Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
16/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. június 15-i rendkívüli üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István János, Betkó József, Béres János, Iványi Lajosné, Lehóczkiné
Tímár Irén, Nagyné Perjési Anikó, Poharalec László képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Meghívottként a napirendi pont tárgyalásában érintettek,
Lévai Éva személyügyi előadó,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, a
meghívottakat. Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 9 fő.
Jelezték távolmaradásukat Dr. Farkasinszky Erzsébet, Marton Dániel és Márjalaki József képviselők
A mai rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a
Gyomaközszolg Kft. jelenlegi ügyvezetőjének megbízása 2011. június 30. napjával lejár. Mivel a
pályáztatásra nincs elegendő idő, így július 1. napjával megbízással töltenék be ezt az álláshelyet egy
év időtartamra. Jó lenne olyan megfelelő személyt találni erre a posztra, aki akár az átszervezést
követően, de a nélkül is eredményesen tudná a két céget irányítani. Ennek megfelelően a mai
rendkívüli ülésen két az ügyvezetői tisztségre jelölt személy meghallgatására kerülne sor, majd azt
követően a Bizottsági Elnöki Munkacsoport ülésén, és megfelelő előkészítés után a jövő hét folyamán
egy ismételt rendkívüli ülés keretében, valamely bizottsági üléshez kapcsolva döntenének az
ügyvezető személyéről. A június 30-i soros képviselő-testületi ülésen való döntés már késő lenne,
hiszen július 1. napjától az új ügyvezetőnek meg kell kezdeni a munkáját.
A tisztségre jelölt személyek Fábián Lajos a cég korábbi ügyvezetője, és Gill Csaba Békéscsabai
lakos. Elsőként Fábián Lajos meghallgatására kerül sor.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Toldi Balázs és Nagyné Perjési Anikó képviselőket.
A képviselő-testület a hitelesítők személyére tett javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
355/2011. (VI.15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Toldi
Balázs és Nagyné Perjési Anikó képviselőket.
Határidő: azonnal
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A rendkívüli ülés napirendjét a meghívó szerint javasolta elfogadni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
356/2011. (VI.15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta
meg:
1. A GYOMASZOLG Kft. és GYOMAKÖZSZOLG Kft. ügyvezető tisztségére jelöltek
meghallgatása
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A GYOMASZOLG Kft. és GYOMAKÖZSZOLG Kft. ügyvezető tisztségére jelöltek
meghallgatása
Várfi András polgármester felkérte Fábián Lajost mutatkozzon be.
Fábián Lajos elmondta, 1949-ben született Túrkevén. Az általános iskolát követően Szolnokon
végezte el az ipari iskolát, ács-állványozó szakon. Szolnokon kezdette el dolgozni, majd 1969-ben jött
Gyomára a Vízügyhöz, ott dolgozott 10 évet. Ezt követően került a városházára az akkori
költségvetési üzemhez. Először építésvezetőként, majd később műszaki vezetőként dolgozott. 1992ben lett a költségvetési üzemből alakult Gyomaszolg Kft-nek az ügyvezetője, ebből a beosztásból
ment aztán nyugdíjba 2008-ba. Azóta lényegesen megváltoztak a gazdasági, egyéb viszonyok a Kftnek jelentősen lecsökkent a munkája, és sok olyan gond, probléma van, amin változtatni kell.
Törekedni kell arra, hogy a cégnek egész évben legyen munkája, hogy az ott dolgozók megélhetése és
a Kft. jövője biztosítva legyen. Ez komoly feladatot jelent majd a cégvezetőnek.
A megbízatása esetén napi 6 órában tudná vállalni az ügyvezetői feladatok ellátását. Szükségesnek
tartaná egy olyan helyettes személynek a „kinevelését”, aki a későbbiekben tovább vinné a cég
irányítását. A maga részéről Szaniszló Andrást tartaná alkalmasnak a helyettesi beosztásra, aki a Kftnél dolgozik, számviteli végzettségű, van rálátása a cég működésére.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, rövidtávon milyen elképzelése lenne a két Kft-vel
kapcsolatban, maradna a két Kft, vagy átszervezné, összevonná őket?
Fábián Lajos elképzelése szerint először is a munkahelyi rendet, fegyelmet kell megteremteni. A
dolgozók mindegyike tudja azt, mi a feladata, csak azt követően lehetne a Kft. további helyzetén
gondolkodni. Akkor, amikor ő volt a cég vezetője, minden feladata a Kft-hez tartozott, és aránylag jól
működött, véleménye szerint ezt a régi formát kellene visszaállítani, kerüljön a Kft egy kézbe, minél
több feladatot lát el, annál inkább talpon tud maradni.
Iványi Lajosné képviselő megkérdezte Fábián Lajost, hogy érzi, az egészségi állapota engedni fogja
e, hogy az ügyvezetői feladatokat ellássa.
Fábián Lajos az egészségi állapotát jónak ítélte, nincs olyan gond, ami akadályozná a feladat
ellátásában. Egy évre el tudná vállalni a megbízatást, míg az utódot kineveli.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő kérdése az volt, hogy 2008-ban miért ment el előnyugdíjba.
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Fábián Lajos elérte azt az életkort, hogy el tudott menni előnyugdíjba. Mint az emberek többsége
akkor ő is örült annak, hogy elmehet nyugdíjba. Most úgy látja, nem árt, ha a nyugdíj mellett más
tevékenységgel is foglalkozik.
Betkó József képviselő kérdése az volt milyen díjazás mellett gondolná ellátni egy évig a napi 6 órás
munkaidőt.
Fábián Lajos bruttó 320.000 Ft/hó díjazásra gondolt.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő megkérdezte, megbízatása esetén erre az időre visszamondaná a
nyugdíját?
Fábián Lajos válasza, mivel a 62 életévét betöltötte, így nem kell visszamondani a nyugdíjat.
További kérdés nem volt Fábián Lajos felé, Várfi András polgármester megköszönte a jelenlétét.
Időközben megérkezett Gill Csaba az ügyvezetői tisztségre jelölt másik személy. Gill Csaba három
évvel ezelőtt pályázott a Liget Fürdő ügyvezetői állására, viszont az akkori pályázók egyike sem felelt
meg a jogszabályi feltételeknek, úgy a testület eredménytelennek nyilvánította a pályázatot.
Gill Csaba jelenleg a Békés Megyei önkormányzatnál dolgozik, a vagyongazdálkodási csoport
vezetője.
A polgármester felkérte Gill Csabát mutatkozzon be a testületnek, röviden mondja el életútját, és azt,
hogyan képzelné el a Kft-k irányítását.
Gill Csaba megköszönte a meghívást a mai meghallgatásra. 1995-ben francia-testnevelés szakos
tanárként végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Egy évet tanított, majd tovább képezte magát,
idegenforgalmi és szállodaipari szakközgazdász diplomát, majd a Lyoni egyetemen francia nyelvű
MBA diplomát szerzett. 1997-ben helyezkedett el a békéscsabai egyesült textilműveknél, először
üzletkötőként, majd kereskedelmi igazgatóként, a textilipar összeomlásakor hagyta ott a céget. Ezt
követően az autóalkatrész iparban helyezkedett el, a Láng Autóalkatrész kereskedelmi igazgatójaként.
12 telephely tartozott az irányítása alá. 2.5 évet követően egy olyan kihívás kapott, miszerint egy
lengyel piacvezető cég magyarországi cégét kellett felépítenie, mint ügyvezető igazgató. Onnan közös
megegyezéssel jött el. Ezt követően egy évig kereskedelmi igazgatóként dolgozott a félpótkocsik
forgalmazásával foglalkozó TTC MD Kft-nél. Időközben családi állapotában is változás következett
be, nős lett, Békés megyében telepedtek le, ekkor került a Békés megyei Önkormányzathoz, ahol
jelenleg is dolgozik, a vagyongazdálkodási csoport vezetőjeként. Az elmúlt időszakban a megyei
önkormányzat a nem szakmai feladatokat centralizálta, - szállítás, tmk, felújítás, könyvelés, étkeztetéscentrumokat hozott létre, és ezekben összpontosította erőit.
Ezen feladatellátásnak lett a
főkoordinátora az önkormányzatnál. Ez év június 18-án jár le a határozott idejű szerződése,
mindenképpen szeretne egy nagyobb kihívást nyújtó feladatot végezni, lehetőség szerint itt a
megyében.
Elmondta még, hogy aktívan sportol, a futball és kendo, amit hosszú idő óta űz.
Kérdés esetén készséggel áll rendelkezésre.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, mit tud erről a két Kft-ről, melyek ügyvezetésére most
pályázik.
Gill Csaba amit a letölthető 2010 évi eredmény kimutatásból, mérlegből meg lehet tudni, lényegében
a főbb számokkal tisztában van.
Tudomása van arról, hogy épület egy inkubátor ház, a helyi barátaitól nagyjából tájékozódott a
cégekről.
Toldi Balázs alpolgármester további kérdése az volt, milyen elképzelése lenne a díjazásról.
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Gill Csaba az előző ügyvezető bérezését nézve, teljesen korrekt, elfogadható. A maga részéről nem
gondolná, hogy a bérezésen nem tudnának megegyezni. Mindenképpen szeretne Békés megyében
elhelyezkedni, olyan kihívást jelentő feladatot ellátni, ahol az eddigi diplomáit, képességeit
kamatoztathatná. A két Kft vezetése egy komoly felelősséggel járó feladatot jelentene.
Nagyné Perjési Anikó képviselő kérdése az volt, hogy rendkívüli helyzet esetén, - árvíz,
katasztrófahelyzet, stb. – hogyan tudná megoldani, hogy akár éjjel is átjöjjön Békéscsabáról.
Gill Csaba véleménye szerint ez nem jelenthet problémát. Egy felsővezetői beosztásban dolgozónak
tudomásul kell venni, hogy ha szükséges akár éjjel is el kell látni a feladatát.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megkérdezte, mi a véleménye a két cég tervezett átszervezéséről, a
szemétszállítási feladatok vissza kerüljenek e a Gyomaszolg Ipari Park Kft-hez. Ugyanakkor van az
önkormányzatnak egy harmadik cége is a Zöldpark Kft. Korábba ezek egy cégként működtek.
Gill Csaba a megismert adatok alapján úgy gondolta, a cégek esetleges összevonása, egy cégként
történő tovább működtetése logikusnak tűnne. A feladatok centralizálásával bizonyára hatékonyabb
működés jöhetne létre, megtakarítást lehetne elérni.
Nagyné Perjési Anikó képviselő elmondta, az inkubátor ház megépítésével öt éven belül a
Gyomaszolg Kft-nek teljesíteni kell a pályázatban vállalt feltételeket, gondolt itt a betelepített
vállalkozások számára, az előírt munkavállalói létszám teljesítése stb. Mi a véleménye erről, hogyan
lehet ezeket a feltételeket teljesíteni.
Gill Csaba erre a kérdésre csak az egész cég struktúráját megismerve lehet válaszolni.
Nagyné Perjési Anikó képviselő elmondta, a Felügyelő Bizottság tagjaként jól ismeri a Kft. jelenlegi
anyagi helyzetét, ami nem túl rózsás képet mutat. A letölthető mérlegdokumentáció egy viszonylag
szebb képet mutat, de nem ez a valóság. Elég nehéz feladat előtt áll az, aki megkapja a Kft-k
irányítását.
Gill Csaba véleménye szerint egy ügyvezetőnek elsődlegesen biztosítani kell a cég működését, nem
az a feladata, hogy a tulajdonosok segítségét várja. Elvárás, vele szemben hogy egy bizonyos időszak
után eleget tegyen a tulajdonos elvárásának, és biztosítsa a cég működését.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megjegyezte, az előző ügyvezető igazgató is békéscsabai lakos volt,
aki a nem túl sikeres működése egyik okaként azt jelölte meg, hogy mivel nem Gyomaendrődi,
nehezen fogadják el az itt élő emberek. Mi erről a véleménye.
Gill Csaba véleménye szerint az nem helyfüggő, hogy valakit hogyan fogadnak el. A cég dolgozói, az
itt élők a munkáját kell, hogy minősítsék, amit ha jól végez, az nem azért van, mert adott esetben helyi
lakos, hanem mert arra a feladatra alkalmas, mindenki megelégedésére végzi a munkáját. Eddigi
munkája során úgy érzi, mindenkivel megtalálta a közös hangot, és nagyon fontos, hogy egy
vezetőben meg legyen az alázat arra, hogy tanuljon. Ha az emberek ezt érzik, működőképes, és sikeres
lehet a vezető.
Várfi András polgármester megjegyezte, nem lenne helyes az előző ügyvezető munkáját annak
alapján minősíteni, hogy békéscsabai lakos. A munkája során azért elért pozitívumokat is, hiszen a
gazdasági válság ellenére nem vitte csődbe a céget, biztosította a helyi lakosoknak a
munkalehetőséget, az őr irányítása alatt épült fel az inkubátor ház, stb. Egy vezetőnél nagyon
lényeges, hogy milyen csapatot épít fel, kik azok, akik segítik a munkáját.
Sajnos az évek alatt nagyon sok fiatal elköltözött Gyomaendrődről, máshol keresik a megélhetésüket,
ezért számunkra nagyon fontos, hogy a fiatalok, - akár Gyomaendrődiek, akár más városból
származók, de jöjjenek városunkba.
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Arnóczi István János bejelentéssel élt, miszerint a Gyomaendrődi Ilyász és Hagyományőrző
Egyesület kérelemmel fordulna a képviselő-testület felé, hogy a gyomaendrődi volt lőteret
karbantartás fejében kapja meg az egyesület használatra.

További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli ülést
bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Toldi Balázs
hitelesítő

Nagyné Perjési Anikó
hitelesítő
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