azzal, hogy egy ember vezethet több kft., csak az erre alkalmas
személyt kell megtalálni. Véleménye szerint, ha elindulnának azon az úton, hogy megvizsgálják a
lehetőségét a Vertikál Zrt., mint szakmai befektető bevonásának a Gyomaközszolg Kft-be, azzal át kellene
világítani a többi Kft-t is, és átrendezni a könyvviteli, számviteli feladatok ellátását.
Javaslata szerint hozzanak létre egy munkacsoportot, melyben a testület 3 fővel képviseltetné magát, úgy
hogy mi adnánk az elnököt, míg a Vertikál Zrt. két fővel venne részt. A képviselő-testületi tagok
személyéről az egyeztetést követően a májusi ülésen lehetne dönteni, míg a munkacsoport elnökletével a
maga részéről Toldi Balázs alpolgármestert bízná meg.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint nem kellene tovább húzni a gazdasági társaságok kérdését,
el kellene dönteni mit akarunk, és azon az úton tovább lépni. Éljenek a felajánlott lehetőséggel, a Vertikál
segítségével dolgozzák ki, mi hogyan működne, mert a felmerülő kérdésekre csak ebből kaphatunk
választ. Támogatta a munkacsoport felállítását, szívesen vállalta az elnökletet.
Betkó József képviselő felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy nem kaptunk egyértelmű választ a
Vertikál részéről arra a kérdésre, jobb lesz e ez a lakosságnak, kevesebbet kell e fizetni. E miatt a maga
részéről nem támogatta a bevonásukat.
Dr. Csorba Csaba jegyző pontosításként elmondta, a bekerülés díját meg kell fizetni, és az, hogy ez
önkormányzati támogatásból történik, vagy a lakosság fizeti meg nincs jelentősége. Előbbi esetben olyan
területről veszik el a pénzt, ami ugyan úgy a lakosságot érinti – a 20 millió Ft-os díjkompenzáció miatt
vagy beruházást kell csökkenteni, vagy az oktatási intézmények működési költségét kell csökkenteni –
tehát közvetve, vagy közvetlenül, de a lakosság fizeti meg ezt a díjat. Ennek a díjnak egyrészt biztosítani
kellene egy nyereséget és a fejlesztés lehetőségét. A jelenlegi díj ezeket nem biztosítja, csak egy magasabb
díj adna ezekre fedezetet. A transzfer árral csökkenthető a szállítás díja, de 2-3 év múlva a helyi szintű
hulladékgyűjtésbe valakinek pénzt kell majd fektetni, mert a gépek pótlásáról, fejlesztéséről gondoskodni
kell. Ez csak úgy fog menni, ha a pályázatokhoz a saját erőt az önkormányzat biztosítja a költségvetésből.
Ezzel azonban olyan más fejlesztésektől vennék el a lehetőséget, ami ugyancsak a lakosságot érinti.
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Várfi András polgármester véleménye szerint, ha a lakossági díjak nem csökkenek, de nem is nőnek az
által, hogy a fejlesztéseket nekünk kell finanszírozni, azzal már mindenképpen nyertünk.
/ Márjalaki József képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 9 fő./
Dr. Farkasinszki Erzsébet képviselő megkérdezte, a jelenlegi hulladékszállítási díj tartalmazza e fent
említett majdani szükséges fejlesztések – új depóniaépítés, stb. – költségét.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, az ártalmatlanítási díjba van az az összeg, amit el kell
különíteni a hulladéktelep kezelőjének ezekre a fejlesztésekre. A jelenlegi díj ezt tartalmazza.
Várfi András polgármester lezárva a témát, javasolta a képviselőknek arról hozzák meg döntésüket, hogy
Toldi Balázs alpolgármester elnökletével létrehoznak egy 5 fős szakmai munkacsoportot – 3 fő képviselőtestületi tag, 2 fő a Vertikál Zrt. cégcsoport tagja – a Gyomaközszolg Kft-be a Vertikál Zrt. külső szakmai
befektetőként történő bevonása feltételeinek kidolgozására.
A 3 fő képviselő-testületi tag személyéről a május 26-i ülésen hoznak döntést.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László tartózkodás, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
284/2011. (V.11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Toldi Balázs alpolgármester elnökletével 5 fős szakmai
munkacsoportot hoz létre – 3 fő képviselő-testületi tag, 2 fő a Vertikál Zrt. cégcsoport tagja - a
Gyomaközszolg Kft-be a Vertikál Zrt., külső szakmai befektetőként történő bevonása feltételeinek
kidolgozására.
A 3 fő képviselő-testületi tag személyéről a képviselő-testület a május 26-i ülésen dönt.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Térségi összefogás a közösségi közlekedés javításáért című pályázat közbeszerzési eljárása
Várfi András polgármester elmondta, Szarvas Város gesztori közreműködésével került sor az elnyert
pályázat közbeszerzési eljárásának lefolytatására. Az eljárást egy Budapesti ügyvédi iroda bonyolította. A
közbeszerzési eljárás során a beruházást két részre bontották: Szarvasi beruházás és Gyomaendrőd és
Hunyai beruházás. A közbeszerzési eljárásra 3 cég adta be az ajánlatát mindkét rész tekintetében.
Az ajánlatot tevő cégek a következők: Magyar Aszfalt Kft; Integrál Építő Zrt; TSW Közös Vállalkozás
(Tótkaép Építőipari Kft.- Swietelsky Kft.)
A közbeszerzési eljárás eredményes volt, Gyomaendrőd és Hunya tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot
az Integrál Építő Kft. ajánlotta. Ugyanakkor, mint legalacsonyabb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlata is
magasabb, mint a korábban betervezett és elfogadott keretösszeg, így önkormányzatunk esetében a saját
erő különbözet 15.312 Ft. Ennek az összegnek a biztosításáról kellene most a képviselő-testületnek
dönteni, illetve az eljárás bírálati eredményének elfogadásáról. Az összeget a 2011. évi költségvetés
általános tartalékából lenne biztosítható.
Megkérdezte van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, elsőként arról döntsenek, hogy elfogadják a közbeszerzési
eljárás bírálati eredményét.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Nagyné Perjési
Anikó igen, Poharelec László tartózkodás, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
285/2011. (V.11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a "Térségi összefogás a közösségi közlekedés javításáért
a Szarvasi kistérségben" című pályázat közbeszerzési eljárásának bírálati eredményét elfogadja.
Határidő: azonnal
A következőkben a Polgármester a hiányzó keretösszeg biztosításáról kérte a képviselők döntését. [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Nagyné
Perjési Anikó igen, Poharelec László tartózkodás, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
286/2011. (V.11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a "Térségi összefogás a közösségi közlekedés javításáért
a Szarvasi kistérségben" című pályázat Önkormányzati sajáterejét 5.809.475 Ft-ról 5.824.788 Ftra növeli.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Belvíz III. ütem kiviteli terveinek elkészíttetése
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt adjon egy összefoglaló tájékoztatást a
képviselőknek a beruházás előzményeiről, annak folyamatáról.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, jelen állás szerint úgy tűnik, van remény a beruházás
megvalósulására, melynek során megtörténhet az Endrőd-Középső, Fűzfás-, és a Hantoskerti holtágak
kotrása, amely 145.000 m3 iszap kitermelését jelentené. Ezáltal a tárolókapacitás jelentősen megnőhet a
településen, csökkenthető a szivattyúzási költség és javulhat a víz minősége.
Kezdetben megyei beruházásként indult, majd időközben kiderült, hogy a megyei önkormányzat nem
lehet gesztora a beruházásnak, így Kondoros önkormányzata lett megbízva a gesztori feladatok
ellátásával, akinek a beruházásban érintett 16 település tervezési és egyéb feladatait kell összefogni.
Létrejött egy konzorcium, lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás, mely eredménytelen lett. Ez azt
eredményezte, hogy kifutottak a rendelkezésre álló határidőből, így az irányító hatóság lezárta a projektet,
úgy tekintette, hogy a támogatási szerződésben meghatározott feltételek nem kerültek teljesítésre. Ezt
követően a települések kaptak egy újabb határidőt, ami 2012. május vége. Ez azt jelenti, hogy a beruházást
eddig az időpontig le kell bonyolítani. A közbeszerzési eljárás során felmerültek bizonyos költségek, műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, kommunikációs költségek, stb. amelyeket a konzorcium tagjainak
teljesíteni kell. Időközben a közbeszerzési eljárás megváltozott, amelynek lényege, hogy ilyen mérvű
beruházáshoz kiviteli tervet kell készíteni. Ezek a tervek egyetlen településen sem állnak rendelkezésre. A
korábbi közbeszerzési eljárás során lehetőség volt arra, hogy a kiviteli terveket a nyertes kivitelező
készítesse el. Mivel az eljárás lefutási ideje reálisan szeptember, október hónap, ezért megvannak a
bizonytalansági tényezők, ugyanis téli időszakra esnének az elvégzendő munkák – iszapkotrás,
csatornaépítés, melyek eléggé időjárás függő munkák. Az irányító hatóság azonban nem tekinti
módosíthatónak a határidőt. Ez nem jelenti azt, hogy vis maior esetén ennek lehetősége nem áll fenn.
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Itt olyan jelentős belvíz védekezési és politikai érdekekről van szó, hogy a vis maior kérdése áttekinthető,
megvizsgálható, egy hosszú fagyos időszaknál erre lehet hivatkozni.
Az elmúlt héten tartott konzorciumi ülésen a jelenlévő önkormányzatok részéről az a döntés született,
hogy csak úgy folytatják tovább a projektet, ha mind a 16 település kinyilatkozza, hogy a kiviteli terveket
határidőre rendelkezésre bocsátja. Ennek határideje a közbeszerzés határidejéhez kapcsolódóan 2011.
augusztus. Azon településeknek pedig, ahol lejártak a vízjogi engedélyek, azoknak biztosítani kell az
engedély meghosszabbítását a beruházás megvalósításáig. Gyomaendrőd önkormányzata ebben érintett,
ugyanis 2011. év végén lejár a település vízjogi engedélye. A kiviteli tervek biztosításáról a nyilatkozatot
május végéig kell megtenni az önkormányzatoknak. Egyrészt jelentős anyagi kötelezettség vállalásról van
szó, másrészt, ha csak egy település is nemlegesen nyilatkozik, úgy az bebuktathatja az egész beruházást,
és az eddig felmerült költségek megtérítését a konzorcium követelni fogja a településektől.
Önkormányzatunk esetében a kiviteli tervek elkészítésére és a vízjogi engedélyek meghosszabbítására
célszerű tervezőt megbízni. Ezeken kívül az iszap elhelyezését kell majd engedélyeztetni, de ahhoz előbb
ki kell termelni, be kell vizsgáltatni és azt követően lehet az elhelyezésről gondoskodni- vagy hulladék
lesz, vagy mezőgazdasági elhelyezés. Az előzetes iszapvizsgálat szerint alkalmas mezőgazdasági
elhelyezésre.
Ezeken felül a konzorciumi ülésen az érintett polgármesterek döntöttek a közbeszerzés kérdésében is.
Kétféle eljárást lehet lefolytatni. Az egyik egy nyílt közbeszerzési eljárás. Ennek ott van veszélye, hogy
jogorvoslati eljárás esetén az szeptemberig nem fejeződik be. A másik a keret megállapodásos megoldás.
Ennek lényege, hogy az első fordulóban 3-4 ajánlattevő kell, melyek közül – pontos műszaki tartalom és
ár meghatározása nélkül – választ ki az ajánlatkérő ajánlatot, és a kivitelezés megkezdése előtt konkrét
tárgyalásba határozza meg az árat és a műszaki tartalmat. Ennek pedig abban van veszélye, hogy nem lesz
három vagy több ajánlattevő, így nem zárul le a keret megállapodásos eljárás. A konzorciumi ülésen ez
utóbbi megoldás mellett született döntés. A keret megállapodásos eljáráshoz egy minta költségvetést kell
készíteni és közre kell adni, amire a kiviteli tervek elkészítésével nyílik meg a lehetősége. Ez azt jelenti,
hogy a kiviteli terv készítése nem húzható tovább. Az elkészítéssel azt a tervező céget javasolnák
megbízni, aki eddig is elvégezte a tervezési feladatokat. Elméletileg meg van az esélye annak, hogy a
kivitelezőnek meg kell majd vásárolni a kiviteli terveket. Ellenkező esetben a terv elkészítésének költségét
az önkormányzatoknak kell viselni. Véleményük szerint erről az iszapkotrásról nem lehet lemondani.
Mivel a kiviteli terv a három holtágra készül úgy az egy későbbi pályázat során is felhasználható lesz.
Az említett konzorciumi ülés az elmúlt hét csütörtökön volt, és Dr. Goda Péter a tegnapi napon adta meg a
tervezési munkára az ajánlatot, így ettől korábban nem lehetett a testületet összehívni, tájékoztatni. A
döntés sokáig nem húzható, és amennyiben elzárkóznak ettől a beruházástól, úgy azt mielőbb közölni kell
a többi önkormányzattal, mert nincs meg a lehetősége annak, hogy egy önkormányzat kiszálljon a
konzorciumból, mert az a támogatási szerződés módosítását jelentené.
Összegezve úgy lehet fogalmazni, hogy vannak bizonytalansági pontja ennek a beruházásnak, akkor is, ha
benne marad az önkormányzat, és akkor is, ha kiszáll. Az előnyöket, hátrányokat mérlegelve a
kiszállásnak nagyobb a hátránya, mint benne maradni a beruházásban.
Várfi András polgármester véleménye szerint a beruházásba benne kell maradni, mert jelentős lenne az a
kártérítési összeg, amit a többi önkormányzat megkövetelne tőlünk.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte a kiviteli terv elkészítésének költsége – 3 millió Ft + Áfa– be
van e tervezve a költségvetésbe. ---- Nincs, ennek forrását meg kell jelölni.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, az önkormányzatunkat érintően 30 millió Ft a pályázati
saját erő, melyből az ide évre 7.443 eFt lett beütemezve a költségvetésbe. Ennek terhére lehet a kiviteli
terv költségét biztosítani, melynek ott van veszélye, hogy amennyiben lefut és eredményes lesz a
közbeszerzési eljárás, és nem utólagos finanszírozással történik a kifizetés, akkor az utolsó negyedévben
kell a forrást kijelölni.
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Szilágyiné Bácsi Gabriella a Pénzügyi osztály vezetőjének véleménye szerint a forrás kijelölésről most
kellene dönteni, a 2011 évi költségvetés általános tartaléka terhére javasolta.
Várfi András polgármester egyetértett a fenti véleménnyel. További hozzászólás hiányában javasolta a
képviselőknek szavazzanak a döntési javaslatról azzal a módosítással, miszerint a kiviteli terv elkészítése
költségének - 3.000.000,- Ft + áfa - forrásául a 2011 évi költségvetés általános tartalékát jelölik ki.
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László tartózkodás, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
287/2011. (V.11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete vállalja a Belvíz III. ütem kiviteli tervek elkészíttetését
2011. augusztus 1-i határidővel. A tervezési munkára adott 3.000.000,- Ft + áfa árajánlatot
elfogadja, melynek forrásául a 2011. évi költségvetés általános tartalékát jelöli meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tervezési munkára a szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Bejelentés
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő megkérdezte, a Közalapítvány Gyomaendrőd Közgyűjteményeiért
kuratórium tagságába bekövetkezett változás bejegyzésről mikor lesz bírósági határozat. A közalapítvány
szeretne működési támogatásra pályázatot benyújtani, a bírósági döntés előtt van e joga ehhez a képviselőtestület határozata értelmében.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, amikor a bíróság végzésében elfogadja ezeket a
személyeket, akkortól képviselhetik az alapítványt. Természetesen ettől függetlenül jelezhetik a
támogatási igényüket a gazdasági szervezetnek, viszont a szerződés megkötésére csak a bejegyzést
követően lesznek jogosultak. Az átmeneti időszakban a jelenlegi kuratórium köteles a
vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat – vagyonmegőrzés, nyitvatartási - ellátni.
További bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a nyilvános ülést
bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Arnóczi István János
hitelesítő

Márjalaki József
hitelesítő
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