Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
14/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. május 26-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István, Betkó József, Béres János, Dr. Farkasinszky Erzsébet, Iványi
Lajosné, Lehóczkiné Tímár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József, Nagyné
Perjési Anikó, Poharalec László képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Meghívottként az egyes napirendi pont tárgyalásában érintettek,
Önkormányzati intézmények vezetői, a gazdasági társaságok ügyvezetői,
Liszkainé Nagy Mária, Enyedi László, Szilágyiné Bácsi Gabriella,
Keresztesné Jáksó Éva, Tímárné Binges Irén osztályvezetők,
Sajtó képviselői, érdeklődő állampolgárok,
Jakucs Mária és Csikós Anikó jegyzőkönyvvezetők

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, a
meghívottakat, köszöntötte a gazdasági társaságok ügyvezetőit, a hivatal osztályvezetőit, a sajtó
képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat, és a helyi Tv-n keresztül a város lakosságát. Megállapította,
hogy a testületi ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes létszámmal jelen volt.
A mai testületi ülést Dankó Béla országgyűlési képviselő úr is meg fogja tisztelni jelenlétével,
érkezése kicsit később várható.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Iványi Lajosné és Poharelec László képviselőket.
A képviselő-testület a hitelesítők személyére tett javaslatot egyhangú, 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.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Iványi
Lajosné és Poharelec László képviselőket.
Határidő: azonnal
A meghívóban feltüntetett napirend sorrendjét az alábbi módosítással javasolta elfogadásra.
1. napirendként a meghívó szerinti 5. napirendként szereplő Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú
Alapítvány pályázati kérelme tárgyú előterjesztést, míg 2. napirendként a meghívó szerinti 7. napirend
Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója tárgyú előterjesztést javasolta
megtárgyalni.
Megkérdezte, van e további napirendre vonatkozó javaslat.
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Arnóczi István János képviselő a Gyomaendrődi Jobbik Alapszervezet kérelme alapján javasolta
külön napirendként megtárgyalni az elvi hozzájárulás adása a rovásos helységnév táblák
kihelyezéséhez a Fő utak mellett.
Várfi András polgármester javasolta utolsó napirendként megtárgyalni a felvetett témát.
További napirendet érintő javaslat, hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket, hogy a fentiek
figyelembe vételével hozzák meg döntésüket 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.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány pályázati kérelme
2. Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
3. Beszámoló a kötvényből származó forrás 2011. I. negyedévi menedzsmentjéről
4. Magánerős lakossági út-és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló
5. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása –
felülvizsgálata
6. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása – felülvizsgálata
7. Háziorvosi terület-ellátási szerződések módosítása
8. Együttműködési megállapodás megkötése a Szarvasi Rendőrkapitánysággal a közterület
felügyeletről
9. Iskola-rendőre program együttműködési megállapodása
10. Önkéntes Tűzoltóság szakmai beszámolója
11. Gyomaszolg Ipari Park 2010. évi beszámolójának az elfogadása, valamint a 2011. évi üzleti
terv jóváhagyása
12. Gyomaközszolg Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadása
13. Gyomaközszolg Kft. beszámolója a 2011. I. negyedévi hulladékszállítás teljesítéséről
14. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2010. évi beszámolójának az elfogadása
15. Regionális Hulladékkezelő Kft. 2010. évi beszámolójának az elfogadása
16. A Zöldpark Kft. 2010 évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
17. 2011. évi közmunkaprogram ütemterve
18. Vízmű rekonstrukciós munkákról beszámoló
19. A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
20. Közlekedésfejlesztési koncepció eredményei
21. Kocsorhegyi és Ugari út helyreállítása
22. Önkormányzati termőföldek árverés útján történő haszonbérletbe adása
23. Vasút beruházásról (aluljáró) kerékpárút úttervezésekről, csomópont pályázatokról beszámoló
24. Tájékoztató a Gyomaendrőd Fő út-Bajcsy Zs. u. kerékpárút építés tárgyában
25. Tájékoztató a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. sz. jogerős ítéletének végrehajtásával
kapcsolatban
26. Belvíz VII-es ütemről beszámoló
27. Összefoglaló tájékoztató az IKSZT beruházásról
28. Tájékoztatás a közterület-foglalásokról
29. Tájékoztató a Környezetvédelmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról
30. Tájékoztató a Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtott támogatás visszavonásának
felülvizsgálatáról
31. Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtott támogatás forrásának kijelölése
32. Beszámoló a 2010. évi szúnyoggyérítésről
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33. Gyomaendrőd Város JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ díj odaítélő munkacsoportjának
létrehozása
34. Pályázat testvérvárosi találkozó megszervezésére
35. Az Endrődiek Baráti Körének kérése
36. Herkó Csilla ingatlan felajánlása
37. Hozzájárulás adása a rovásos helységnév táblák kihelyezéséhez a Fő utak mentén
38. Bejelentések
Határidő: azonnal
A polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi
napirendeket zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület.
1. „Gyomaendrőd Város Környezetvédelméért” Elismerő Oklevél adományozása
2. „Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” Elismerő Oklevél adományozása
3. Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
4. Önkormányzati támogatás az első lakás megszerzéséhez
A következőkben felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi bizottság elnökét tegye meg javaslatát a bizottságban megüresedett külsős bizottsági
tagsági helyre. Hangya Lajosné a bizottság külsős tagja 2011. március 24. napjával lemondott
bizottsági tagságáról romló egészségi állapota miatt.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök a Körösök Vidéke Egyesülettel történt egyeztetés alapján
Farkas Zoltánnét a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és óvoda igazgatóját javasolta a
bizottság külsős tagjának megválasztani.
A jelölt a jelölést elfogadta, és hozzájárulását adta, hogy a személyét érintő döntést nyílt ülés
keretében hozza meg a képviselő-testület.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a javaslatról. Felhívta a figyelmet, hogy
a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24. § (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a bizottság elnökének javaslatára az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi, és Esélyegyenlőségi Bizottság nem képviselő bizottsági
tagjává megválasztja Farkas Zoltánné 5502 Gyomaendrőd, Toronyi u. 14. sz. alatti lakost.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester gratulált Farkas Zoltánnénak munkájához sok sikert kívánt, majd felkérte,
hogy a képviselő-testület előtt tegye le az esküt, és az erről szóló esküokmányt írja alá.
Az eskü szövegét előmondta Várfi András polgármester.
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„Én, Farkas Zoltánné esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot
megőrzöm; bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat Gyomaendrőd fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott bizottsági tag meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Ezt követően a Polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Az elmúlt hetek egyik fontos eseménye volt a Sajt-és Túrófesztivál, ami sokadik alkalommal került
megrendezésre. Most is sikeres volt. A rendezvényen részt vettek a testvárosaink delegációi. Kiemelte,
hogy a Pilznó új polgármestere Ewa Golebiowska először járt Gyomaendrődön polgármesterként. A
rendezvényt mindkét napon megtisztelte jelenlétével Erdős Norbert kormánymegbízott úr, és Dankó
Béla országgyűlési képviselő úr is.
Köszöntötte Dankó Béla országgyűlési képviselő urat.
Május 6-án egy nyolcfős tűzoltó delegáció járt Schöneckben, a schönecki tűzoltóság meghívására,
akik az ottani tűzoltó fesztiválon vettek részt. Ottlétük alatt sok szakmai tapasztalatot szereztek, és
ígéretet kaptak arra, hogy a leselejtezésre váró tűzoltóautójukat a köztestületi tűzoltóságnak fogják
ajándékozni.
Május 12-én Dr. Csorba Csaba jegyző úrral az Önkormányzati klub által szervezett országos
önkormányzati konferencián vettek részt Budapesten. A konferencia fő témája a járások bevezetése
volt. Az utóbbi időben egyre több szó esik erről, a járási székhely lehetőségéről, ami nagyon fontos
lenne Gyomaendrődnek. A közlekedésen, megközelíthetőségen túl nagyon fontos az identitás, hogy
megtaláljuk, kialakítsuk az identitást újra azokkal a településekkel, akikkel közös volt a múltunk,
elgondolásaink, melyek még most is vannak.
Május 13-15 –én került megrendezésre a Rózsahegyi Napok. Ez a rendezvény mindig nagyon szép,
rendezett. Ezúton gratulált a szervezőknek, a májusi hónapban ez egy igen szép esemény
Gyomaendrődön. A gálaműsoron minden évben örömmel tölti el, hogy milyen sok tehetséges gyermek
él településünkön.
Május 22-én Szarvason részt vette egy Ótemplomi istentisztelten, és az azt követő ünnepi
közgyűlésen. A hálaadó istentiszteletet az Ótemplomi Szeretetszolgálat új szociális alapszolgáltatást
nyújtó központi épületének avatása alkalmából tartották. Gyomaendrőd szempontjából ez a
létesítmény azért fontos, mert a képviselő-testület a legutóbbi ülésén döntött arról, hogy igénybe veszi
az általuk nyújtott hajléktalanok elhelyezésére irányuló szolgáltatást.
Fontosnak tartotta szólni arról, hogy május 5-én Dr. Szonda Istvánnal meglátogatták Kállai Ferenc
özvegyét. Az emlékszoba kialakításához a Nemzet Színésze személyes tárgyaiból kapott a város –
Kállai Ferenc íróasztala, széke, a mögötte lévő könyvespolc a rajta lévő könyvekkel. Ezen kívül
nagyon sok értékes kitüntetéséből is kaptunk, melyek közül kiemelte a Príma Primisszima Díjat. Az
adományokat az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény jogosult fogadni. A tárgyak leltározása,
raktározása megtörtént. Keresnünk kell azt a helyet, ahol a Kállai emlékszoba kialakítható
Gyomaendrődön.
Kállai Ferenc halálnak egy éves évfordulóján megemlékeznek és tiszteletüket teszik Kállai Ferenc
sírjánál.
Szintén jelentős pénzbeli adományt kapott városunk a Gyomai származású Vitéz Váry József úrtól, aki
25.000 Eurót ajánlott fel a Térségi Szociális Gondozási Központ számára. Ügyvédje jelzése alapján a
pénz és az adományozó levél a napokban fog megérkezni. Az adományt kifejezetten a gyomai
telephelyű idősek otthonára fogják elkölteni, klub szoba kialakítására, bútorok vásárlására stb. Vitéz
Váry József 87 éves, gyomai Wagner.
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Végezetül felhívta a figyelmet az elkövetkező napok fontosabb programjaira.
Május 27-én a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Munkaügyi Központjának
szerevezésében kerül megrendezésre az állás és képzési börze. Ugyan ezen a napon délután az endrődi
Népházban Sághy Gyula: Kulák Golgota c. könyve második kiadásának ünnepélyes bemutatójára
kerül sor. A könyvbemutatón részt vesz Erdős Norbert kormánymegbízott. A könyv második
kiadásának előszavát Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr írta.
Ezt követi majd egy gazda fórum, ahol Erdős Norbert kormánymegbízott a vidékstratégiáról, míg
Szabó István a Nemzeti Mezőgazdasági Szakigazgatási hivatal igazgatója gazdákat érintő fontos
kérdésekről fog szólni.
Május 28-án az Endrődi Gazdakör szervezésében lesz a Bogrács Napja Öregszőlőben. Eddig 26 csapat
jelentkezett, de további versenyzőkre lehet számítani. Ezt a hagyományt folytatni kell, igény van rá.
Május 29-én délelőtt a Hősök terén kerül megrendezésre a Hősök Napja ünnepi megemlékezés.
Azt követő héten érkezik a Schönecki kórus, illetve lesz egy Küzdő Gála a Varga Lajos
Sportcsarnokban. Június 5-én pedig a Református Templomban megemlékező Istentisztelet lesz a
Trianon-emléknapról, majd azt követően koszorúzás a Trianoni Emlékműnél, a Pap Zsigmond által
készített Országzászlónál.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait van e napirend előtt bejelenteni valójuk, kérdésük,
interpellációjuk.
Az érintettek részéről hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte Dankó Béla országgyűlési
képviselő urat, köszöntse a jelenlévőket.
Dankó Béla országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket a mai képviselő-testületi ülésen.
Köszönte a meghívásokat a testületi ülésekre, lehetőség szerint időközönként igyekezni fog
ellátogatni, mivel érdekli az itt folyó munka. Az, hogy személyesen nincs jelen az üléseken, nem
jelenti azt, hogy nem tájékozódik a helyi ügyek menetéről, igyekszik azokban naprakészen lenni.
Ebben segítségére vannak az itt élő polgárok is, akikkel folyamatos kapcsolata, levél és telefon útján
megkeresik problémájukkal, melyekre a Polgármesterrel konzultálva közösen próbálnak meg
megoldást találni.
Néhány gondolatot szólt a Parlamenti munkának azon részéről, amely a jövőben-nagyban érinti majd
Gyomaendrődöt is. Konkrétan a járások kialakításáról van szó, amely része lesz a majdani teljes
önkormányzati rendszer átalakításának, ami most van napirenden a Parlamentben. Főleg bizottsági
üléseken, háttéregyeztetéseken foglalkoznak ezzel a témával. A szakminisztériumok apparátusa készíti
elő a megtárgyalásra kerülő anyagokat, melyekből aztán a kormány javaslatára, a képviselők által
megszavazva kikerül majd az a törvény, ami módosítani fogja az önkormányzatok életét. Nagyon
nehéz feladat, nehéz munka az, ami e téma kapcsán zajlik, komoly viták, és egyeztetések közepette.
Nagyjából körvonalazódni látszik az a váz, ami mentén Gyomaendrődnek is érdemes gondolkodni a
saját jövőjén, megtalálni helyét ebben az új rendszer. Helyes az, hogy a településnek vannak olyan
elképzelései, ambíciói, hogy ismét járásközpont lehessen és a térségben olyan szerepet töltsön be,
amely méltó a város hagyományaihoz, az itt élő emberekhez. Lényegében, ami generálta ezt az
átalakítási folyamatot, az a nagyfokú eladósodása az országnak. A jelenlegi államigazgatási rendszer
finanszírozhatatlan. Az elmúlt két ciklusban is azért volt ilyen mértékű az eladósodottság mértéke,
halmozódott a hitel állomány, ami olyan terhet jelent a központi költségvetésnek, hogy azokon a
területeken, ahol joggal várnák el a hatékonyabb előrelépést – munkahelyteremtés – az eladósodottság
miatt nagyon szűk a kormány mozgástere. Ahhoz, hogy ezen a területen hatékonyabban el lehessen
lépni, a költekezés mértékét és a finanszírozhatatlan államigazgatást meg kell változtatni. Ennek része
lesz a kis önkormányzatoknál tervezett változtatások – valószínűleg megszűnik majd annak a
lehetősége, hogy az 50-100 fős településeken is önálló Polgármesteri Hivatalokat tarthassanak fenn.
Ugyancsak a változtatás része a járások újbóli kialakítása, ahol elsősorban a hatósági feladatok ellátása
várható. Az önkormányzati feladatok a települési szinteken megmaradnak, a városokban biztos, míg a
kisebb településeknél öt-hat településenkénti közös hivatalt fenntartva maradna meg a feladatellátás.
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A járásközpontok kialakítása sem a választókörzetekhez, sem más közigazgatási egységekhez nem
lesz kötve, a központok úgy lesznek kialakítva, hogy elérhetőek legyenek minden polgár számára. A
legkisebb településen is meg fog maradni egy bizonyos hivatali szint. Minden településen lesz
ügyintéző, lesz, aki foglalkozzon a helyi lakosok problémáival, ügyeivel, aki aztán azokat továbbítja
azokat a megfelelő központi helyre – járásközpontba, kormányhivatalba, stb.
Oktatás területén is komoly vita és küzdelem zajlik a Parlamentben. A minisztérium részéről az volt az
alapkoncepció, hogy teljesen központosítva, minden szinten állami feladatként legyen ellátva az
oktatás. Tehát minden iskola állami fenntartásba került volna, az oktatási ügyek elkerültek volna az
önkormányzatoktól. Az, hogy mi lesz a végleges döntés, nem lehet tudni, sok mindenben nincs
egyetértés. Természetesen abban egyetértenek, hogy a kis településeken 10-12 gyermekkel 8 osztályos
iskolát fenntartani, nem költséghatékony, viszont megértve a települési érdekeket 1-4 osztályig az
alapszintű oktatás fenntartásának lehetősége várhatóan megmarad minden település számára. A
járásközpontoknak e tekintetben is kiemelt szerepe lesz, hiszen a központokban vagy nagyobb
településeken lesznek kijelölve azok az iskolák, ahol a felső tagozatot fejlesztve, az ottani kapacitást
bővítve lehetőséget teremtenek arra, hogy minden gyermek megkapja a megfelelő szintű oktatást.
Vélhetően a gimnáziumok szintén megmaradhatnak önkormányzati fenntartásban, a szakképzés
viszont megyei önkormányzati feladat lesz. A felsőoktatás átalakítása még nem kiforrót, ez a szint
viszont nem érinti Gyomaendrődöt.
Fontosnak tartotta szólni arról a nem túl örömteli dologról is, hogy a város lakói nagyon szomorúak és
elégedetlenek azért, mert éreznek bizonyos fokú békétlenséget a képviselő-testületen belül, ami sajnos
nem vet jó fényt a városra, a város önkormányzatára. A megyéket járva, de még Budapesten is szóba
kerül a Gyomaendrődi helyzet, e miatt a békétlenség miatt nem túl jó a város megítélése. A helyi
lakosok közül feltették neki azt a kérdést, igyekszik e valamit tenni ebben az ügyben. Elgondolása
szerint a helyi politika az helyi belügy, az itteni képviselőknek, polgármesternek, városlakóknak kell
eldönteni, merre haladjon tovább a település. Nekik kell megtalálni azt a közös nevezőt, ami mentén
lehet együtt dolgozni, fejleszteni a települést. A képviselő-testület tagjaival személyesen is beszélt a
kialakult helyzetről. Mindenkinek azt tudta elmondani, hogy, ha négy év alatt úgy próbálnak
kampányolni, hogy eközben a település ügyei kicsit háttérbe szorulnak, akkor az biztos, hogy nem a
város javát szolgálja, és az is biztos, hogy a város polgárai négy év múlva nem lesznek hálásak
senkinek azért, hogy nem a település ügyeivel voltak elfoglalva, hanem valami indítatás mentén,
bizonyos okokból, egymást akadályozva végezték a feladatok ellátását. Minden képviselőnek azt
tanácsolta, hogy próbáljanak meg összefogni, és elsősorban a település ügyei mentén, annak érdekében
tevékenykedni. Biztos abban, hogy ha ez így lesz, azt a következő választáskor a választópolgárok
meg fogják hálálni mind a polgármesternek, mind pedig a képviselőknek.
Nem szívesen hozott fel személyes példát, de a segítő szándék vezérelte abban, hogy beszéljen erről a
problémáról. Személye negyedik ciklusban polgármester Kondoroson. Az első ciklusban hasonló viták
mentén, nem túl nagy békésségben végezte feladatát az akkori képviselő-testület. Ezt akkor
megjegyezték a választópolgárok, és ez tükröződött is a következő választás eredményében, és
meglátszott azoknak a képviselőknek a népszerűségén, akik a négy év alatt nem a település érdekei
mentén, hanem valamilyen más érdek mentén politizáltak. Ennek tanúsága aztán tükröződött a
következő ciklusban, és szinte kivétel nélkül, minden határozat meghozatala egyhangú szavazással
történik. Ha egy ügy megfelelően elő van készítve, és mindenki átérzi, hogy mi a település érdeke az
adott ügyben, akkor nem ördögtől való az, hogy egyhangú szavazások legyenek.
Azt javasolta a képviselőknek, próbáljanak meg megegyezni, és úgy együtt dolgozni, hogy a város
megítélése ismét pozitív legyen, mint, ahogy ezt megelőzően volt. Egy példával támasztotta alá a fent
elmondottakat. A hulladéklerakó per kapcsán született egy bírósági ítélet, melynek értelmében
különböző döntéseket kellett a társulásban részt vevő önkormányzatoknak meghozni. A tulajdonos
önkormányzatok megkérdezték Gyomaendrőd, mint gesztor önkormányzat véleményét, mi legyen a
továbbiakban. Gyomaendrőd unszolására, rábeszélésére – ha nem is szívesen – minden képviselőtestület – Gyomaendrődöt kivéve – meghozta azt a döntést, hogy elfogadják a Szegedi Ítélőtábla
döntését, és ennek mentén haladnak tovább. Ezzel szemben a Gyomaendrődi Képviselő-testület
elutasította, nem fogadta el a bíróság döntését. Ez negatív színben tünteti fel Gyomaendrődöt, ami nem
teszt jót a település fejlesztésének sem. Ennek mentén gondolkodva kell a továbbiakban dönteni
különböző fejlesztésekről.

405

A közelmúltban megjelentek olyan pályázatok, melyek kapcsán újból lehet belterületi csapadékvíz
elvezetésre pályázni. Ennek a pályázatnak a kapcsán személye kezdeményezte, hogy több település
összefogva pályázzon a belvízrendszerek fejlesztésére a települések érdekében. Várfi András
polgármester úr jelezte, hogy Gyomaendrőd is szívesen csatlakozna egy ilyen társuláshoz, ahol
közösen jobban tudják az érdekeket érvényesíteni. El kell azonban mondani, hogy az érintett
települések polgármesterei, képviselői aggodalmukat fejezték ki a Gyomaendrődön zajló békétlenség
miatt, hogy ha így kerül be a település ebbe a társulásba, akkor nem fogja e akadályozni a társulás
munkáját, nem alakul e ki olyan helyzet, hogy megakadályozza a teljes projekt megvalósulását. A
maga részéről igyekezett ellentmondani ennek, és ezért is igyekezett őszintén beszélni erről a mai
ülésen, hogy érezzék ezt a mostani helyzetet, és az emiatt kialakult véleményt, és megítélést, ami nem
tesz jót a városnak. Még a ciklus elején járnak, nem késő megtalálni azokat a kompromisszumokat,
melyek mentén együtt lehet dolgozni Gyomaendrőd érdekében.
Bízott abban, hogy a képviselők egyetértenek vele abban, hogy legfontosabb a város, az itt élő
polgárok, és minden más érdek csak ezután következhet.
Kérdés esetén készséggel áll rendelkezésre.
Várfi András polgármester megköszönte az Országgyűlési képviselő úrnak a beszámolót a képviselői
munkájáról, hozzászólásait, melyek erősítették azon törekvéseinket, hogy Gyomaendrőd járási
székhellyé váljon.
Helyesbítésként fontosnak tartotta elmondani, hogy nem Gyomaendrődnek volt a kérése az, hogy a
társulás tagönkormányzatai milyen döntést hozzanak a hulladéklerakó perben született ítélettel
kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy a társulási ülésen a tagönkormányzatok szavazták meg azt a négy
pontból álló határozati javaslatot, amit aztán a polgármesterek beterjesztettek a képviselő-testületek
elé. Minden képviselő-testület ülésén elmondta, hogy abban az esetben, ha a várost kár éri, akkor meg
kell keresni a felelőst.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megköszönte a jó tanácsokat, amelyeket a képviselő-testület kapott a
Képviselő úrtól. Nehezen talál szavakat, azokra, amik itt elhangoztak. Egyre nehezebben viselik azt a
„műbalhét”, ami itt kifele megy. Higgye el mindenki, hogy a városért dolgoznak, eszükbe sem jutna
ezeket a problémákat így kiélezni. Ha végig nézik az előző üléseket, 98 %-ában egyhangú szavazással
születtek meg a döntések. Éppen ezért nem értette, mi ez a probléma. Egyre inkább azt gondolja, hogy
valakinek van egy ilyen elképzelése, amit nem tud kitörölni a fejéből semmi áron, és azt sulykolja és
kommunikálja kifelé, hogy itt a testületben micsoda ellentétek vannak. Nincsenek ellentétek, az
üléseken igen is egyöntetűen szavaznak, minden lényeges kérdésben egyetértenek. Amit a bizottsági
üléseken elfogadnak, azokról a testületi ülésen ritkán szoktak másként szavazni. Ez akkor fordul elő,
ha a testületi ülésig olyan információ jut a birtokukba, ami miatt nem tehetik meg, hogy úgy
szavazzanak, ahogy a bizottsági ülésen. Ilyen esetben általában elnapolják az adott témát, és a
következő ülésre kerül be ismét.
Nagyon kérte, hogy a következő testületi ülés ne ezzel kezdődjön, hogy itt milyen széthúzás van,
mekkora problémák vannak. Ehelyett inkább dolgozzanak. Most is lassan eltelt egy óra az ülésből, és
még mindig ilyen kérdésekről beszélnek, az érdemi munkát még nem tudták elkezdeni. Nincs
széthúzás, egy felé haladnak, mindenki a város érdekeit próbálja szolgálni. Az, hogy esetleg ez a
testület jobban utána néz a dolgoknak, az teljesen természetes. Ez a testület azért egy viszonylag
magasan kvalifikált személyekből tevődik össze, felelős döntéseket szeretne hozni. Ha olyan témák
kerülnek a testület elé, azt előbb alaposan körbejárják, miden szükséges információt beszereznek, és
csak ezután döntenek, hiszen a döntéseikért felelősséggel tartoznak.
Ismételten kérte, hogy a munkára koncentráljanak, és ne állproblémákat hozzanak fel.
Toldi Balázs alpolgármester úgy vélte, bármelyik képviselő társa nevében kijelentheti, hogy az
elkövetkező időszakban is a város érdekeit fogják szem előtt tartani, olyan döntéseket fognak hozni,
ami nem gátolja a város fejlődését. Elkerülhetetlen, hogy bizonyos súrlódások ne alakuljanak ki, de
ezeket tárgyalás útján ezelőtt is ezek után is fel fogják tudni oldani.
Megnyugtatta Dankó Béla országgyűlési képviselő urat, hogy a körzetet és a várost érintő fajsúlyos
kérdésekben biztos, hogy minden esetben meg tudnak majd egyezni.
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Mindannyian azon lesznek, és megpróbálják úgy meghozni a döntéseket, hogy az senki érdekét ne
sértse, biztos abban, hogy a város el fog indulni egy felfelé ívelő úton.
Dankó Béla országgyűlési képviselő úr örült a felvetésére tett képviselői reagálásoknak. Talán
érdemes lenne a település marketingen javítani, ha ténylegesen más a valós helyzet, de az a külvilág
felé nem úgy jut el. Fogadják el az általa elmondottakat, higgyék el, hogy járva a megyét az ottani
hivatalokban, de még Budapesten is szóba-szóba kerül a Gyomaendrődi probléma, az itteni ellentétek,
ami miatt van egy pici negatív megítélés a településsel szemben. De, ha itt valójában az a helyzet, mint
ahogy azt a hozzá szóló képviselők elmondták, akkor biztos, hogy a város a megfelelő irányba fog
haladni, és fejlődni fog.
Várfi András polgármester megkérdezte van e még napirend előtti bejelentés, hozzászólás.
Halászné Dr. Balog Erzsébet gyomaendrődi lakos hozzászólásában visszautalt az elmúlt testületi
ülésre, melyen Kéri Imre gyomaendrődi lakos feltett egy konkrét kérdést az egyik képviselő felé. Az
itt ülő képviselőknek tudni kell azt, hogy nekik példát kell mutatni. Hallgatva a bizottsági tagsági
eskütételt, ………”betartom a törvényeket, és betartatom….”Az az ember, aki maga nem tartja be a
törvényeket, aki a választópolgár kérdésére nem mond igazat, annak van e helye a képviselők között.
Az adóhatóság honlapjáról letöltött dokumentummal igazolta, hogy Poharelec László képviselő úr
szerepel a 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 10 millió forintot meghaladó adótartozással
rendelkező magánszemélyek (és egyéni vállalkozók) 2011. március 31-i állapot szerinti listán. A
dokumentumot szétosztotta a képviselők között.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, minden egyes kérdésnek meg van az a jogi eljárási rendje,
amivel a felvetett problémát tisztázni lehet. Ugyan ez vonatkozik a most felvetett problémára is. Mind
a képviselők jogállásáról szóló törvény, mind pedig a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzata szabályozza, hogy milyen eljárási rend szerint kell eljárni a képviselők
vagyonnyilatkozatával kapcsolatban. A képviselő-testülethez érkezett egy beadvány a felvetett
problémával kapcsolatban, amit megküldtek az illetékes Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságnak, aki azt a soron következő ülésén meg fogja vizsgálni. Az eljárásba
minden érintettnek meg lesz a lehetősége, hogy kifejtse álláspontját, elmondja véleményét. A helyi
képviselők vagyonnyilatkozata is nyilvános, ami a helyi honlapon megtekinthető.
Felhívta az érintettek figyelmét, hogy a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes
kérdéseiről szóló törvény a vagyonnyilatkozat meglétéhez, illetve nem létéhez fűz szankciót.
Várfi András polgármester, folyamatban lévő ügyről lévén szó, kérte, hogy ezzel a témával most nem
foglalkozzon a testület.
Toldi Balázs alpolgármester azt kérte az állampolgároktól, hogy ha bárkinek is problémája van
valamelyik képviselővel, először próbálják meg azt négyszemközt lerendezni, és ha ezt követően még
mindig úgy érzik, hogy megnyugtatóan nem rendezték a dolgot, akkor tárják azt a testület és a
nagyközönség elé. Próbálják meg felnőtt, törvényt tisztelő ember módjára lerendezni.
Ha ténylegesen fenn is áll ez a tartozás, az semmilyen befolyással nincs arra, hogy ez a képviselő
hogyan végzi a képviselői munkáját.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő hangsúlyozta, felelősen ebben a kérdésben csak a bizottsági
vizsgálat lezártát követően lehet nyilatkozni a lakosok felé.
Béres János képviselő felkérte Dankó Béla országgyűlési képviselő urat adjon rövid tájékoztatást a
Kondoros gesztorságával régóta húzódó belvíz program jelenlegi helyzetéről. Gyomaendrődön ez a
program három holtág rendbetételét jelentené.
Dankó Béla elmondta, ennek a 16 településes belvíz projekt tapasztalatai alapján is sokkal
óvatosabbak a települések, amikor közös projektekről van szó. Több éve küzdenek ezzel a
programmal, sok gonddal, bajjal, amit orvosolni kellett menet közben.
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Egyszer már a támogatási szerződést is visszavonták, de végül sikerült azt ismét életre kelteni. A
jelenlegi állás szerint a kivitelező kivételével kiválasztásra kerültek a közreműködő cégek –
könyvvizsgáló, műszaki ellenőr, stb. A kivitelező kiválasztása a műszaki ellenőr vezetésével zajlik,
aki igyekszik összefésülni a 16 település műszaki tartalmát, melyek még mindig pontosításra
szorulnak, ahhoz, hogy a kivitelezés kiírásra kerülhessen. Sem a közbeszerzés, sem a kivitelezés
lebonyolítása nem lesz egyszerű feladat, mivel a program költségvetése 2007 évi árszinten van
beállítva, öt év az árszintek közötti különbség. Kíváncsi volt arra, hány cég lesz, aki a közbeszerzési
dokumentációt ki fogja venni, és komoly árajánlatot fog adni, és a beruházást be is fogja fejezni. Ezért
küzdenek már évek óta, és amíg egy kis remény is van, igyekeznek a programot életben tartani. Némi
időnyerés céljából kérték a 16 település önkormányzatait, hogy a kivitelezési közbeszerzési kiírással
párhuzamosan a települések kezdjék el terveztetni a településükre vonatkozó műszaki tartalmat. Az
alapkoncepcióban úgy volt, hogy majd a majdani kivitelező fogja elkészíteni ezeket a terveket, de a
szűkös idő miatt ezzel is próbálnak időt nyerni. Ha ezek a tervek rendelkezésre állnak, és a kivitelező
kiválasztásra kerül, megtörténhet a munkaterület átadása.
Tudni kell azonban, hogy annak idején a megyei önkormányzat gesztorságával indult ez a program,
viszont nyilván egy politikai döntés következtében az helyzet állt elő, hogy a megyei önkormányzat
nem lehetet a gesztor. Így került kijelölésre Kondoros önkormányzata gesztorként, aki igyekszik eleget
tenni ennek a feladatnak és sok-sok nehézség után is életben tartani ezt a programot.
Várfi András polgármester megköszönte Képviselő úrnak a tájékoztatást, majd további napirend előtt
kérdés, hozzászólás hiányában rátért az érdemi munkára.
Elsőként a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló döntésről kérte a képviselők véleményét.
Megkérdezte, van e kérdés, hozzászólás.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal a beszámolót 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,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
291/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 8/2011.I.27.); 26/2011.(I.27.); 80/2011.(II.24.);
121/2011.(III.31.);
124/2011.(III.31.);
125/2011.(III.31.);
129/2011.(III.31.);
152/2011.(III.31.); 155/2011.(III.31.), 179/2011.(III.31.) Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ezt követően a beszámolt a május havi szabadságának alakulásáról.
Májusban 18,19, 20-án összesen 3 nap szabadságot töltött le.
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
292/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a szabadságának
alakulásáról szóló beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
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A képviselő-testület a szabadság alakulásáról adott beszámolót 11 igen szavazattal elfogadta, - Várfi
András polgármester nem vett részt a döntéshozatalban – 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 nem szavazott.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
293/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester
szabadságának alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint május 18;19;20-án összesen 3
nap szabadságot töltött le.
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont
A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány pályázati kérelme
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse
az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú
Alapítvány képviseletében Nagyné Simon Mária kérte a Képviselő-testületet, hogy a Gyomaendrőd,
Fő út 85. szám alatt lévő épület óvodaként történő további működtetésére benyújtott pályázatát fogadja
el és támogassa. Az Alapítvány, szülői aláírásokkal is alátámasztotta pályázati kérelmét. A kérelmet a
pályázó 2011. május 12. napján nyújtotta be.
A Fő út 85 sz. alatt lévő óvoda engedélyezett férőhelye 50 fő, melybe a 2010/2011-es szorgalmi évben
23 fő gyermek lett beíratva.
A városban hét intézmény lát el óvodai nevelési feladatokat. Az engedélyezett férőhely 563 fő, a
2010/2011-es szorgalmi évben beíratott óvodás 457 fő. A népesség nyilvántartó rendszer alapján a 3-6
éves korú gyermekek száma: 488 fő.
Ezen adatok alapján megállapítható, hogy 106 fő részére van szabad férőhely, melyre 31 fő gyermeket
nem írattak be a 3-6 éves korúak közül.
Az ingatlan az önkormányzat törzsvagyonát képezi, amely helyi döntés alapján korlátozottan
forgalomképes. A helyi rendelet és versenyeztetési szabályzat alapján az ingatlanokat nyilvános
liciten, versenytárgyaláson kell hasznosítani.
A Fő út 85. szám alatt lévő épület gyermekek óvodai nevelésére megfelelően van kialakítva.
Az Ügyrendi bizottság a pályázati kérelem megtárgyalása során úgy foglalt állást, hogy a
Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő épület bérbeadását önkormányzati kiegészítő működési
támogatás nélküli, óvodai nevelési célú feladatellátásra, nem hirdeti meg.
A bizottsági ülést követően az érintett szülők petíciót nyújtottak be a testület felé, mely szülői kérelem
jogosságát a testületnek kötelessége kivizsgálni. Ahhoz, hogy a témában olyan döntést tudjon hozni a
testület, ami mindenki számára megfelelő, javasolt ezt a témát levenni a mai ülés napirendjéről.
Indokolja a levételt továbbá, hogy a képviselő-testület még 2007-ben hozott egy határozatot – amely
ma is érvényes, - miszerint a képviselő-testület kijelenti, hogy tekintettel az óvodáskorú gyermekek
számának folyamatos csökkenésére, a Gyomaendrődi óvodai férőhelyek számával a települési óvodai
feladatellátást megfelelő szakmai színvonalon biztosítottnak látja, és további óvodai férőhelyekre nem
kíván feladat ellátási szerződést kötni.
Összegezve: ahhoz, hogy a benyújtott pályázati kérelmet érdemben tárgyalni tudja a testület, előbb a
fent említett határozatot kell módosítani, újra tárgyalni. Ugyanakkor az érdemi döntéshozatal azért
sem lehetséges, mert a szabályzat alapján az ingatlant nyilvános liciten, versenytárgyaláson kell
hasznosítani.
Arnóczi István János képviselő megkérdezte, az említett határozatot jelen ülésen módosíthatja e a
képviselő-testület.
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Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva hangsúlyozta, a határozatot módosíthatja a testület, ha úgy
gondolja, kellő információval és előkészítettséggel tudja azt felvállalni.
Toldi Balázs alpolgármester a határozatban foglaltakra reagálva hangsúlyozta, az Alapítvány kérelme
alapján itt új óvodai férőhelyek nem létesülnének, csak más lenne az óvoda működtetője. Kell e emiatt
módosítani a határozatot?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, abból a tekintetből új férőhely létesítéséről kell beszélni, hogy a
jelenlegi óvoda üzemeltetővel megszűnik a közoktatási megállapodás. Ez azt eredményezi, hogy az
önkormányzatnak az Alapítvánnyal az épület tekintetében egy bérleti szerződést az óvodai feladat
ellátással kapcsolatban pedig egy közoktatási megállapodást kell kötni. Természetesen az igaz, hogy
jelenleg ez az épület óvodai férőhelyként van nyilvántartva, de jelen esetben nem ezen van hangsúly,
hanem a férőhelyről és a finanszírozásról kellene tárgyalni, mert adott esetben a fajlagos költségek
emelkedése miatt az egész óvodai támogatási rendszert érintheti, különösen igaz ez a 2012-es
költségvetési évre.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte, hogy a 4. napirendi pontban ugyan ilyen módosításról
lesz szó, a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodát érintően.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a képviselő-testület azért ül itt, hogy a választópolgárok
érdekeit szolgálja, ne az ellen menjen. A bizottság elnök asszony által tett javaslat nem arról szól, hogy
a testület nem tehet eleget a kérésnek, hanem arról, hogy ne ad hoc jelleggel hozzák meg döntést,
járják körül a témát, és a következő ülésen döntsenek róla, hiszen még akkor sem lesz késő, mert a
gyermekek elhelyezése jelenleg biztosított.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, az óvoda esetleges kiadása milyen módon érinti a jövő évi
költségvetést. Tudomása szerint az önkormányzati kiegészítő támogatást a gyermeklétszám után fizeti
az önkormányzat az óvodáknak. Sőt a kiadással további bérleti díjhoz is jutna az önkormányzat.
Dr. Csorba Csaba jegyző, hangsúlyozta, a 4. napirendi pontban az iskola alapító okiratának
módosítása azt célozza, hogy a Csárdaszállási oktatási egység a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskolához kerül át a Szabadság úti óvoda megszűnése miatt. Ez többletbevételhez juttatja az
iskolát és a társulást is.
A többlet óvodai férőhely a normatíva igénylést nem befolyásolja, mert gyermeklétszámra jár a
normatíva, de a fenntartási lehetőségek azért korlátozottak. Minél kevesebb gyermekkel működik egy
óvoda, annál magasabbak lesznek a költségei. Minél elaprózottabb egy óvodai rendszer egy
településen, a fajlagos költségek annál inkább megnőnek, ami többlet önkormányzati támogatást
generál. Az óvodák jelenleg három bevételből tartják fenn magukat, - állami normatíva,
önkormányzati kiegészítő támogatás, térítési díj. Látni kell azt, hogy a jelenlegi önkormányzati
támogatási rendszer sem tartható ebben az óvodai szerkezetben, - növelni kellene a támogatás
mértékét, ahhoz, hogy az óvodák kellő szakmai színvonalon is fenntarthatók legyenek.
Csákvári Katalin szülő reagált az elhangzottakra. Az előterjesztésben nem esett szó arról, hogy a Fő
úti óvodát nem csak a jelenleg ott lévő 23 fővel szeretné az Alapítvány tovább működtetni, hanem
további 20 főt vinne ehhez a létszámhoz, tehát a kihasználtsággal nem lenne probléma.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a Csoda Vár Gyermekcentrum családi napközi és
bölcsődei ellátást biztosít. Óvodai feladatellátásra az alapítványnak nincs működési engedélye. Ez
azért érdekes, mert iskola előtt óvodáztatási kötelezettsége van a szülőnek. A családi napközi viszont
nem felel meg ennek a követelménynek. A hatályos jogszabályok alapján óvodalátogatási
kötelezettségnek óvodában lehet eleget tenni. Természetesen el kell ismerni az Alapítvány törekvését,
amivel ennek az előírásnak szeretne megfelelni, amire vannak együttműködési megoldási lehetőségek,
amiben az óvoda elindult, de e tekintetben nem az önkormányzatot terheli felelősség, hanem azt, aki
meghirdette és felvette a gyerekeket úgy, hogy az óvodáztatási kötelezettségét tudja teljesíteni.
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Ezen gyerekek szüleinek és a településnek is érdeke az, hogy eleget tudjanak tenni az óvodáztatási
kötelezettségüknek, ezért az elmúlt évben az önkormányzat tudomásul vette azt az együttműködési
megállapodást, amit az Alapítvány más családi napköziket működtető óvodákkal kötött.
Jelen előterjesztésben arról van szó, hogy a kérelem alapján a Képviselő-testület járuljon hozzá újabb
óvodai feladatellátást biztosítói épület bérbeadásához annak ellenére, hogy az önkormányzat által
valamilyen módon üzemeltetett óvodai férőhelyek száma jelentősen meghaladja az óvodáskorú
gyermekek számát. Ez azonban az óvodai ellátás elaprózódását és a fajlagos költségek növekedését
eredményezné, és előbb-utóbb az önkormányzati támogatás növekedését generálja.
Megítélése szerint rendelkezésre állnak azok a jogi utak, melyek a nélkül is biztosítják az óvodáztatási
kötelezettség teljesítését, hogy arra az önkormányzattal külön szerződést kellene kötni.
Természetesen az önkormányzat döntése, hogyan köt szerződést, aminek jogi útja szabályozott.
Amennyiben olyan döntés születik, hogy történjen meg a szerződéskötés, úgy az előterjesztést annak
megfelelően kell ismét előkészíteni, és beterjeszteni.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök hangsúlyozta, a szülői petíció még a bizottsági ülésen nem
állt rendelkezésre, nem volt ismert. Ezért tette azt a javaslatot, hogy a döntést most napolják el, és a
szülői petíció ismeretében a témát vizsgálják meg újra, az említett 2007-ben hozott testületi
határozatra is figyelemmel, ami szembe megy ezzel a kérelemmel. Először a jogi oldalt kell rendbe
tenni ahhoz, hogy megfelelő döntést tudjanak hozni.
Arnóczi István János képviselő kérte a képviselő társakat hosszú távon ne vegyék le ezt a kérdést
napirendről.
Poharelec László képviselő kérdése az volt, meddig kell dönteni, van e valami határidő, ami köti a
testületet. Még ha a mai ülésen nem is tudnak dönteni, de keressék a megoldási lehetőséget.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, legkésőbb a júniusi ülésen a döntést meg kell hozni a
testületnek, mivel szeptember 1-től el kell indítani az óvodai ellátást, amennyiben olyan döntés
születik, hogy a Fő úti ingatlanban óvodát kívánnak üzemeltetni. Ugyanakkor ettől a naptól a jelenlegi
üzemeltetővel, Szmola Magdolnával a feladat ellátási szerződés megszűnik.
Poharelec László képviselő véleménye szerint a képviselők azon az állásponton vannak, hogy
keressék a megoldást. A szülők részéről is meg van a szándék arra, hogy tegyenek ezért az óvodáért.
Olyan érzéssel kell most a jelenlévő szülőket elengedni, hogy a testület igen is foglalkozik a
kérésükkel, megkeresi a jogi utat arra, hogy a Fő úton szeptember 1-től óvoda tudjon működni. A
maga részéről csak akkor tud nyugodt lelkiismerettel szavazni az elnapolásáról, ha a szülők kérése
valamilyen formában teljesül. Azt azonban ne kérjék a szülők, hogy mértéktelenül nagyobb
költségvetési támogatást kérnek, mint amit az önkormányzat elbír.
Kérte a Jegyző urat és az Ügyrendi bizottság elnökét, találják meg a formátumot arra, hogy ott
szeptember 1-től, - ha minden feltétel adott – az óvoda tudjon működni, meg tudjanak egyezni.
Dr. Csorba Csaba jegyző egyetértett azzal, hogy ezt a kérelmet az újabb fejlemények ismeretében
újra körbe kell járni, és arról a soron következő ülésen érdemben lehet dönteni. Látni kell azonban,
hogy egy egyirányú döntés az önkormányzat által üzemeltett óvodákat is érinti – költségvetés és egyéb
szempontból is.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy az ő javaslata az volt, hogy a jelen ülés
napirendjéről vegyék le a kérelmet és azt tárgyalják újra, úgy hogy ahhoz a jogi hátteret is rendbe
teszik.
Csákvári Katalin szülő nem várta el azt, hogy jelen ülésen döntés szülessen a kérelemről, hiszen egy
komoly döntésről van szó. A benyújtott szülői petíciót egyrészt a jelenleg a Fő úti óvodába járó
gyerekek szülei, másrészt az Alapítvány által üzemletett családi napközibe járó gyerekek szülei írták
alá, akik tisztában voltak azzal, hogy az iskola előtt óvodáztatási kötelezettségük van. Ami miatt
ragaszkodnának az Alapítvány általi óvodaüzemeltetéshez az a magyar-angol kétnyelvű oktatási
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program, amit az Alapítvány kínál, ami másik helyi óvodában nem biztosított. Mint szülő a programot
nagyon jónak tartja, jó lenne, ha nem lenne akadálya annak, hogy az iskolakezdésig abban részt
vehetnének.
Várfi András polgármester véleménye szerint az önkormányzat oldaláról sem mondtak ellent a
kérésnek, csupán időt kérnek, arra, hogy ezt megfelelően átgondolják, és a júniusi ülésen erről tudnak
majd dönteni.
Poharelec László képviselő javaslata szerint úgy vegyék le a kérelmet a napirendről, hogy a testület
meghagyja a Fő út 85. szám alatti ingatlan óvodaként történő tovább működtetésének lehetőségét.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a téma elnapolásával a teljes tartalom elnapolásra kerül,
ami magába foglalja az előterjesztésben foglaltakat és az időközben benyújtott szülői petíciót is. Így
együtt kerül majd ismét megtárgyalásra bizottsági illetve testületi ülésen.
Nagyné Simon Mária az alapítvány képviselője az alábbiakban reagált az eddigi hozzászólásokra. Az
elnapolást arra az indokra hivatkozva javasolják a képviselők, hogy a tények nem kellően ismertek és
a szülői petíciók késedelmesen érkeztek be. Amikor a beadványuk a bizottság elé került, az már
tartalmazta a családi napközibe járó gyerekek szülei által aláírt támogatási véleményt. A bizottsági
ülést követően, mikor tájékoztatta őket arról, hogy nem igazán született döntés a kérelmükkel
kapcsolatban, a szülők jelezték, szeretnének jelen lenni a testületi ülésen és petíciót benyújtani a
testület felé. Tőle teljesen függetlenül kereste meg az Alapítványt a Fő úti óvoda szülői közössége
azzal, hogy ők korábban nem voltak tájékoztatva arról a lehetőségről, hogy az alapítvány óvodát
szeretne működtetni a Fő úti ingatlanban. A kérelem beadása óta, és azt követően folyamatosan
kereste a képviselőket, és próbálta felvázolni az alapítvány elképzelését, mely beszélgetés után minden
képviselőben meg kellett, hogy fogalmazódjon egyfajta jövőkép az óvodát illetően. A kérelemben
foglaltak nem pusztán az alapítvány gazdasági érdeke, az eddigi fejlesztéseiket is szülői igények
alapozták meg. Elindult egy jó program a városban, ami vonzó a szülők számára. Ezek a szülők
önszántukból választották ezt az intézményt, senki sem kényszerítette őket. Ismerik a többi lehetőséget
is, de ők az alapítvány óvodájába szeretnék járatni gyermekeiket, talán nem véletlenül. Szeretnék, ha
ez az óvodai program mindenki számára elérhető lenne, ne csak azok számára, akik meg tudják fizetni.
A képviselőkkel történt beszélgetés során felmerült alternatívaként a magánóvoda kialakítása, amit
nem tart jó elgondolásnak, mert azzal szegregálnák a program elérésének lehetőségét.
Mintegy 30 család, több mint 100 ember reménykedik abban, hogy kérésük meghallgatásra talál, ne
csak a tehetősebbeké legyen a tudás lehetősége. Szeretnék, ha a működésük során létrejövő és
felhalmozódó értékek – szellemi, vagyoni – a várost szolgálnák a jövőben.
Mint az alapítvány képviselője nem egymaga hoz döntéseket egy személyben, előtte kikéri az
alapítvány tagjainak, az alapító, és természetesen a szülők véleményét, hiszen felesleges létrehozni egy
programot, fenntartani egy intézményt, ha arra nincs igény. A petíciót több mint 30-an aláírták, ez
valamit kifejez. Kérte, hogy ezt az igényt a döntéseik előtt vegyék figyelembe.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva úgy vélte, a népszerűtlen dolgokat is ki kell mondani, arról is
beszélni kell. Egy pedagógiai program – igaz ez az óvodai nevelési programra is - akkor igaz, ha az
felmenő rendszerbe megy, az általános iskola pedagógia programja is illeszkedik erre az óvodai
programra. Ez viszont ebben az esetben nincs így, mivel ahhoz az kellene, hogy első osztálytól kezdve
folyamatosan menjen felfelé ez a program. Sajnos azonban ez a program nem fut tovább az iskolában,
és nem is valószínű, hogy az általános iskolák e miatt a saját pedagógiai programjukat át fogják
dolgozni.
Továbbá a számszerűséghez az is hozzátartozik, hogy a Fő úti óvodába lévő 23 gyermekből tudomása
szerint 11 gyermeket már átírtattak a Vásártéri óvodába, és munkáltatói kérdésben is születtek
döntések, megállapodások.
Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy az Ügyrendi bizottság nem zárkózott el attól, hogy az óvoda
épületét használatba adja óvodaüzemeltetéshez, csak az önkormányzati támogatás biztosításától
zárkózott el.
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Arnóczi István János képviselő kérte, ahogy a Szabadság úti óvodások szüleinek biztosított lesz,
hogy a következő tanévtől továbbra is ebbe az óvodába járassák a gyermekeiket, ugyan ezt a
lehetőséget adják meg a Fő úti óvodások szüleinek is.
Várfi András polgármester véleménye szerint nem kellene tovább vitatkozni erről a témáról, hiszen
kialakult egy olyan közös vélemény, hogy elnapolják azt, és a megfelelő fórumokon újra tárgyalják.
Csákvári Katalin szülő a nyelv fontosságára hívta fel a figyelmet. Örült annak, hogy ez a beszélgetés
itt most így kialakult. Véleménye szerint nincsenek érdekellentétek. A képviselőknek a költségvetésre,
a költségekre kell gondolni, a szülőknek pedig az a legfontosabb, hogy a gyermekeknek jó legyen.
Végezetül egy a Fő úti óvodából érkezett szülő felolvasta azt a szülői petíciót, amit az ottani szülők
fogalmaztak meg a Képviselő-testület felé.
A petíció a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Várfi András polgármester lezárta a témát, és felkérte a képviselő-testületet, hogy elsőként a
módosító indítványról hozzák meg döntésüket, amely szerint a Csoda-Vár Gyermekcentrum
Közhasznú Alapítvány pályázati kérelméről a döntést elnapolják a képviselő-testület júniusi ülésére.
A képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 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 tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
294/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú
Alapítvány pályázati kérelméről a döntést elnapolja a képviselő-testület júniusi ülésére.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Várfi András polgármester köszöntötte Oltyán Sándor urat a Szarvasi Rendőrkapitányság
parancsnokát és Paraizs Tamás urat a Gyomaendrődi Rendőrőrs őrsparancsnokát, a beszámoló
készítőjét, és megkérdezte, kívánnak e szóbeli kiegészítést tenni az írásos beszámolóhoz.
Oltyán Sándor r. alezredes néhány szót kívánt szólni a rendőrség elmúlt évi munkájáról. Tavasszal,
illetve ősszel a választások biztosítását látták el a kapitányság illetékességi területéhez tartozó
településeken. Ugyanakkor nagy létszámmal vettek részt az Észak-Magyarországi árvizek
felszámolásában. Az elmúlt évben két emberölés történt az illetékességi területükön, melyek közül az
egyik sajnálatosan Gyomaendrődön. Közel egy hét alatt sikerült a felderítés, sőt az elfogás napján,
Ecsegfalván is történt egy emberölés, a bejelentéstől számított egy órán belül elfogták az elkövetőt.
A Gyomaendrődön áthaladó 46-os számú főút jelentős átmenő forgalmat bonyolít le, szerencsére
balesettel nem annyira érintett.
A munkájukat gátló, nehezítő tényezők mellett mindenképpen szólni kell a munkájukat segítő
tényezőkről is. Jelentős technikai segítség, hogy a képviselő-testület jóvoltából bővül a rendőrőrs igen
csak elavult számítógép parkja.
Gyomaendrőd, Szarvas és Dévaványa települések által összeadott pénzből vásárolt 4 db un.
részegszemüvegen keresztül különböző bűn-balesetmegelőzési rendezvényeken be tudják mutatni,
hogyan viselkedik a szem, az ember ittas állapotban.
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Nagyon lényeges, hogy a rendőrőrs folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a helyi polgárőrséggel,
amelynek tagjai az elmúlt években végrehajtott portya-, illetve figyelőszolgálatokban is aktívan részt
vettek, a közös közlekedés-rendészeti, közrendvédelmi akciókban is a rendőrőrs segítségére voltak.
Ugyanakkor jelentős terhet vesznek le a különböző rendezvények biztosításában is.
Kérdés esetén készséggel állt rendelkezésre.
Betkó József képviselő megkérdezte, a besurranásos lopások felderítése hogyan áll a kapitányság
területén. Tudomása szerint jórészt utazó bűnözők követik el ezeket a bűncselekményeket.
Oltyán Sándor r. alezredes válaszolva elmondta, az össz kapitányság illetékességi területén, így
Gyomaendrődön is csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma. Gyomaendrődre vetítve 30 %os a csökkenés. Az elmúlt évben 27 % -al csökkent a betöréses lopások száma, közel 40 % -al a
sikkasztás, 34 %-al a rablás, 20 %-al a rongálás. A lopásokon belül nem különböztetnek meg
besurranásost, a betöréses lopás a kapitánysági szinten 15 %, ami lényegesen csökkent a korábbi évhez
képest. Meg kell említeni, hogy nem nőtt Gyomaendrődön a kerékpár lopások száma, csökkent az
állatlopások száma, míg a besurranásos lopások száma némileg nőtt –ez a száma 2009-ben 7, míg
2010-ben 20 alkalom. A különböző médiákban folyamatosan jelentetnek meg ezek megelőzésére
anyagokat, ennek ellenére az elkövetők ugyan úgy rá tudnak szedni javarészt idős embereket. Sajnos a
felderítés nehéz, mert van, hogy csak napok múlva derül ki az elkövetés, akkor jelentik a
rendőrségnek.
A horgász és üdülőtelkek környékén szintén szórólapokkal próbálják a megelőzést.
Betkó József képviselő megkérdezte, vannak e elfogások, besurranásos lopást elkövetők vannak e
börtönben, akiket mostanában fogtak el.
Oltyán Sándor r. alezredes hangsúlyozta, a rendőrségnek csak addig terjed a hatásköre, hogy az
elfogást követően vádra a vádhatóságnak átadja az elkövetőt, vagy őrizetbe vétel esetén a
letartóztatását kezdeményezzék, amennyiben a törvényi feltételek fennállnak. Törvényi változás miatt
a tulajdon elleni szabálysértéseket most már a rendőrség dolgozza fel, így Gyomaendrődön is bátran
éltek a közbiztonsági őrizetbe vétel lehetőségével, de nagyrészt csak azt a három napot szabja ki a
bíróság, amit rendőrség őrizetbe tart. Érezhetően visszaszorult a tulajdon elleni lopások száma a
kapitányság illetékességi területén.
Várfi András polgármester véleménye szerint javult a közbiztonság Gyomaendrődön, a közterületek
rendben vannak annak ellenére, hogy a rendőrőrs létszámhiánnyal küzd. Bízott abban, hogy a létszám
javulni fog és még eredményesebb lesz a munka.
Vaszkó Katalin gyomaendrődi lakos megkérdezte, meg találták e már a Vásártéri lakótelepen történt
gépkocsi feltörések elkövetőjét/ elkövetőit.
Oltyán Sándor r. alezredes válaszolva elmondta, az ügy jelenleg folyamatban van, a károsultak
mindegyike meg fogja tudni, hogy az eltulajdonított értékeivel mi történt. Az elkövetők közül néhány
már meg van, de további információval nem szolgálhatott.
A létszám helyzetet illetően elmondta, nyár végéig 12 rendőr fog érkezni a kapitányságra, ebből
minimum 4 fő Gyomaendrődön fog szolgálatot teljesíteni, a közterületi állományt fogja erősíteni. Ez
lényeges előrelépést jelent, ezzel a kapitányság állomány feltöltöttsége 98 %-ra nő.
További érdemi kérdés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester megköszönte Oltyán Sándor
r. alezredes úrnak a szóbeli kiegészítést a kérdésekre adott választ, majd felkérte a képviselőket
fogadják el a rendőrségi beszámolót.
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A képviselő-testület vita nélkül, 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
295/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a város közbiztonsági helyzetéről szóló
tájékoztatót, és a rendőrség beszámolóját.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2011. I. negyedévi menedzsmentjéről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy az Önkormányzat 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben
kötvényt bocsátott ki tízéves futamidőre. A Budapest Priv Invest Kft elkészítette a kötvényből
származó forrás 2011. első negyedévi alakulását bemutató beszámolóját. A Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a beszámoló
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
296/2011. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budapest Priv-Invest
Gazdasági Tanácsadó Kft. beszámolóját a kötvényből származó forrás 2011. I. negyedévi
menedzsmentjéről.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
A magánerős lakossági út-és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, hogy a Képviselő-testület 2011. januári ülésén tárgyalta első fordulóban a
rendeletet. A felülvizsgálatot indokolta, hogy Gyomaendrőd gázelosztó vezetékekkel nagymértékben
ellátott település, évek óta nem érkezett gázelosztó vezeték kiépítésére támogatási igény, ezért
indokolt az effajta közműépítés támogatásának kivétele a rendelet hatálya alól. A tervezet készítői
javasolták az Önkormányzati támogatások körébe bevonni az útfelújítást is. Nem volt egyértelműen
szabályozva, hogy mely szerv hatáskörébe tartozik a közműre való utólagos rácsatlakozás esetén az
ehhez való hozzájárulás megadása. Javaslat továbbá, hogy az útépítési érdekeltségi hozzájárulás
kivetéséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság döntsön, az út forgalomba helyezését követő 30 napon belül. Az útépítés
érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére a kivetéstől számított 60 nap álljon rendelkezésre. Az a
fizetésre kötelezett, akinek a családjában havonta az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el, kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményben
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részesülhessen. Az első fordulós tárgyalást követően módosító javaslat nem érkezett. A második
fordulós tárgyalás során a véleményező bizottságok módosításokat indítványoztak, melyek átvezetésre
kerültek a rendelet-tervezetén.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a rendelet
megalkotásáról.
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
20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31.
§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
család: Az ingatlan/lakás tulajdonossal legalább hat hónapja azonos lakcímre bejelentett a Ptk. 685. §
b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozók és hozzátartozók összessége.
A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) Gyomaendrőd Város belterülete, valamint Öregszőlő utcanévvel rendelkező közterületei,
b) lakossági kezdeményezésre, lakossági magánerőből önkormányzati támogatással megvalósuló útés közműépítések
Az igények benyújtása, feldolgozása, elbírálása
3. § (1) Önkormányzati támogatással megvalósuló út- és közműépítés az önkormányzat pénzügyi és
fejlesztési terveivel összhangban a lakosság kezdeményezése alapján szervezhető.
(2) A lakossági kezdeményezés alapján megvalósuló út- és közműépítések önkormányzati
támogatásának keretösszegét a Képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetés tartalmazza.
4. § (1) A létesítendő út- vagy közmű mentén található ingatlanok tulajdonosai az Önkormányzattal a
kapcsolatot az általuk megválasztott közös képviselő útján tartják. A közműépítés, illetve útépítés
megvalósítására irányuló szándéknyilatkozatot a közös képviselő nyújtja be Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályához (a továbbiakban:
Városüzemeltetési Osztály) az erre a célra rendszeresített űrlapon.
(2) A szándéknyilatkozat a rendelet 1. mellékletét képezi.
(3) A lakossági magánerős út- és közműépítésekhez benyújtott támogatási igény akkor fogadható be
ha a szervezettség mértéke az érintett területen eléri az önkormányzati tulajdonú ingatlanok nélkül
számított 67%-ot.
(4) A jelentkezést ingatlanonként, társasház esetén lakásonként kell számítani.
5. § (1) A következő évi költségvetés terhére figyelembe vehető lakossági igénybejelentéseket tárgy év
szeptember 30-i határnapig folyamatosan lehet benyújtani a Városüzemeltetési Osztályra. A
határnapot követően benyújtott igénybejelentések nem vehetők figyelembe.
(2) A beérkezett igények alapján a Városüzemeltetési Osztály az illetékes közmű-üzemeltetőkkel,
szolgáltatókkal megvizsgáltatja az adott közmű létesítésének, csatlakoztathatóságának feltételeit.
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(3) A Városüzemeltetési Osztály Gyomaendrőd Város Önkormányzata Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) novemberi ülésére
előterjesztést készít a beérkezett igényekről.
(4) A (3) bekezdésben foglalt előterjesztés tartalmazza:
a) a tervezett beruházás becsült összköltségét,
b) az egy ingatlanra (lakásra) jutó becsült beruházási költséget,
c) a szervezettségi arányt, az igényelt önkormányzati támogatás összegét.
(5) Az előterjesztett igényeket a Bizottság bírálja el. A bizottsági ülésre meg kell hívni a közös
képviselőt és a területileg illetékes önkormányzati képviselőt. Az elbírálás szempontjai:
a) a területnek az érvényes rendezési terv szerinti tulajdonjogi, ingatlan-nyilvántartási rendezettsége,
b) a részvételi arány,
c) a létesítendő fejlesztés műszaki szükségessége, városfejlesztési, városrendezési szempontok,
d) a vállalt lakossági hozzájárulás mértéke.
6. § (1) A tárgyévi költségvetés elfogadását követő 60 napon belül az érintett ingatlantulajdonosok az
út- és közműépítő közösség megalakulására vonatkozó társulási szerződést kötnek, mellyel
egyidejűleg a becsült beruházási költség alapján számított lakossági hozzájárulás 50%-át a társulás az
önkormányzat által kezelt magánerős út- és közműszámlára befizeti. A részbefizetés teljesítését
követően kerül sor a beruházás értékétől függően a közbeszerzési eljárás, illetve a beszerzési eljárás
lefolytatására.
(2) Amennyiben a társulás 60 napon belül nem alakul meg és a befizetés határidőre nem történik meg,
a társulás tárgyévre elveszíti az önkormányzati támogatást.
(3) A beruházás megvalósításához szükséges fennmaradó 50% lakossági hozzájárulást a társulás tagjai
a kivitelezői szerződés megkötéséig fizetik meg.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott társulási szerződés a rendelet 2. mellékletét képezi.
(5) Önkormányzati támogatásra jogosultnak az a társulás tekinthető, ahol az út- vagy közműépítő
közösség létrehozására vonatkozó társulási szerződést legalább az érintett ingatlantulajdonosok 67 %-a
aláírta, melyben magára a vállalt kötelezettségeket és hozzájárulásokat kötelező érvényűnek tekinti és
teljesíti.
Az önkormányzati támogatás alapja és mértéke
7. § (1) Önkormányzati támogatás csak lakóház, illetve annak építésére szolgáló telek ivóvízellátását,
elektromos energia ellátását, szennyvízelvezetését biztosító közműépítéshez, illetve a megközelítését
szolgáló útépítéshez adható.
(2) Önkormányzati támogatás az alábbi műszaki tartalmakra adható:
a) ivóvízhálózat esetén az utcai gerinc-, illetve elosztóvezetékre,
b) szennyvízcsatorna esetén az utcai szennyvíz gerincvezeték és a bekötővezeték közterületi szakasza,
c) elektromos energiahálózat építésénél az utcai légvezeték vagy földkábel fogyasztói lecsatlakozás
nélküli szakasza,
d) útépítésnél a pályaszerkezet és a tervezett burkolat, meglévő burkolat, vagy útalap aszfaltréteggel
való lezárása, valamint az utcai csapadékvíz elvezetést szolgáló - műszaki szükségességtől függően zárt csapadékcsatorna vagy nyílt árok megépítéséhez.
(3) A támogatás mértékét a rendelet 3. melléklete tartalmazza a beruházási költség %-ában. Egyedi
elbírálást igénylő esetekben (pl.: féloldalas utcák, az úthálózati funkcióját tekintve nagyobb műszaki
tartalommal épülő utak, 2 forgalmi sávos utak, laza beépítettségű utcák) a lakossági hozzájárulás
méltányossági alapon történő csökkentéséről a Képviselő-testület dönt.
(4) Beruházási költség az alábbiak összege:
a) a közmű vagy út rendezési terv szerinti elhelyezéséhez szükséges területek tulajdonjoga
megszerzésének (út céljára történő igénybevétel) költsége,
b) az engedélyezési költségek, illetékek,
c) a kivitelezési munkák teljes költsége, beleértve a kivitelezés során felbontott út, vagy más közterület
hatósági engedélyben, illetve kezelői hozzájárulásban előírt szintű és műszaki tartalmú
helyreállításának költségét,
d) a közmű-felülvizsgálatok, élőre kötés, üzembe helyezés, geodéziai bemérés költsége,
e) lebonyolítói, illetve műszaki ellenőri díj,
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f) a tervezés és a hatósági előírásra elkészíttetendő szakvélemény költsége.
8. § (1) Magánerős társulás útján történő elektromos energiahálózat építésénél a szükséges
közvilágítási hálózat kiépítésének költsége a biztosítandó támogatáson felül az önkormányzatot terheli.
(2) Azon esetben, ahol a szennyvízcsatorna kiépítésének feltételei adottak, (gerinchálózatra való
csatlakozás lehetősége) ivóvízvezeték építéséhez támogatás csak akkor adható, ha a társulás vállalja,
hogy az ivóvízvezetékkel egyidejűleg magánerős formában önkormányzati támogatás
igénybevételével a szennyvízcsatornát is megépítteti.
(3) Több közmű együttes egy időben történő építése esetén a támogatási arány közművenként 10%
ponttal nő. Vállalkozási alapon történő építési telekalakítások út- közműépítéséhez önkormányzati
támogatás nem adható.
Az építési feladat vállalkozásba adása
9. § (1) A nyertes kivitelezővel akkor lehet szerződést kötni, amikor az út-, közműépítő közösség a
társulási szerződést aláírta és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet 100%-a - tehát a
lakossági önerő, és az önkormányzati hozzájárulás - az önkormányzat számláján rendelkezésre áll.
(2) A megvalósítással kapcsolatos beruházói feladatokat a Városüzemeltetési Osztály látja el.
(3) A beruházói feladatok ellátásához (lebonyolítás, műszaki ellenőrzés) a Városüzemeltetési Osztály
közreműködőként külső szervet vehet igénybe.
(4) A Városüzemeltetési Osztály a megvalósítás teljes időtartama alatt kapcsolatot tart a közös
képviselővel, a beruházás befejezését, üzem/forgalomba behelyezését követő 30 napon belül a közös
képviselő útján véglegesen elszámol az építőközösséggel és gondoskodik az iratok megőrzéséről.
Utólagos rácsatlakozás a közműre
10. § (1) A magánerős közműtársulásban bármely okból részt nem vett ingatlantulajdonos utólag a
közműre csak a Bizottság hozzájárulásával köthet rá.
(2) A hozzájárulás feltétele, hogy az utólagos rácsatlakozó egy összegben befizesse a társulás
alapításának évében a társulás tagjai által fizetett 1 ingatlanra eső költségnek a (4) bekezdésben
meghatározott szorzószámmal felszorzott összegét az önkormányzat számlájára.
(3) A társulás tagjai által befizetett 1 ingatlanra eső költséget abban az esetben, ha a társulásban
résztvevők ingatlanjainak közműre történő bekötése a beruházással egy időben elkészült, de az utólag
csatlakozni kívánó ingatlanára nem, mint a hozzájárulásért fizetendő díj alapját 20%-kal csökkentett
mértékben kell figyelembe venni.
(4) Az utólagos rácsatlakozási díj megállapításához alkalmazandó szorzók:
a) a közmű üzem behelyezését követő 1 éven belüli rácsatlakozás esetén: 1,3
b) 1-2 év közötti rácsatlakozás esetén: 1,5
c) 2-3 év közötti rácsatlakozás esetén: 1,7
d) 3-5 év közötti rácsatlakozás esetén: 2,0
e) 5 év fölött: 2,5.
(5) Az önkormányzat az utólagos rácsatlakozási díjból származó bevételből az építőközösség részére
nem térít vissza, azt közműfejlesztések támogatására fordítja.
11. § (1) Külön kérelemre az utólagos rácsatlakozáshoz való hozzájárulásért fizetendő összegnek
legfeljebb 12 havi kamatmentes egyenlő részletben való megfizetése engedélyezhető, ha a
rácsatlakozni kívánó ingatlantulajdonos családjában havonta az egy főre jutó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el, és a társulás megalakításakor még nem volt az
ingatlan tulajdonosa.
(2) A részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelmet a Városüzemeltetési Osztályához kell
benyújtani, melyhez csatolni kell a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumok másolatát.
(3) A kérelmet átruházott hatáskörben a Bizottság bírálja el.
Útépítési érdekeltségi hozzájárulás
12. § (1) Azok a magán- és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,
akik az önkormányzati támogatással lakossági magánerőből épülő út megvalósításában nem vettek
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részt és a beruházáshoz anyagilag nem járultak hozzá, de a közút használatában (közvetlenül)
érdekeltek útépítési érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni.
(2) Az útépítési hozzájárulás mértéke a lakossági magánerőből épült utak esetében az útépítési
érdekeltségi hozzájárulás társulásban résztvevők által megfizetett 1 ingatlanra eső költségének az út
forgalomba helyezése és az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetése közötti időszakra számított,
a KSH által évente megállapított, hivatalosan elfogadott inflációs ráta szerinti kamattal növelt összege.
(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a
Bizottság határozattal dönt, az út forgalomba helyezését követő 30 napon belül.
(4) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulást a kivetéstől számított 60 napon belül kell megfizetni.
(5) Az a fizetésre kötelezett, akinek a családjában havonta az egy főre jutó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el, kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetési
kedvezményben részesíthető. A kérelmet a Városüzemeltetési Osztályra kell benyújtani, melyhez
csatolni kell a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumok másolatát. A kérelmet átruházott
hatáskörben a Bizottság bírálja el.
(6) Hat hónapon túli részletfizetés és az érdekeltségi hozzájárulás meg nem fizetése esetén az érintett
ingatlanra a tartozás erejéig és fennállásáig az önkormányzat jelzálogjogot jegyeztet be.
Tulajdoni rendelkezések
13. § A lakossági magánerő bevonásával megvalósuló út - közmű tulajdoni helyzetét a
használatbavételtől/forgalomba helyezéstől számított 90 napon belül rendezni kell.
Záró rendelkezések
14. § (1)Ez a rendelet 2011. június 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről
és támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító
33/2004. (XII. 29.) önkormányzati rendelet és 19/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2011. május

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. május hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. május 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
5. Napirendi pont
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása – felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy az intézmény vezetője azért fordult a Képviselő-testülethez,
mert jogszabályváltozás alapján megszűnt a típus szerinti besorolás, a költségvetési szervek
tevékenységei két csoportba oszthatók, alap és vállalkozási tevékenységre a kiegészítő és a kisegítő
tevékenység megszűnt. További jogszabályváltozás miatt a különböző művészeti ágakban
megváltozott a képzés struktúrája, módosultak a tanszakok és módosultak a tantárgyak elnevezései is.
A jogszabályi változás következtében változtak az egyes tantárgyak tanításához előírt tanári
képzettségek, ezért új tanszakok bevezetésére van szükség. A pedagógiai programnak tartalmazni kell
a kimenő és a 2011/2012-es tanévtől beiratkozottakra vonatkozó tantárgyi illetve
vizsgakövetelményeket.
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A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2006/2007-es tanévben minősítés történt és
megkapta a kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet. Az intézménynek
2012/2013-as tanévben kell újra minősítési eljárást indítania és az alapító okiratnak illetve a
pedagógiai programnak elfogadását követően 2011 szeptemberétől nyújtható be az új tantárgyak
minősítésére az eljárási kérelem. Az Ügyrendi Bizottság javasolja a testületnek az elfogadását.
Ezt követően felolvasott egy cikket, melynek címe: „Újabb gitáros sikerek Szabadkán”
„Ötödik alkalommal rendezték meg május 11-15 között Szabadkán a Nemzetközi Gitárfesztivált és
Versenyt, ahol immár negyedik alkalommal vettek részt a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény gitár szakos tanulói. Mint az elmúlt években, az idei versenyen is városunkat képviselő
diákok szép eredményt értek el. A három korcsoportban induló Mertz Ádám, Kurilla Zoltán és Füzes
András gitárjátékát a nemzetközi zsűri második helyezéssel díjazta.”
Gratulált felkészítő tanáruknak Szabó Máriának.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az alapító okirat
módosításáról.
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
297/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi XC. Törvény alapján,
valamint a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet alapján a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 290/1999. (X. 28.) Kt. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Az alapító okiratot érintő módosítási javaslatok az alábbiak:
1. Jogszabályi hivatkozás
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. Tv. 88. §. És 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. Tv. 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján valamint a Költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv.4.§-ban foglaltak szerint a
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát módosítja és egységes
szerkezetbe foglalva, a következők szerint határozza meg. Egyidejűleg a 17/1998. (I. 29.) KT
sz. határozatot hatályon kívül helyezi.
az alábbiak szerint módosítja
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. Tv. 88. §. És 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. Tv. 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva, a
következők szerint határozza meg. Egyidejűleg a 17/1998. (I. 29.) KT sz. határozatot hatályon
kívül helyezi.
2. Az alapító okirat 2. pontja
2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
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Zeneművészeti Ág
Tanszakok
- Klasszikus zene hangszeres Zongora
tanszakai:
Hegedű
Fafúvós: furulya,
fuvola
Rézfúvós: trombita,
klarinét,
szaxofon,
kürt,
harsona
Gitár
Tangóharmonika
Népzene
hangszeres Citera
tanszakai.
- Elektroakusztikus zene
Szintetizátor
hangszeres tanszakai:
Zeneművészeti Ág összesen

Maximális létszám - székhelyen
75 fő
20 fő
20 fő
20 fő
5 fő
5 fő
5 fő
5 fő
5 fő
30 fő
5 fő
5 fő
5 fő
205 fő

Táncművészeti Ág
Maximális létszám - székhelyen
60 fő
100 fő
100 fő
260 fő

- Balett tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak
Táncművészeti ág összesen
Képzőművészeti Ág

Maximális létszám – székhelyen
200 fő

Kézműves tanszak
Színművészeti Ág

Maximális létszám - székhelyen
60 fő

Színjáték tanszak

az alábbiak szerint módosul
2./Székhelye:
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
2.1. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését
megelőzően - folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a
tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni.
Zeneművészeti Ág
Tanszakok
Maximális létszám - székhelyen
- Klasszikus zene hangszeres Zongora
75 fő
tanszakai:
Hegedű
20 fő
Fafúvós: furulya,
20 fő
fuvola
20 fő
Rézfúvós: trombita,
5 fő
klarinét,
5 fő
szaxofon,
5 fő
kürt,
5 fő
harsona
5 fő
Gitár
30 fő
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Tangóharmonika
Népzene
hangszeres Citera
tanszakai.
- Elektroakusztikus zene
Szintetizátor
hangszeres tanszakai:
Zeneművészeti Ág összesen
Táncművészeti Ág

5 fő
5 fő
5 fő
205 fő
Maximális létszám - székhelyen
60 fő
100 fő
100 fő
260 fő

- Balett tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak
Táncművészeti ág összesen
Képzőművészeti Ág

Maximális létszám – székhelyen
200 fő

Kézműves tanszak
Színművészeti Ág

Maximális létszám - székhelyen
60 fő

Színjáték tanszak

2.2. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében:
„(5) E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első
alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell
alkalmazni.”
Zeneművészeti ág
Tanszakok
Tantárgyak
Maximális létszám székhelyen
Furulya
20 fő
Fuvola
20 fő
Fafúvós tanszak
Klarinét
5 fő
Szaxofon
5 fő
Trombita
5 fő
Rézfúvós tanszak
Kürt
5 fő
Klasszikus zene
Harsona
5 fő
Harmonika
5 fő
Akkordikus tanszak
Gitár
30 fő
Billentyűs tanszak
Zongora
75 fő
Vonós tanszak
Hegedű
20 fő
Vokális tanszak
Magánének
20 fő
Népzene
Pengetős tanszak
Citera
5 fő
Jazz-zene
Pengetős tanszak
Jazz-gitár
30 fő
Elektroakusztiku
Klasszikus szintetizátor
Billentyűs tanszak
30 fő
s zene
Zeneművészeti ág összesen:
280 fő
Táncművészeti ág
Maximális létszám - székhelyen
60 fő
100 fő
100 fő
260 fő

- Balett tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak
Táncművészeti ág összesen
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Képző- és Iparművészeti ág
Maximális létszám – székhelyen
200 fő

Képzőművészeti tanszak
Környezet- és kézműves kultúra
tanszak
Grafika és festészet tanszak
Képző- és Iparművészeti ág
összesen:

100 fő
100 fő
400 fő

Szín- és bábművészeti ág
Maximális létszám - székhelyen
Színjáték tanszak

60 fő

3. Az alapító okirat 4. pontja
4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852020 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
4.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak támogatása- Alapfokú művészetoktatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 852020 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 2009. évben 801313 Alapfokú művészet-oktatás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85203 - Alapfokú művészetoktatás
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
 852031 – Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 – Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
az alábbiak szerint módosul
4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852020 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
4.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak támogatása- Alapfokú művészetoktatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 852020 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 85203 - Alapfokú művészetoktatás
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
 852031 – Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 – Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
4. Az alapító okirat 4.2. pontja
4.2. Kisegítő és vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
az alábbiak szerint módosul
4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
5. Az alapító okirat 5. pontja
5./ A költségvetési szerv működési köre
Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó
költségvetési szerv.
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Gyomaendrőd Város közigazgatási területe, Hunya Község közigazgatási területe
az alábbiak szerint módosul
5./ A költségvetési szerv működési köre
Az intézmény alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd Város közigazgatási területe, Hunya Község közigazgatási területe
6. Az alapító okirat 7. Pontja
7./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása
7.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézmény
7.2.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatai
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra
vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott
megállapodás szabályozza. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az
intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
az alábbiak szerint módosul
7./ A költségvetési szerv jogállása
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatai
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra
vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a fenntartó által jóváhagyott
megállapodás szabályozza. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az
intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
7. Az alapító okirat 15. pontja
15./Az intézmény telephelyei
 Gyomaendrőd Város közigazgatási területén az alapfokú zeneművészeti, táncművészeti,
képzőművészeti, színművészeti képzés:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
140 fő
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
30 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
100 fő
társastánc tanszak
100 fő
Színművészet-bábművészet ág:
színjáték tanszakkal
40 fő
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
Képzőművészeti ág: képzőművészeti tanszak
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
társastánc tanszak

20 fő
45 fő
40 fő
40 fő

Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
Színművészeti ág: színjáték tanszak
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
társastánc tanszak

40 fő
50 fő
50 fő

Katona József Művelődési Központ Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Színművészeti ág:
színjáték tanszak
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
társastánc tanszak
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40 fő
180 fő
180 fő

Endrődi Közösségi Ház Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak

20 fő

 Hunya Község közigazgatási területén
Helye: 5555 Hunya, Óvoda u. 10.
Képzőművészeti ág:
Táncművészet ág:

kézműves tanszak
néptánc
társastánc táncszakkal

40 fő
20 fő

az alábbiak szerint módosul
15./Az intézmény telephelyei
 Gyomaendrőd Város közigazgatási területén az alapfokú zeneművészeti, táncművészeti,
képzőművészeti, színművészeti képzés:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon
Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
140 fő
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
30 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
100 fő
társastánc tanszak
100 fő
Színművészet-bábművészet ág:
színjáték tanszakkal
40 fő
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
Képzőművészeti ág: képzőművészeti tanszak
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
társastánc tanszak

20 fő
45 fő
40 fő
40 fő

VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
Színművészeti ág: színjáték tanszak
40 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
50 fő
társastánc tanszak
50 fő
Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Színművészeti ág:
színjáték tanszak
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
társastánc tanszak
Endrődi Közösségi Ház Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak

40 fő
180 fő
180 fő

20 fő

 Hunya Község közigazgatási területén
Helye: 5555 Hunya, Óvoda u. 10.
Képzőművészeti ág:
Táncművészet ág:

kézműves tanszak
néptánc
társastánc táncszakkal

40 fő
20 fő

8. Az alapító okirat 16. pontja
16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
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Székhely
Gyomaendrőd
200

Telephelyek
Gyomaendrőd
Hunya
140
40

Képzőm
űvészeti
ág:
Zeneműv
205
75
észeti ág:
Táncműv
260
760
észet ág
Színműv
60
120
észeti ág:
Összesen
725 fő
1095 fő
:
Az intézményben nappali oktatás folyik.

Összesen
380

-

280

20

1040

-

180

60 fő

1780 fő

az alábbiak szerint módosul
16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
16.1. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését
megelőzően - folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a
tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni.

Képzőművés
zeti ág:
Zeneművész
eti ág:
Táncművész
et ág
Színművésze
ti ág:

Székhely
Gyomaendrőd
200

Telephelyek
Gyomaendrőd
Hunya
140
40

Összesen
380

205

75

-

280

260

760

20

1040

60

120

-

180

60 fő

1780 fő

Összesen:
725 fő
1095 fő
Az intézményben nappali oktatás folyik.

16.2. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében:
„(5) E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első
alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell
alkalmazni.”
Székhely
Telephelyek
Összesen
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Hunya
Képzőműv
400
140
40
580
észeti ág:
Zeneművés
280
75
355
zeti ág:
Táncművés
260
760
20
1040
zet ág
Színművés
60
120
180
zeti ág:
Összesen:

1000 fő

1095 fő
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60 fő

2155 fő

9. Az alapító okirat 18. pontja
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a működéshez szükséges – Gyomaendrőd,
Kisréti út 27. szám (Hrsz.: 338) alatti ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az intézményben a leltár
szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a következő telephelyein:
- Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
- Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
- Hunya Község közigazgatási területén Hunya, Óvoda u. 10., a telephelyek
fenntartójával megkötött együttműködési megállapodás alapján végzi a művészeti oktatást.
az alábbiak szerint módosul
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a működéshez szükséges – Gyomaendrőd,
Kisréti út 27. szám (Hrsz.: 338) alatti ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az intézményben a leltár
szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a következő telephelyein:
- Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
- VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd,
Hősök u. 40.
- Hunya Község közigazgatási területén Hunya, Óvoda u. 10., a telephelyek fenntartójával
megkötött együttműködési megállapodás alapján végzi a művészeti oktatást.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
polgármesterét, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

Várfi

András

II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján utasítja
Hevesi-Nagy Anikó intézményvezetőt, hogy a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
átdolgozott Pedagógiai Programját 2011. július 1. napjáig készítse el és nyújtsa be a
fenntartónak a jóváhagyásra.
Valamint 2011. szeptemberében kezdeményezze a minősítési eljárás megindítását a trombita,
magánének, jazz-gitár tantárgyakra vonatkozóan a fenntartó együttműködésével.
Határidő: azonnal
1. számú melléklet a 297/2011.(V.26.) Gye. Kt. határozathoz
1

VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

Törzsszám: 634410
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Tv. 88. §. És 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
Tv. 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján2 a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1
2

Módosította a 217/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2007. szeptember 01. napjával
Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
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alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva, a következők szerint határozza meg.
Egyidejűleg a 17/1998. (I. 29.) KT sz. határozatot hatályon kívül helyezi.
3

1./ A költségvetési szerv neve:
VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
45

, 2./Székhelye:
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
2.1. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését
megelőzően - folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a
tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni.
Zeneművészeti Ág
Tanszakok
Maximális létszám - székhelyen
- Klasszikus zene hangszeres Zongora
75 fő
tanszakai:
Hegedű
20 fő
Fafúvós: furulya,
20 fő
fuvola
20 fő
Rézfúvós: trombita,
5 fő
klarinét,
5 fő
szaxofon,
5 fő
kürt,
5 fő
harsona
5 fő
Gitár
30 fő
Tangóharmonika
5 fő
- Népzene hangszeres tanszakai.
Citera
5 fő
- Elektroakusztikus zene hangszeres Szintetizátor
5 fő
tanszakai:
Zeneművészeti Ág összesen
205 fő
Táncművészeti Ág
Maximális létszám - székhelyen
- Balett tanszak
60 fő
- Néptánc tanszak
100 fő
- Társastánc tanszak
100 fő
Táncművészeti ág összesen
260 fő
Képzőművészeti Ág
Maximális létszám – székhelyen
200 fő

Kézműves tanszak
Színművészeti Ág

Maximális létszám - székhelyen
60 fő

Színjáték tanszak

2.2. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében:
„(5) E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első alkalommal a
2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni.”
Zeneművészeti ág
Tanszakok
Tantárgyak
Maximális létszám székhelyen
Klasszikus zene
Fafúvós tanszak
Furulya
20 fő
3

Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
5
Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
4
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Népzene
Jazz-zene
Elektroakusztikus zene

Fuvola
Klarinét
Szaxofon
Trombita
Rézfúvós tanszak
Kürt
Harsona
Harmonika
Akkordikus tanszak
Gitár
Billentyűs tanszak
Zongora
Vonós tanszak
Hegedű
Vokális tanszak
Magánének
Pengetős tanszak
Citera
Pengetős tanszak
Jazz-gitár
Billentyűs tanszak
Klasszikus szintetizátor
Zeneművészeti ág összesen:

20 fő
5 fő
5 fő
5 fő
5 fő
5 fő
5 fő
30 fő
75 fő
20 fő
20 fő
5 fő
30 fő
30 fő
280 fő

Táncművészeti ág
Maximális létszám - székhelyen
60 fő
100 fő
100 fő
260 fő

- Balett tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak
Táncművészeti ág összesen
Képző- és Iparművészeti ág

Maximális létszám – székhelyen
200 fő

Képzőművészeti tanszak
Környezet- és kézműves kultúra
tanszak
Grafika és festészet tanszak
Képző- és Iparművészeti ág
összesen:

100 fő
100 fő
400 fő

Szín- és bábművészeti ág
Maximális létszám - székhelyen
Színjáték tanszak

60 fő

6

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
78
, 4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852020 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
4.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak támogatása- Alapfokú művészetoktatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 852020 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 85203 - Alapfokú művészetoktatás
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
 852031 – Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
 852032 – Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
6

Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
8
Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
7
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9

4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési vállalkozási tevékenységet nem folytat.
10 11

, 5./ A költségvetési szerv működési köre
Az Intézmény alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd Város közigazgatási területe, Hunya Község közigazgatási területe
12

6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti szervének
neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
13 14

, 7./ A költségvetési szerv jogállása
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatai Gyomaendrőd
Város Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra vonatkozó munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjét a fenntartó által jóváhagyott megállapodás szabályozza. Az intézmény
vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a
munkáltatói jogkört gyakorolja.
15

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés,
fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja,
Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.
9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a 1992.évi XXXIII. Tv alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító neve és címe
Gyomaendrőd Nagyközségi Tanács
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz .
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1986.
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
13./ Az intézmény típusa
Alapfokú művészetoktatási intézmény.
14./Az intézmény tagintézménye
16

15./Az intézmény telephelyei

9
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 Gyomaendrőd Város közigazgatási területén az alapfokú zeneművészeti, táncművészeti,
képzőművészeti, színművészeti képzés:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
140 fő
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
30 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
100 fő
társastánc tanszak
100 fő
Színművészet-bábművészet ág:
színjáték tanszakkal
40 fő
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
Képzőművészeti ág: képzőművészeti tanszak
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
társastánc tanszak

20 fő
45 fő
40 fő
40 fő

VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd,
Hősök u. 40.
Színművészeti ág: színjáték tanszak
40 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
50 fő
társastánc tanszak
50 fő
Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Színművészeti ág:
színjáték tanszak
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
társastánc tanszak

40 fő
180 fő
180 fő

Endrődi Közösségi Ház Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak

20 fő

 Hunya Község közigazgatási területén
Helye: 5555 Hunya, Óvoda u. 10.
Képzőművészeti ág:
Táncművészet ág:

kézműves tanszak
40 fő
néptánc
társastánc táncszakkal
20 fő
17
16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
16.1. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését
megelőzően - folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a
tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni.

Képzőművészeti
ág:
Zeneművészeti
ág:
Táncművészet ág
Színművészeti ág:
Összesen:
17

Székhely
Gyomaendrőd
200

Telephelyek
Gyomaendrőd
Hunya
140
40

Összesen
380

205

75

-

280

260
60

760
120

20
-

1040
180

725 fő

1095 fő

60 fő

1780 fő
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16.2. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében:
„(5) E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első alkalommal a
2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni.”
Székhely
Telephelyek
Összesen
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Hunya
Képzőművészeti
400
140
40
580
ág:
Zeneművészeti
280
75
355
ág:
Táncművészet ág
260
760
20
1040
Színművészeti ág:
60
120
180
Összesen:
1000 fő
18
Az intézményben nappali oktatás folyik.

1095 fő

60 fő

2155 fő

17./Évfolyamok száma
Az intézménynek legfeljebb 12 évfolyama van.
19

18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a működéshez szükséges – Gyomaendrőd, Kisréti
út 27. szám (Hrsz.: 338) alatti ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az intézményben a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint
köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a következő telephelyein:
- Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
- VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd,
Hősök u. 40.
- Hunya Község közigazgatási területén Hunya, Óvoda u. 10., a telephelyek fenntartójával
megkötött együttműködési megállapodás alapján végzi a művészeti oktatást.
A kiadvány hiteléül:
Gyomaendrőd, 2009. május 28.
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba. s.k.
jegyző

Záradék:
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 297/2011. (V.26.) sz. határozatával
2011. május 26. hatállyal hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2011. május 26.
Várfi András
polgármester
6. Napirendi pont
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása - felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént az előterjesztés ismertetésére.
18
19
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Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy az igazgató kérte a Képviselő-testülettől, hogy engedélyezze
az alapító okirat módosítását, melynek oka, hogy a Szmola Nonprofit Kft megszünteti a tevékenységét
és a Szabadság úton az óvoda feladatellátást a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola veszi
át. Ez azzal jár, hogy Csárdaszálláson működő óvoda is átkerül a Rózsahegyi iskolához, valamint
térségi normatívát tudnak felvenni az óvodai ellátásra.
Arnóczi István János hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza, hogy a
Képviselő-testület a Napsugár Óvoda Fő út 85. szám alatti telephelyén nem látja el az óvodai
feladatellátást a következő tanévtől. Ezt kérné kivenni belőle, mivel legközelebb erre fognak
hivatkozni.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy az előterjesztés készítésekor még ez a döntés nem volt az
előterjesztést készítők birtokában, ez törlésre kerül, hiszen korábban más irányú döntést hozott a
Képviselő-testület.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a tervezetben törlésre kerül ez a rész, kérte, hogy
szavazzanak így az 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
298/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi XC. Törvény alapján
valamint a megváltozott feladatok alapján a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító
okirat módosítását megismerte és elfogadja 2011/2012-es szorgalmi évtől – 2011. szeptember
1 napjától.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármesterét, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda 288/1999. (X. 28.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Az alapító okiratot érintő módosítási javaslatok az alábbiak:
1. Jogszabályi hivatkozás
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozata,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. 88. § és 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében, valamint a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4. §-ban foglaltak alapján a 2. számú Általános Iskola
és Óvoda alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint,
határozza meg:
Egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 106/1999. (IV. 29.) KT. számú határozat 3/b mellékletét.
az alábbiak szerint módosul
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozata,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. 88. § és 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a 2. számú Általános Iskola és Óvoda
alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint, határozza
meg:
Egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 106/1999. (IV. 29.) KT. számú határozat 3/b mellékletét.
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2. Az alapító okirat 4.1.1. pontja
4.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- Alapfokú
oktatás 8 évfolyammal tagozat nélkül
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezően biztosított órakerettel láthatja el.
Szakágazat szám: 852010 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 2009 évben 801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés,
oktatás
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85201 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.
 852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
 852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű
tanulók nevelése oktatása eltérő tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
 852013 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85202 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz.
 852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
 852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók
integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
 852023 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
az alábbiak szerint módosul
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4.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- Alapfokú
oktatás 8 évfolyammal tagozat nélkül
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezően biztosított órakerettel láthatja el.
Szakágazat szám: 852010 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 85201 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.
 852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
 852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű
tanulók nevelése oktatása eltérő tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
 852013 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
Szakfeladat szám: 85202 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz.
 852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
 852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű
tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
 852023 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
3. Az alapító okirat 4.1.2. pontja
4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 2009. évben 751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő
szolgáltatás
805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás
(szorgalmi időben)
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
 855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
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 855913 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthonos nevelése
az alábbiak szerint módosul
4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
 855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
 855913 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthonos nevelése
4. Az alapító okirat 4.1.3. pontja
4.1.3.Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex támogatása
4.1.3.1. Iskola előkészítő oktatás
Szakágazat szám: 851020 TEÁOR szám: 8510
Szakfeladat szám: 2009. évben 801115 Óvodai nevelés
801126 Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai
nevelése
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85101 – Óvodai nevelés
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
Óvoda – Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
 851011 – Óvodai nevelés ellátása
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált
nevelése
- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
 851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége;
- autista gyermekek különleges gondozása
az alábbiak szerint módosul
4.1.3.Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Iskola előkészítő oktatás
Szakágazat szám: 851020 TEÁOR szám: 8510
Szakfeladat szám: 85101 – Óvodai nevelés
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
 851011 – Óvodai nevelés ellátása
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált
nevelése
- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
 851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
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5. Az alapító okirat 4.1.3.2. pontja
4.1.3.2. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 2009. évben 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 56291 – Oktatásban részt vevők, dolgozók étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
 562912 –Óvodai intézményi étkeztetés
 562917 – Munkahelyi étkeztetés
az alábbiak szerint módosult
4.1.4. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 – Oktatásban részt vevők, dolgozók étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
 562912 –Óvodai intézményi étkeztetés
 562917 – Munkahelyi étkeztetés
6. Az alapító okirat 4.1.3.3. pontja törlésre kerül
4.1.3.3. Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata
Szakfeladat szám: 2009. évben 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Szakfeladat szám: 2010 évtől 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
7. Az alapító okirat 4.2. pontja
4.2. Kiegészítő tevékenység
4.2.1.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 2010 évtől 56292 – Egyéb vendéglátás
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
 562920- Egyéb vendéglátás
4.2.2. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 2010 évtől 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Jókai út 6. sz., Hősök út 45. sz., Kossuth út 7. sz.
4.2.3. Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szervnél
Szakfeladat szám: 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása
önkormányzati költségvetési szervnél
4.2.4. Egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855100 TEÁOR szám:8551
Szakfeladat szám: 855100 - Sport, szabadidős képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.
Szakágazat szám: 855200 TEÁOR szám:8552
Szakfeladat szám: 855200 - Kulturális képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz
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az alábbiak szerint módosul
4.1.5. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56292 – Egyéb vendéglátás
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
 562920- Egyéb vendéglátás
4.1.6. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Jókai út 6. sz., Hősök út 45. sz., Kossuth út 7. sz.
4.1.7. Egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855100 TEÁOR szám:8551
Szakfeladat szám: 855100 - Sport, szabadidős képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.
Szakágazat szám: 855200 TEÁOR szám:8552
Szakfeladat szám: 855200 - Kulturális képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz
8. Az alapító okirat 4.3. pontja
4.3. Kisegítő és vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
az alábbiak szerint módosul
4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9. Az alapító okirat 5. pontjának első mondata
5./ A költségvetési szerv működési köre
Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó
költségvetési szerv.
az alábbiak szerint módosul
5./ A költségvetési szerv működési köre
Az intézmény alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
10. Az alapító okirat 5. pontjában lévő Óvodai nevelés címszó alatt
Óvodai nevelés:
A Százszorszép Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: gyomai városrész Katona József
utca, Nagy Sándor utca, Kató József utca, Kossuth út, Szabadság tér, Fő út, Vízműsor, Keleti
utca, Bessenyei Gy utca, Kazinczy utca, Bajcsy út, Bánomkerti út által határolt terület.
A Százszorszép Óvoda csárdaszállási telephelyén kötelező felvételre vonatkozó körzete:
Csárdaszállás Község közigazgatási területe.
az alábbiak szerint módosul
Óvodai nevelés:
A Százszorszép Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: gyomai városrész Katona József
utca, Nagy Sándor utca, Kató József utca, Kossuth út, Szabadság tér, Fő út, Vízműsor, Keleti
utca, Bessenyei Gy utca, Kazinczy utca, Bajcsy út, Bánomkerti út által határolt terület.
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11. Az alapító okirat 7. pontja
7./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása
7.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézmény
7.2.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes
munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény vezetője az
intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói
jogkört gyakorolja.
az alábbiak szerin módosul
7./ A költségvetési szerv jogállása
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes
munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény vezetője az
intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói
jogkört gyakorolja.
12. Az alapító okirat 15. pontja
15./Az intézmény telephelyei
 Iskolai feladatellátás:
Gyomarndrőd, Hősök útja 45. sz.
Gyomarndrőd, Jókai út 6. sz.
 Óvodai feladatellátás:
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
Óvoda Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
 Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
az alábbiak szerint módosul
15./Az intézmény telephelyei
 Iskolai feladatellátás:
Gyomarndrőd, Hősök útja 45. sz.
Gyomarndrőd, Jókai út 6. sz.
 Óvodai feladatellátás:
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
 Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
13. Az alapító okirat 16. pontja
16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
 Gyomaendrőd
- általános iskola: 650 fő
- óvoda:114 fő
 Csárdaszállás Község közigazgatási területe - óvoda: 25 fő
Az intézményben nappali oktatás folyik.
az alábbiak szerint módosul
16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
 Gyomaendrőd - általános iskola: 650 fő
- óvoda:114 fő
Az intézményben nappali oktatás folyik.
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14. Az alapító okirat 17. pontja
17./Évfolyamok száma
 Gyomaendrőd - általános iskola 1-8. évfolyam
- óvoda: 3-7 éves kor
 Csárdaszállás Község közigazgatási területe - óvoda: 3-7 éves kor
az alábbiak szerint módosul
17./Évfolyamok száma
 Gyomaendrőd - általános iskola 1-8. évfolyam
- óvoda: 3-7 éves kor
15. Az alapító okirat 18. pontja
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz: 1591
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz: 72/2
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz. Hrsz: 6
Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz. Hrsz: 69
Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. Hrsz: 113
Csárdaszállás, Kossuth u. 23.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár
szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
az alábbiak szerint módosul
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz: 1591
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz: 72/2
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz. Hrsz: 6
Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz. Hrsz: 69
Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. Hrsz: 113
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár
szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
Határidő: azonnal
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1. számú melléklet a 298/2011.(V.26.) Gye. Kt. határozathoz
20 21

, KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

Törzsszáma: 346634
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.
§ és 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5)
bekezdésében, 22,23 foglaltak alapján a 2. számú Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát módosítja
és egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint, határozza meg:
Egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 106/1999. (IV. 29.) KT. számú határozat 3/b mellékletét.
24

1./ A költségvetési szerv neve:
KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
25

2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz.
26

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
1995. augusztus 1.-től az alapításig visszamenőleg a 109/1995. (V. 31.) KT. számú határozat szerint a
volt 1. számú Általános Iskola.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., melynek egyben jogutódja.
27

4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852010 ALAPFOKÚ OKTATÁS
28
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 852010
4.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- Alapfokú oktatás
8 évfolyammal tagozat nélkül
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezően biztosított órakerettel láthatja el.
Szakágazat szám: 852010 TEÁOR szám: 8520
29

Szakfeladat szám: 85201 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.
 852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.

20

Módosította a 118/2004. (IV.29.) KT. sz. határozat – névváltozás hatályos 2004. július 01.-től
Módosította a 184/2007. (VI. 26.) Gye. Kt. határozat III. pontja – hatályos 2007. augusztus 01-től
22
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
23
Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
24
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
25
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
26
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
27
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
28
Módosította a 225/2009. (V.28.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
29
Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
21
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 852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (14. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű
tanulók nevelése oktatása eltérő tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
30
- autista gyermekek különleges gondozása
 852013 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
Szakfeladat szám: 85202 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz.
 852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
 852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (58. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók integrált
ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
31
- autista gyermekek különleges gondozása
 852023 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
32

Szakfeladat szám: 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
 855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
 855913 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthonos nevelése
4.1.3.Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex támogatása
33
Iskola előkészítő oktatás
Szakágazat szám: 851020 TEÁOR szám: 8510
Szakfeladat szám: 85101 – Óvodai nevelés
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
 851011 – Óvodai nevelés ellátása
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált
nevelése
30
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- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
 •851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
34
- autista gyermekek különleges gondozása
35
4.1.4. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 – Oktatásban részt vevők, dolgozók étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
 562912 –Óvodai intézményi étkeztetés
 562917 – Munkahelyi étkeztetés
36
37 38

, 4.1.5.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56292 – Egyéb vendéglátás
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
 562920- Egyéb vendéglátás
39
4.1.6. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Jókai út 6. sz., Hősök út 45. sz., Kossuth út 7. sz.
40 41
,
42 43

, 4.1.7. Egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855100 TEÁOR szám:8551
Szakfeladat szám: 855100 - Sport, szabadidős képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.
Szakágazat szám: 855200 TEÁOR szám:8552
Szakfeladat szám: 855200 - Kulturális képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.

44

4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
45 46

, 5./ A költségvetési szerv működési köre
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Az intézmény alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Alapfokú oktatás 1-8. osztályokban: Gyomaendrőd Város közigazgatási területén kötelező felvételre
kijelölt körzete:
Áchim András utca végig, Ady Endre utca végig, Álmos utca végig, Álmosdomb utca végig, Arany
János utca végig, Árpád utca végig, Attila utca végig, B Molnár Imre utca végig, Bacsalaposi út végig,
Bacsó Béla utca végig, Bajcsy-Zsilinszky út végig, Balassi Bálint utca végig, Bánomkerti út végig,
Bányász utca végig, Batthyány Lajos utca végig, Béke utca végig, Bem utca végig, Bercsényi Miklós
utca végig, Berzsenyi Dániel utca végig, Besenyszegi utca végig, Bessenyei György utca végig,
Bocskai István utca végig, Botond utca végig, Budai Nagy Antal utca végig, Csokonai Vitéz M. utca
végig, Damjanich János tér végig, Dankó Pista utca végig, Diófa utca végig, Dobi István utca végig,
Dobó István utca végig, Eötvös József utca végig, Erkel Ferenc utca végig, Erzsébet liget végig, Esze
Tamás utca végig, Fáy András utca végig, Fazekaszugi 5-ös gátőrház végig, Fegyvernek utca végig,
Fő út 135-től és 160-tól végig, Fürst Sándor utca végig, Gárdonyi Géza utca végig, Gyóni Géza utca
végig, Halász utca végig, Hámán Kató utca végig, Hantoskerti út végig, Hársfa utca végig, Határ út
végig, Hatház utca végig, Hősök útja végig, Hunyadi János utca végig, Ifjúsági lakótelep végig, Iskola
utca végig, Jókai Mór utca végig, Juhász Gyula utca végig, Kálvin János utca végig, Kántorkert sor
végig, Kárász utca végig, Kató József utca végig, Katona József utca végig, Kazinczy Ferenc utca
végig, Keleti utca végig, Kinizsi Pál utca végig, Kis utca végig, Kisfaludy utca végig, Kisréti utca
végig, Kiss Bálint utca végig, Kiss Lajos üdülő-telep végig, Kner tér végig, Kner utca végig,
Kondorosi út végig, Kossuth tér végig, Kossuth Lajos út végig, Kölcsey Ferenc utca végig, Könyves
Kálmán utca végig, Kör utca végig, Körgát utca végig, Kőrös sor végig, Kőrös utca végig, Kőrösi
Csoma Sándor utca végig, Lehel utca végig, Lévai utca végig, Liszt Ferenc utca végig, Losonczi
István utca végig, Madách Imre utca végig, Martos Flóra utca végig, Mátyás király utca végig,
Mikszáth Kálmán utca végig, Mirhóháti utca végig, Móricz Zsigmond utca végig, Munkácsy Mihály
utca végig, Nagy Sándor utca végig, Nap utca végig, Németzugi sor végig, Páskumi út végig, Pásztor
János tér végig, Pásztor János utca végig, Petőfi Sándor utca végig, Polyákhalmi út végig, Pósa Lajos
utca végig, Radnóti Miklós utca végig, Rákóczi Ferenc út végig, Rév utca végig, Rózsa Ferenc utca
végig, Ságvári Endre utca végig, Sallai Imre utca végig, Semmelweis Ignác utca végig, Sócózugi 1/5ös gátőrház végig, Somogyi Béla utca végig, Szabadság tér végig, Szabó Dezső utca végig, Szántó
Kovács János utca végig, Szarvasi út végig, Széchenyi István utca végig, Székely Bertalan utca végig,
Szondy György utca végig, Szőlőskert utca végig, Tanács utca végig, Tanya III. végig, Tanya IV.
végig, Tanya V. végig, Tanya VI. végig, Templomzug végig, Tokai Ferenc utca végig, Toldi Miklós
utca végig, Tompa Mihály utca végig, Ugari út végig, Vadász utca végig, Vásártéri lakótelep végig,
Vidovszky Béla utca végig, Vízmű sor végig, Vörösmarty Mihály utca végig, Wesselényi Miklós utca
végig, Zalka Máté utca végig, Zrínyi Ilona üdülő-telep végig, Zrínyi Miklós utca végig.
47

Óvodai nevelés:
A Százszorszép Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: gyomai városrész Katona József utca,
Nagy Sándor utca, Kató József utca, Kossuth út, Szabadság tér, Fő út, Vízműsor, Keleti utca,
Bessenyei Gy utca, Kazinczy utca, Bajcsy út, Bánomkerti út által határolt terület.
48

6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti szervének
neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
49 50

, 7./ A költségvetési szerv jogállása
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes munkáltatói és

47

Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
49
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
50
Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
48

444

bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az
intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
51

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés,
fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja,
a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.
52

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító
Gyoma Község Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1952.
12./A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
13./ Az intézmény típusa
Többcélú, közoktatási intézmény.
14./Az intézmény tagintézménye
15./Az intézmény telephelyei
 Iskolai feladatellátás:
Gyomarndrőd, Hősök útja 45. sz.
Gyomarndrőd, Jókai út 6. sz.
 Óvodai feladatellátás:
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
53

 Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
54

16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
 Gyomaendrőd
- általános iskola: 650 fő
- óvoda:114 fő
 55
Az intézményben nappali oktatás folyik.
17./Évfolyamok száma
 Gyomaendrőd
- általános iskola 1-8. évfolyam
- óvoda: 3-7 éves kor
 56
51
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18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz: 1591
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz: 72/2
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz. Hrsz: 6
Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz. Hrsz: 69
57
Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. Hrsz: 113
58

A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint
köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.

Gyomaendrőd, 2010. augusztus 31.
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

Záradék:
A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát,
a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 298/2001.(V.26.) sz. határozatát 2011.
május 26. hatállyal hagyta jóvá.
A kivonat hiteléül:
Gyomaendrőd, 2011. május 26.
P.H.
Várfi András
polgármester
7. Napirendi pont
Háziorvosi terület-ellátási szerződések módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, a szerződés módosításra azért van szükség, mert az önkormányzattal
kötött ellátási szerződésben személyi változások történtek. Dr. Palya József helyettesítő orvos Dr.
Jánosik Bertalan helyett, Dr. Bánki Gyula és Dr. Macsári Judit lett. Dr. Bánki Gyulát helyettesítő
orvos Dr. Jánosik Bertalan és Dr. Kolozsvári Árpád helyett, Dr. Palya József és Dr. Macsári Judit lett.
Az Ügyrendi Bizottság a módosítás elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
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Várfi András kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatok 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
299/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Palya József kérelmének
helyt adva, az 1993. június 1. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához
hozzájárul. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000.(II.25.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a szerződés 11. francia bekezdése
kiegészül a helyettesítő orvos megnevezésével, mely szerint a helyettesítést Dr. Bánki Gyula
és Dr. Macsári Judit látja el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést Dr. Palya József háziorvossal
kösse meg.
Határidő: azonnal
299/2011.(V.26.) Gye. Kt. határozat melléklete
SZERZŐDÉS
Mely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.,
képviseli: Várfi András polgármester), valamint az
Egészségmegőrző Családorvosi BT. (5502 Gyomaendrőd, Endrődi u. 14/1., képviseli: Dr.
Palya József) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
A felek 1993. június 1. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási
kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. A helyettesítést végző orvosok
személyében változás történt, ezért a szerződés 11. francia bekezdése az alábbiakkal egészül
ki:
1. A helyettesítést végző orvos: Dr. Bánki Gyula és Dr. Macsári Judit.
A felek által Gyomaendrődön 1993. június 1. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései
nem módosulnak.
A felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az 1997
évi CLIV. Törvény, a 2000. évi II. törvény, valamint a végrehajtásuk tárgyában kiadott
jogszabályok az irányadóak.
A felek a szerződést elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezően írták alá.
Gyomaendrőd, 2011. június 6.
Várfi András
Polgármester

Egészségmegőrző Családorvosi Bt.
Dr. Palya József
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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
300/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Bánki Gyula kérelmének
helyt adva, az 1997. április 29. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához
hozzájárul. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000.(II.25.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a szerződés 15. francia bekezdése
kiegészül a helyettesítő orvos megnevezésével, mely szerint a helyettesítést Dr. Palya József
és Dr. Macsári Judit látja el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést Dr. Bánki Gyula háziorvossal
kösse meg.
Határidő: azonnal
300/2011.(V.26.) Gye. Kt. határozat melléklete
SZERZŐDÉS
Mely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.,
képviseli: Várfi András polgármester) valamint
Dr. Bánki Gyula háziorvos (5502 Gyomaendrőd, Fő út 3.) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
A felek 1997. április 29. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási
kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. A helyettesítést végző orvosok
személyében változás történt, ezért a szerződés 15. francia bekezdése az alábbiakkal egészül
ki:
1. A helyettesítést végző orvos: Dr. Macsári Judit és Dr. Palya József
A felek által Gyomaendrődön 1997. április 29. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései
nem módosulnak.
A felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az 1997
évi CLIV. Törvény, a 2000. évi II. törvény, valamint a végrehajtásuk tárgyában kiadott
jogszabályok az irányadóak.
A felek a szerződést elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezően írták alá.
Gyomaendrőd, 2011. június 6.
Várfi András
Polgármester

Dr. Bánki Gyula
háziorvos
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8. Napirendi pont
Együttműködési megállapodás megkötése a Szarvasi Rendőrkapitánysággal a közterület
felügyeletről
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy az előző beszámolóból megtudhatták, hogy a rendőrség
jelentős emberhiánnyal küzd, így az együttműködési megállapodás megkötése esetén javulhatna a
városban a közbiztonság és az értékeknek a megőrzése, megóvása. A megállapodás megkötése anyagi
terhet sem a rendőrség sem az önkormányzat számára nem ró, kockázattal nem jár. Az Ügyrendi
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a megállapodás megkötését a döntési javaslatban foglaltak
szerint.
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
301/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről és
mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdésében
biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja az alábbi együttműködési megállapodást:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(képviseli Várfi András polgármester, Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. továbbiakban
Önkormányzat) valamint a Szarvasi Rendőrkapitányság képviseli: Oltyán Sándor r. alezredes,
Szarvas, Szabadság u. 25-27. sz. továbbiakban: Rendőrség) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelten fontos feladatásnak
tekinti, hogy hatékonyan és eredményesen gondoskodjon az 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1)
bekezdésében meghatározott közbiztonsági feladatokról. Létrehozta és fenntartja a közterület
felügyeletet, a mezei őrszolgálatot, jelentősen támogatja a polgárőr egyesületet, továbbá
településőröket alkalmaz. Rendszeresen együttműködik a Szarvasi Rendőrkapitánysággal, és
annak Gyomaendrődi Őrsével, azt többször támogatta anyagilag, a rendőri állomány lakhatási
feltételeinek biztosításához bérlőkijelölési jogot alapított. A felek fontosnak tekintik, hogy a
település közbiztonságának jelenlegi állapotát megtartsák, illetve folyamatosan javítsák, a
rendelkezésre álló erőforrásaikat hatékonyabban használják ki.
1.) A felek megállapodnak, hogy a település közbiztonságával kapcsolatos problémákról
rendszeresen megbeszéléseket tartanak, melyre meghívják a polgárőr egyesület elnökét,
szükség esetén a katasztrófavédelmi igazgatóság helyi megbízottját, a mezei őrszolgálat és
közterület felügyelet közvetlen vezetéséért felelős személyt, a köztestületi tűzoltóság
parancsnokát. A megbeszélés időpontjául a felek minden negyedév első hónapjának első
hétfőjét határozzák meg. A felek a megbeszélésen határozzák meg, és rögzítik, hogy a
negyedév során milyen kiemelt feladatokat kívánnak közös erővel megoldani, és kiértékelik az
eltelt negyedév együttműködését. A folyamatos kapcsolattartásért felelős személyeket
kijelölik, és gondoskodnak olyan munkaszervezésről, hogy feladatukat képesek legyenek
ellátni.
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2.)
A felek az együttműködésük során fokozott figyelmet fordítanak a település
közterületének rendjére, így a szabálytalan parkolás, önkormányzati utakkal kapcsolatos
súlykorlátozások, illetve forgalmi rend betartására. Az észlelt szabálytalanság esetén
haladéktalanul értesítik a hatáskör gyakorlására jogosultat.
3.) A felek kijelentik, hogy együttműködésük során minden tőlük elvárhatót megtesznek a
település éjszakai nyugalmát veszélyeztető szórakozási szokások visszaszorítása érdekében,
mind belterületen, mind külterületen. Feladatellátásuk során fokozott figyelemmel kezelik a
fiatal illetve gyermekkorú személyek alkohol, illetve drog fogyasztásának megakadályozását,
melynek esetleges észlelésekor haladéktalanul jelzéssel élnek a gyámhivatal felé. Az éjszakai
szolgáltatások szervezését lehetőségeikhez mérten összehangolják, melybe bevonják a
polgárőröket.
4.)
A felek által külön megállapodásban szabályozott iskola rendőr megnevezésű
programban az iskola környékén lévő átkelőhelyek fokozott ellenőrzésébe a Rendőrség
bevonja a közterület felügyelőket, település őröket, munkájukat, folyamatos tájékoztatással,
képzéssel segítik.
5.) A Rendőrség kijelenti, hogy szakmai tanácsadással segíti a közterület felügyelet és
polgárőrség munkáját, melyet a felügyeletet fenntartó köszönettel elfogad.
6.) A felek megállapodnak, hogy az egymásnak adott, a település közbiztonságával
kapcsolatos bejelentések, javaslatok alapján tett intézkedéseikről kölcsönösen legkésőbb az 1.)
pontban körülírt időpontban tájékoztatják egymást, a feladatellátásukat szabályozó
jogszabályok által meghatározott, megengedett keretek között.
7.) A felek az együttműködésük keretében a lakott külterületi településrészek, üdülőterületek
közbiztonságának javítása érdekében kijelentik, hogy a területről tudomásukra jutott
problémákról soron kívül tájékoztatják egymást, szükség esetén közös járőrözést végeznek, a
Rendőrség irányításával.
8.) A felek megállapodnak, hogy az együttműködésüket a Rendőrség éves beszámolójával
egyidejűleg kiértékelik. A felek az együttműködés megállapodást határozatlan időre kötik,
azzal, hogy azt bármelyik fél indoklás nélkül írásban azonnali hatállyal felmondhatja. A jelen
megállapodás megszűnik, ha két egymást követő alkalommal az 1.) pontban részletezett
megbeszélés azért marad el, mert bármelyik fél a megbeszélésen nem jelenik meg, és
akadályoztatásáról a másik felet nem értesíti.
A felek által az együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közterület
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII tv., továbbá a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV tv.
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A felek közös értelmezést követően kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltak akaratukkal
mindenben egyező, annak aláírására kellő felhatalmazással rendelkeznek.
Gyomaendrőd, 2011……………..
Várfi András
Polgármester

Oltyán Sándor
r. alezredes

Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Iskola-rendőre program együttműködési megállapodása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a korábbi években e megállapodás megkötésére nem került
sor, de a program évek óta működik a város iskoláiban. A Kis Bálint Általános Iskolában Látkóczki
László, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában Dékány Bálint és a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskolában Nyúzó János látta el az iskola rendőri feladatokat. Az együttműködési
megállapodás nem jár anyagi vonzattal az iskola rendőrei az eddig megszokottak szerint végzik majd a
munkájukat továbbra is. Az Ügyrendi Bizottság javasolja a megállapodás megkötését.
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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
302/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza Várfi András
polgármestert a Szarvasi Rendőrkapitánysággal kötendő az „iskola rendőre” programról szóló
együttműködési megállapodás aláírásával:
Szarvas Rendőrkapitányság

Önkormányzat: Gyomaendrőd Város

Együttműködési megállapodás
Amely létrejött egyrészről a Szarvas Rendőrkapitányság cím: 5540 Szarvas, Szabadság u.
25-27 képviseletében eljáró Oltyán Sándor r. alezredes rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány
(továbbiakban Rendőrség),
másrészről a Gyomaendrőd Város Önkormányzata cím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér
1. képviseletében eljáró Várfi András polgármester (továbbiakban: önkormányzat)
együttesen Felek között az alábbi tartalommal:
1. A Rendőrség számára a gyermekek védelme és a közlekedési nevelő munkában való aktív
részvétel immár évtizedek óta a legkiemeltebb feladat. Az elmúlt években hazánkban a
gyermekek közlekedésbiztonsága terén nemzetközi viszonylatban is jelentős sikereket
könyvelhettünk el. Míg 1990-ben 3740 gyermek sérült meg közlekedési balesetben, addig
2008-ban 2117, 2009-ben 2012 gyermekbaleset történt az ország közútjain.
2. A Rendőrség 2008. szeptember 1-jével hirdette meg „Az iskola rendőre” programot, amely az
eddigi tapasztalatok alapján nagymértékben segítette a gyermekek védelmére irányuló átfogó
bűn-és baleset megelőzési tevékenységet.
I. Az együttműködés célja:
1. A gyermekek biztonsága, s ezzel kapcsolatban a jövő generációjának az önrendelkezés körébe
tartozó biztonságos életvitelre nevelése alapvető társadalmi érdek, amely számos intézménytöbbek között a rendőrség és az iskolák munkájának is- szerves részévé kell, hogy váljon.
2. A gyermekek a legsérülékenyebbek, legyen szó közúti közlekedési balesetekről, élet-vagy
vagyon elleni bűncselekményekről, bármely rossz szándékú befolyásról vagy csak a
tapasztalatlanságukból fakadó átgondolatlan döntésekről. Ők azok, akik életmódjukból
adódóan nem érzik a veszélyt, a közlekedési helyzetekben-vagy a biztonságot nyújtó közeg
híján-az élet más, számukra ismeretlen szituációiban. A tudatos közlekedési magatartás
kialakításában, a bűncselekmények megelőzésében a felkészítésnek, a szülői példamutatásnak,
a tanórai és tanórán kívüli közlekedésre nevelésnek a jövőben is meghatározó szerepet
szükséges biztosítani.
3. „Az iskola rendőre” program célja, hogy a rendőrség közelebb kerüljön az ifjúsághoz és
ezáltal „pozitív rendőr-kép” alakuljon ki a gyermekekben, szülőkben és a pedagógusokban.
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4. A fogyatékkal élő emberek védelmét, biztonságos közlekedését továbbra is kiemelt
feladatként kell kezelni, ezért a sérült, vagy fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozó
intézmények bevonása kiemelt fontosságú.
II. A Felek kötelezettségei:
1. A Rendőrség vállalja, hogy
a. „Az iskola Rendőre” program keretein belül osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken,
fogadóórán (hetente hány alkalommal) tájékoztatják a pedagógusokat és a szülőket a
programról.
b. A helyi rendőri szervek közlekedésbiztonsági versenyeket szerveznek, nyílt napokat
rendeznek és lehetőséget biztosítanak az iskoláknak, hogy a helyi kapitányságokra látogatva
megismerkedjenek a rendőri munkával.
c. Koordinátorok segítségével folyamatos kapcsolattartó biztosítása az iskola rendőre
személyében a rendőrség és az iskola, illetve az intézmények között, folyamatos
információáramlás biztosítása.
d. Az iskolákban plakátok elhelyezése, azok meglétének ellenőrzése.
e. Előadások tartása.
f. A tanévhez kapcsolódóan a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában rendőri
jelenlét biztosítása az általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból
indokolt.
g. Demonstratív rendőri jelenlét biztosításával elősegíteni a gyermekek biztonságos
közlekedését, és fokozott figyelmet fordítani a gépjárművezetők jogkövető magatartásának
ellenőrzésére, kiemelten a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek megközelítésére, továbbá a
biztonsági öv és gyermekülés kötelező használatára.
2. Az önkormányzat vállalja, hogy
a. az illetékességi területén működő nevelési-oktatási intézmények számára tájékoztatást
ad az együttműködés lehetőségéről,
b. a programhoz csatlakozni kívánó intézményeket felméri, melyeket név, cím,
elérhetőség, iskolaigazgató megjelölésével a felek az együttműködési megállapodás
mellékleteként rögzítenek,
c. központilag elősegíti a program koordinációját, a folyamatos kapcsolattartást a
Rendőrkapitányság és a programhoz kapcsolódó intézmények között.
III. Az együttműködési megállapodás időbeli hatálya
1.

Jelen együttműködési megállapodás a Felek aláírásával lép hatályba és az visszavonásig
hatályos.
IV. Egyéb rendelkezések

1.. Az Együttműködési megállapodást a Felek bármelyike jogosult a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal 60 napos felmondási határidővel felmondani.
2.

A felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak
megvalósítását havonta egy alkalommal közös megbeszélésen értékelik, illetve minden
tárgyévet követően áttekintik, és amennyiben kölcsönösen módosítást tartanak szükségesnek,
azt előzetes egyeztetést követően megteszik.
Az Együttműködési Megállapodást a Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt aláírnak.
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Kelt: _________________________, 2011. ___________ hó, _________nap
___________________________________
Rendőrkapitányság részéről:

_________________________________
Önkormányzat részéről:

Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Önkéntes Tűzoltóság szakmai beszámolója
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy 2008. december 1-el megalakult a Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság 11 fő főállású tűzoltóval. Az államilag finanszírozott önálló
területtel rendelkező önkéntes tűzoltóság évi közel 27 M Ft költségvetéssel gazdálkodik. Az állomány
mellett 5 fő önkéntes tűzoltó ad készenléti szolgálatot.
A Városfenntartó Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Várfi András polgármester megkérdezte Omiliák Csaba parancsnokot, hogy kíván e kiegészítést
tenni.
Omiliák Csaba parancsnok nem kívánta kiegészíteni a beszámolót.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy egy város életében fontos a biztonság és ezt a
biztonságot szolgálja egyrészt a tűzoltóság, megköszönte a munkájukat kérte a Képviselő-testületet,
hogy szavazzanak a beszámoló 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
303/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkéntes Tűzoltóság szakmai munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park 2010. évi beszámolójának az elfogadása, valamint a 2011. évi üzleti terv
jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft Felügyelő Bizottsági ülése lezajlott
melyen tárgyalásra került a 2010. évi beszámoló. A Kft tárgyidőszaki adózott mérleg szerinti
eredményre 1.845 e Ft. A Képviselő-testület a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek nyújtott 6 M Ft
tulajdonosi kölcsönt átminősítette működési célú pénzeszköz átadássá, azzal a feltétellel, hogy a Kft a
2009-2010. évi eredménytartalékának terhére osztalékot köteles fizetni 6 M Ft összeg erejéig a
tulajdonos önkormányzat részére. A Kft az osztalékfizetést a 2010-es adózott eredményéből 6 M Ftértékben tervezi, ebből 4 M Ft osztalékelőleget 2010. szeptember 30-ig megfizetett. A társaság a 2010.
évben képződött adózott eredményét 1.845 e Ft-ot eredménytartalékba kívánja átvezetni. A Kft alapító
okirata tartalmazza a felmentvény jogintézményét, ennek megfelelően az alapító a mérleg
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elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának
értékelését és köteles határozatot hozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény
megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Városfenntartó és a Pénzügyi
Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. A Városfenntartó Bizottság az üzleti tervet elfogadta, azonban a
felmentvényt 1 igen 1 nem és 3 tartózkodás mellett nem adta meg. A Pénzügyi Bizottság elfogadta a
beszámolót azonban a felmentvény tárgyában olyan döntést hozott, hogy szeretné kikérni és nemcsak
itt, hanem minden gazdasági társaság esetében a Felügyelő Bizottság véleményét és azt követően
szeretné meghozni a bizottság a felmentvény kapcsán a döntését. Javasolta, hogy emiatt a gazdasági
társaságoknál a felmentvény kérdését napolja el, hogy a Felügyelő Bizottságoknak legyen ideje ezt
megtárgyalni.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzászólásában elmondta, hogy a felmentvény intézménye az
előterjesztésben kifejtésre került. A felmentvény intézményét akkor kell a Képviselő-testületnek
tárgyalni, ha az alapító okiratban szerepel. A 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
alapító okiratában szerepel a felmentvény jogintézménye, így dönteni kell a testületnek felmentvény
megadásáról illetve nem adásáról. A felmentvény megadásával a tulajdonos elismeri azt, hogy a
tulajdonosi érdekeknek megfelelően, a rendelkezésre álló információk és adatok szerint az ügyvezető a
gazdasági társaságot a jogszabályoknak megfelelően, illetve az alapító okiratban megfogalmazott
célkitűzéseknek megfelelően látta el feladatát. A rendelkezésre álló adatokat azért célszerű
hangsúlyozni, hogy ha később olyan tény, ok, adat derül ki, amely megcáfolja a felmentvény
megalapozottságát, abban az esetben a Képviselő-testület a felmentvény visszavonásáról vagy
hatálytalanításáról bíróságnál pert indíthat. Azért célszerű a felmentvényt összekapcsolni a
mérlegbeszámoló elfogadásával, mert ott van egy könyvvizsgálói okirat. A könyvvizsgáló is
nyilatkozik, hogy hitelesítő záradékkal ellátja a beszámolót, amivel azt tanúsítja, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Márjalaki József hozzászólásában elmondta, hogy kimaradt a Pénzügyi Bizottság döntéséből, hogy a
2010. évi adózott eredményt javasolja elvonásra.
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy időközben a Felügyelő Bizottság ülésezett és a 3 tag 3 igennel
megszavazta a felmentvényt Egeresi András ügyvezetőnek. Nem javasolta az eredmény elvonását.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, a 6 M Ft megfizetésével kapcsolatban, hogy korábban a
Gyomaszolg Kft 6 M Ft-ot adott át az önkormányzat pénzeszköz átadás formájában és ennek a
feltétele az volt, hogy osztalék formájában visszafizeti a tulajdonosnak. Az adózott eredmény elvonása
azt jelenti, hogy ezzel nem nullázza le a Kft-t, hiszen ha nem volna el, akkor az eredménytartalékba
kerül, és meghatározott célokra kerül felhasználásra. Nem javasolták az előkészítés során, hogy
támogassa az ügyvezetésnek azt a kérését, hogy maradjon ez az adózott nyereség a Kft-nél, mert már
gazdasági társaságnál például a Gyomaközszolg esetében vagy a Liget Fürdő esetében veszteségről
kell beszélni. Eredményérdekelt gazdasági társaság, joggal várja el a tulajdonos, hogy ha a társaság
eredményt produkál, akkor ebből előnye származzon, vagy osztalék kifizetése történjen meg.
Molnárné Vajó Katalin könyvvizsgáló hozzátette, hogy ezt a megmaradt összeget ne fizessék ki
osztaléknak, hiszen akkor a pályázati lehetőségeket is elveszik a cégtől, másrészt lehetnek komoly
likviditási gondok. A 6 M Ft-ot meg fogja kapni az önkormányzat, illetve részben megkapta.
Várfi András polgármester elmondta, hogy az előterjesztésben a bizottságok által javasolt döntési
javaslatok van a testület előtt. Megkérdezte, hogy van e módosító indítvány.
Márjalaki József módosító indítványként terjesztette elő, hogy a felmentvényt a következő testületi
ülésen tárgyalják, illetve az eredményt ne vonják el.
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy feltétlenül szükséges most a felmentvényről szavazni,
vagy ajánlatos.
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Dr. Csorba Csaba hozzátette, hogy nem feltétlenül szükséges a jelen testületi ülésen erről a kérdésről
dönteni. Tárgyalhatja a Képviselő-testület a következő ülésén is.
Marton Dániel javasolta, hogy szavazzon jelen ülésén a testület a felmentvényről, hiszen a Felügyelő
Bizottság is 3 igen szavazattal ezt elfogadta.
Márjalaki József megkérdezte Betkó Józsefet, hogy a Városfenntartó Bizottság ülésén miért született
az a döntés, hogy a felmentvényt nem javasolják megadni?
Betkó József válaszában elmondta, hogy a Bizottság 1 igen 1 nem 3 tartózkodással született. Az egyik
tag részt vett a Pénzügyi Bizottság ülésén is és ő javasolta a Pénzügyi Bizottság döntése alapján. Nem
látja okát annak, hogyha a Felügyelő Bizottság elfogadta a felmentvényt, akkor miért kellene
halogatni?
Szilágyiné Bácsi Gabriella megkérdezte, hogy amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
képződött eredményt a társaságnál hagyja, akkor lesz e javaslat a fürdő esetében a veszteség illetve a
saját tőke pótlására?
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy ha elveszik a lehetőséget a Gyomaszolg Kft-től, hogy
pályázzon akkor utána mi lesz a Kft-vel és, hogy miből fognak neki pénzt adni? Ez az egyetlen Kft,
amely nyereséges.
Dr. Csorba Csaba jegyző visszakérdezett, hogy miért kerül elvonásra a pályázati lehetőség? Ha
közbeszerzési eljárásról beszélünk a pályázatnál, akkor ott az a kikötés, hogy ne legyen veszteséges a
gazdasági társaság, ebben az esetben a mérleg szerinti eredménye pozitív, tehát nem lesz veszteséges a
társaság. Ha adott esetben olyan jellegű más pályázatról van szó, amihez saját erő szükséges akkor
meg kell vizsgálni azt a lehetőséget, hogy pénzeszköz formájában át tud e adni, egyéb feltételekkel az
önkormányzat a társaságnak forrásokat.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy és akkor honnan tudnak pénzeszközt biztosítani, ha
pályázni szeretne?
Dr. Csorba Csaba válaszában elmondta, hogy egyelőre nem létező pályázatról nehéz választ adni.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy amikor a Képviselő-testület elfogadta a 2011. évi
költségvetést akkor több tételt tartalékként jelölt meg, amely majd kötvényből kerül meghatározásra,
és azt mondták, hogy minden egyes tételnél dönteni fognak. Amennyiben a Kft-nek lehetősége lesz
pályázni, akkor majd dönt a Képviselő-testület, jelenleg az elvonással a költségvetés egyik hiányát
fedezni tudják, nevezetesen a Liget Fürdőét.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte továbbá, hogy, ha likviditási problémái lesznek, emiatt a kft-nek
utána mit tudnak tenni?
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy mindegy, hogy mikor fogják azt a pénzt odaadni a
Gyomaszolg Kft-nek. Vagy most otthagyják, vagy pedig amikor likviditási problémája lesz.
Poharelec László kérte, hogy szavazzanak a két módosító indítványról.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a képviselői hozzászólásokat követően szavaznak a
módosító indítványokról. Ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy csak egy módosító indítvány született
mivel a másodikat, hogy ne vonja el az eredményt, azt a döntési javaslat már tartalmazza.
További kérdés, észrevétel hiányában, kérte, hogy szavazzanak a módosító indítványról, mely arról
szól, hogy a felmentvényről a következő ülésen döntsenek.
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A Képviselő-testület 5 igen 5 nem 2 tartózkodással elutasította a módosító indítványt.[Arnóczi István
János igen, Betkó József nem, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky Erzsébet tartózkodás, 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.]

Várfi András polgármester, kérte, hogy szavazzanak az első 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
304/2011. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2010. évről
szóló mérlegbeszámolóját. A Kft. 2010. évi adózott eredménye: 7.845 eFt.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a második döntési javaslatról, melynek két
alternatívája van az A alternatíva arról szól, hogy az önkormányzat a Kft nyereségét nem vonja el,
kérte hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 4 igen 1 nem és 7 tartózkodással nem fogadta el az A. alternatíva szerinti döntési
javaslatot. [Arnóczi István János nem, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky Erzsébet tartózkodás,
Iványi Lajosné tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Marton Dániel tartózkodás, Márjalaki József igen, Nagyné
Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András tartózkodás.]

Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a második döntési javaslat B alternatívájáról,
mely arról szól, hogy az önkormányzat a Kft nyereségét elvonja, kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 3 igen, 5 nem és 4 tartózkodással nem fogadta el a B. alternatíva szerinti döntési
javaslatot: [Arnóczi István János igen, Betkó József tartózkodás, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky Erzsébet
tartózkodás, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel tartózkodás, Márjalaki József igen, Nagyné
Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Dr. Csorba Csaba jegyző javasolta, hogy a testület tartson szünetet és a bizottsági elnökök
egyeztessenek a kérdésben. Célszerű lenne, ha a mérlegbeszámoló elfogadásával egyidejűleg döntés
születne a felmentvény tárgyában is.
Márjalaki József javasolta, hogy a többi ügyvezető esetében is történjen egyeztetés a szünetben a
felmentvény tárgyában.
Várfi András polgármester bejelentette, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud tovább
részt venni, annak továbbvezetését átadta Toldi Balázs alpolgármester úrnak.
/Várfi András polgármester távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 11 fő./
SZÜNET
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy az egyeztetést követően szavazzanak a második döntési
javaslat A alternatívájáról, hogy az önkormányzat a Kft nyereségét nem vonja el.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, 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
305/2011. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2010 évben képződött
nyereségét nem vonja el. A mérleg szerinti adózott eredményt a társaság eredménytartalék
képzésére használhatja fel.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a harmadik döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
306/2011. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 6 millió Ft
összegű osztalék kifizetését a társaság 2010. évi eredményéből. A 6 millió forint osztalékból 4
millió Ft megfizetésre került 2010. évben. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a fennmaradó 2
millió forint osztalékot legkésőbb 2011. június 30.-ig köteles megfizetni.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a negyedik döntési javaslatról, a felmentvény
megadásáról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
307/2011. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. társaság alapítói
jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján
igazolja, hogy Egeresi András ügyvezető a 2010 évi beszámolási időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt
megadja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs alpolgármester kérte a testületet, hogy szavazzanak az ötödik döntési javaslatról, a 2011.
évi üzleti terv jóváhagyásáról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, 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
308/2011. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyja az előterjesztéshez mellékelt
Gyomaszolg Ipari Park 2011. évi üzleti tervét.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
A Gyomaközszolg Kft. 2010. évi beszámolójának az elfogadása
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatok elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
309/2011. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaközszolg Kft. 2010. évről szóló
beszámolóját. A társaság 2010. évi mérleg szerinti eredménye – 2.461 ezer Ft. A mérleg
szerinti veszteség nincs hatással a társaság jegyzett tőkéjére, ezért Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, mint tulajdonos részéről nem kell intézkedni vagyonvesztés miatti jegyzett
tőke pótlására.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
310/2011. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaközszolg Kft. társaság
alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése
alapján igazolja, hogy Egeresi András ügyvezető a 2010 évi beszámolási időszakban munkáját
a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt
megadja.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft. beszámolója a 2011. I. negyedévi hulladékszállítás teljesítéséről
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy a Gyomaközszolg Kft, mint a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás szolgáltatója, megküldte ez év első negyedévben végzett
hulladékszállítás teljesítéséről készített beszámolót. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
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A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
311/2011. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaközszolg Kft. beszámolóját a
2011. I. negyedévi hulladékszállítás teljesítéséről.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2010. évi beszámolójának az elfogadása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy a Liget Fürdő Kft 2011. áprilisi Felügyelő Bizottsági ülésén a
napirendi pontok között megtárgyalta a 2010. évi beszámolót. A Felügyelő Bizottság a Kft 2010. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta. A Kft tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye – 2.355 e
Ft. A társaság 3 M ft értékű tőkéje veszteség miatt lecsökkent 645 e Ft-ra. A saját tőkével rendelkezni
kell a társaságnak ezért egy éven belül pótolni szükséges a -2.355 e Ft-ot. A Pénzügyi Bizottság
forrásként a Gyomaszolg Ipari Park Kft által megfizetésre kerülő osztalékot jelölte ki, azonban az
előző döntéssel, más forrást kell kijelölni.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy két ügyvezető esetében kell a felmentvény kérdésében
dönteni, mivel 2 hónapig Gurin László látta el az ügyvezetői feladatokat 2010-ben, azt követően vette
át Vodova János a fürdő ügyvezetését.
A 2009-es gazdasági évben is veszteséges volt a fürdő, ennek a pótlását a 2010-es gazdasági évben a
testület megtette. Ennek megfelelően a veszteséget két éven belül kell visszapótolni, tehát van arra
lehetőség, hogy a végső pótlás, amennyiben nem vezet eredményre a 2011-es gazdasági év akkor 2012
évben tegye meg. Itt van olyan felelőssége mind a Képviselő-testületnek, mind az ügyvezetésnek,
hogy a 2011-es évben lehetőség szerint eredményt kellene elérni. Arányosításból adódik a veszteség.
Az arányosítás tekintetében állásfoglalást kértek, melynek függvényében végezték el az arányosítást és
ez okozta a veszteséget a fürdőnél.
Jelenleg a forrás kijelölése nem biztosított a saját tőke visszapótlására.
A Felügyelő Bizottság a felmentvényt Gurin László esetében nem javasolta megadni.
Vodova János a Liget Fürdő Kft korábbi ügyvezetője elmondta, hogy a fürdő az ÁFA-t arányosítás
alapján igényli vissza. Ennek van egy elve. A 2010-es év végén két-három pontban az adóhivataltól
állásfoglalást kellett kérni, hogy mi az ami az arányosítást befolyásolja és milyen irányban. A fürdő
igyekezett minden lehetőséget megragadni, hogy további bevételekre tegyen szert, többek között
csökkent munkaképességű dolgozók felvételével a Munkaügyi Központtól támogatást igényelt vissza,
ezeket is be kellett venni az arányosításba. A 2010. es év arányosítási %-a 0,51% volt, az idén
mindösszesen az ÁFA tömeg 0,43%-át tudták visszaigényelni. Az arányosított ÁFA intézményével 14
M Ft-ja ragadt bent az adóhivatalnál a fürdőnek.
Toldi Balázs alpolgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatok elfogadásáról, illetve Gurin László korábbi ügyvezető részére a felmentvény megadása
tárgyában.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, 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
312/2011. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2010.
évről szóló beszámolóját. A társaság 2010. évi mérleg szerinti adózott eredménye -2.355 ezer
Ft.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
313/2011. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2010. évben elért
vesztesége miatti saját tőke csökkenésének pótlására jelenleg nem intézkedik.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 10 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 tartózkodott, Toldi Balázs
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
314/2011. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. §
(5) bekezdése alapján igazolja, hogy Gurin László ügyvezető a 2010 évi beszámolási
időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért
részére a felmentvényt megadja.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János
tartózkodott, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár
Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László tartózkodott, Toldi Balázs
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
315/2011. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. §
(5) bekezdése alapján igazolja, hogy Vodova János ügyvezető a 2010 évi beszámolási
időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért
részére a felmentvényt megadja.
Határidő: azonnal
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15. Napirendi pont
Regionális Hulladékkezelő Kft. 2010. évi beszámolójának az elfogadása
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte Berkes Zsuzsa ügyvezetőt kívánja e kiegészíteni
beszámolóját?
Berkes Zsuzsa hozzászólásában elmondta, hogy a bizottságok ezt a napirendi pontot nem tudták
tárgyalni, ezért szeretné kiegészíteni. A testület megkapta a 2010. évi mérlegbeszámolót a Kft-től,
mely 2010 júniusában kezdte el munkáját a gyomaendrődi hulladékkezelő telep üzemeltetésével. Az
üzemeltetés megkezdésével elő társaságként működött június 13-ig, akkor került bejegyzésre a Kft.
Június 13-al ez az időszak egy elő társasági beszámolóval került lezárásra. Ennek a beszámolónak
része az egyszerűsített éves beszámoló. Látható 8.144 e Ft- mérleg szerinti eredmény lett az elő
társaság lezárása, ami a 2010 év végi mérlege, két részre került elosztásra, az eredmény tartalékként
3,516 e Ft és lekötött tartalék, mely 4,628 e Ft.
A mérlegbeszámoló részeként ki lett küldve egy kiegészítő melléklet mely az egyszerűsített éves
beszámoló magyarázata és egy független könyvvizsgálói jelentés. A könyvvizsgáló átvizsgálta a Kft
2010. évi működést, mindent jónak talált.
Javaslatot tett a Képviselő-testületnek az eredmény felhasználásáról. A Felügyelő Bizottság is
támogatta a javaslatát, mely alapján a 6,786 e Ft-os eredményt megkapja a Kft.
A 2011. évi üzleti terv a 2010. évi alapadatok alapján készült el. A Felügyelő Bizottság úgy fogadta el,
hogy a következő taggyűlési időpontra alapadatokkal kell kiegészíteni. Az üzleti tervben azt vette
figyelembe, hogy eredménnyel szeretnének zárni.
Márjalaki József hozzátette, hogy többször hallották már, hogy hamarosan sor került a rekultivációra,
mely jelentős összeg lesz. A beszámolóban a rekultivációs költség hol van beállítva?
Berkes Zsuzsa válaszában elmondta, hogy a rekultiválás költségét a működésük alapján 2010
júniusától tudta elkülöníteni 19.911 e Ft, mely úgy lett meghatározva, hogy az üzemeltetés
időarányába és a hulladékmennyiség arányában egy átlagszámot vettek figyelembe. Ez jövőre 34 M
Ft-ra realizálható, amit lehetőleg meg tud képezni a működése során a Kft.
Toldi Balázs alpolgármester további kérdés, hozzászólás hiányába kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatok elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
316/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete, mint a Regionális Hulladékkezelő Kft.
tulajdonrészese elfogadja a társaság 2010. évi mérlegbeszámolóját. A Regionális
Hulladékkezelő Kft / 5500.Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 104. cégj.szám: 04-09- 009983/
2010. évi mérleg szerinti eredménye 6.786 eFt ( nyereség ), melyben az eszközök és források
egyező végösszege 51.686 eFt.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, 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
317/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testület, mint a Regionális Hulladékkezelőmű Kft.
tulajdonrészese elfogadja a társaság 2010. évi eredményének felhasználására készített
fejlesztési javaslatot az alábbiak szerint:
Fejlesztési javaslat
Informatikai fejlesztés
A Kft. üzemeléséhez elengedhetetlen a mérleget vezérlő és a meteorológiai állomást
működtető számítógépek fejlesztése. A két számítógépet informatikai cégekkel felmérettük,
mely alapján a két gép korszerűtlen technikájával már nem biztosítható a folyamatos
üzembiztonság. Ezért új gépek beszerzését javasolták, melyek közül a legkedvezőbb ajánlat
alapján 322 786.- forint.
Üzemanyag tartály telepítése
A Kft. jelenleg 1000 literes IBC tartállyal oldja meg a gépjárművek és gépek üzemanyag
ellátását. Ezen tartály engedélye lejárt, további tartályok beszerzése indokolt.
A hatékonyabb működés érdekében javaslok egy darab 7 000 literes üzemanyag tartály
beszerzését. A Kft. 2010 évben felhasznált üzemanyag mennyisége 33 400 liter volt. 2011 évi
várhatóan felhasználásra kerülő üzemanyag mennyiség 57 000 liter.
A megvalósítás a legkedvezőbb ajánlat alapján 1 509 986.- forint, mely tartalmazza a tartályt,
a kármentő medencét, a kimérő fejet és az engedélyeztetést.
Fűnyíró traktor beszerzése
A telepen kb. 15 ha zöldterülettel rendelkezik. A tavaszi időszaktól kezdve őszig rendszeresen
vágni kell a füvet. Ezen feladat elvégzéséhez jelenleg egy Sthill fűkasza áll rendelkezésre,
továbbá vállalkozót kell igénybe venni. A Kft. ezen feladatot önköltségből gazdaságosabban
megtudná oldani, ha saját beruházás keretében venne egy fűnyíró traktort. Két ajánlatot
kaptam a fűnyíró traktorra, mely 1 192 900.- forint. A fűnyíró traktorra hótoló is felszerelhető,
mely télen a síkosság mentesítés során kihasználható.
Fásítás
A létesítmény működését meghatározó környezetvédelmi engedélye alapján a jelenleg
meglévő véderdő faállományának gondozása, pótlása kötelező. A véderdő nem teljesen veszi
körbe a létesítményt, ezért ennek pótlását meg kell oldani. A javasolt faállomány bővítése a
legkedvezőbb ajánlat alapján 542 500.- forint beruházási összegű.
Inert hulladék feldolgozás fejlesztése
Jelenleg a nem hasznosítható inert hulladékok a lerakóra kerülnek bejáró út és rézsű
erősítéséhez. A hasznosíthatóak pedig a telepen kerülnek tárolásra. A tárolás jelenleg a
megvalósulandó II. ütem területén történik, mely terület a tárolásra sem és a további
feldolgozására sem alkalmas és nem engedélyezett.
Fejlesztésként megvalósítható egy 1000 m2-es beton térburkolattal ellátott felület, ahol a
beérkező anyagok fajtánkénti tárolása és az inert hulladékok aprítása történne. Az inert
hulladékok aprítására bérgéppel történne. Az inert hulladék kezelésével megvalósítható az
engedélyezett inert hulladék hasznosítása, mely során végtermékként értékesíthető anyagot
kapunk.
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A beruházás megvalósításához több ajánlatot kértem, melyek közül a legkedvezőbb
7 974 950.- forint.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
318/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testület, mint a Regionális Hulladékkezelőmű Kft.
tulajdonrészese a társaság 2011. évi üzleti tervét, azzal a feltétellel fogadja el, hogy a terv
kerüljön kiegészítésre a részletes alapadatokkal, melyet a soron következő Képviselő - testületi
ülésre be kell terjeszteni.
2011. évi
ÜzletiTerv
A tulajdonos önkormányzatok saját Kft. létrehozásáról döntöttek a Gyomaendrődi Regionális
Hulladékkezelő üzemeltetésére. Így létrehozták a Regionális Hulladékkezelő Kft-t, mely 2010.
június 1-jével kezdte meg működést, de a cégbírósági bejegyzés csak 2010. július 13-ával
történt meg.
A 2011. évre az alábbi üzleti tervet terjesztjük elő:
Terv tétel
Értékesítés nettó
árbevétele
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek
bevétele
Összes bevétel
Üzemanyag
Egyéb anyag
Rezsi költség
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb
Járulékok
Bérleti díjak
Karbantartás, javítás
Telepfenntartás
Szakértői díjak
Hatósági díjak, illetékek
Értékcsökkenés
Céltartalék
Egyéb ráfordítások
Összes költség,
ráfordítás

Összeg
131 193 333
500 000
80 000
131 773 333
18 304 731
500 000
1 500 000
15 396 000
1 000 000
4 387 860
30 000 000
5 000 000
2 000 000
2 000 000
1 000 000
5 000 000
34 133 000
2 247 772
122 469 363
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Eredmény

9 303 970

Az értékesítés nettó árbevétele tervezése során a 2010. évi mennyiségeket alapul véve. A
tulajdonos tagönkormányzatoknál a 2010 évi befogadási díjjal, az egyéb szállítók esetében
pedig átlagosan 5%-os áremelkedéssel számoltunk. A 2011. évben Békés Város
Önkormányzatától származó árbevétel kiesik.
Egyéb bevételek között a tartósan munkanélküli munkavállalók foglalkoztatásából származó,
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás szerepel.
Pénzügyi műveletek bevételét a szabad pénzeszközökre kapott bankkamat alkotja.
Az anyagköltségek legjelentősebb tételek az üzemanyag költség, melynek tervezése során a
2010. évi tapasztalatai alapján meghatározott futott kilométereket vettük alapul. Az
üzemanyagárat 320 Ft/liter (bruttó 400 Ft/ liter) összeggel számoltuk.
A bérköltség tervezése során figyelembe vettük a meglevő állományi létszámot és
létszámfejlesztési igényeket. Fizikai létszámbővítés szükséges, mivel 2010 évben a
segédmunka közfoglalkoztatottakkal került elvégzésre, melyre 2011 évben a törvényi változás
miatt nincs lehetőségünk pályázni.
Személyi jellegű egyéb kifizetések között a munkába járás költségtérítése és az étkezési
utalvány szerepel. A bérjárulékok a hatályos jogszabályok szerinti mértékek szerint
szerepelnek.
A bérleti díjak tervezett 30 milliós összegéből a telep bérleti díja 2011. évre 20 millió forint. A
fennmaradó 10 millió forintos bérleti díj költség jellemzően gépek, járművek bérleti díját
takarja.
Karbantartás és javítás terv soron a gépjárművek fenntartási költségével kalkuláltunk. A többi
fenntartási költség jellemzően a telep fenntartásával kapcsolatos pl. telep rendszeres kaszálása.
Ezen tételek tervezésénél a 2010. évi tapasztalati adatokat vettük alapul.
Szakértői díjak között legjelentősebbek a könyvvizsgálat, ügyvédi és közjegyzői díjak.
Hatósági díjak és illetékek között szerepelnek a 2011. év során igénybe vett engedélyek díjai,
költségei.
Értékcsökkenés a társaság tulajdonában levő eszközök, és a tervév során beszerzendő tárgyi
eszközök értékcsökkenését tartalmazza.
Céltartalékok között a rekultivációs célra képzett céltartalék összege szerepel.
Egyéb ráfordítások legjelentősebb tételei a helyi adók.
Ezen üzleti terv nem tartalmazza a 2010 évi eredmény felhasználását.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
A Zöldpark Kft. 2010 évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, hogy a Zöldpark Kft benyújtotta 2010. évi beszámolóját és
közhasznúsági jelentését elfogadásra. A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2010. évi beszámolót illetve a
közhasznúsági jelentést. A Kft tárgyidőszak mérleg szerinti eredmény 731 e Ft. A Felügyelő Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Zöldpark Kft 2010. évi beszámolóját és
közhasznúsági jelentését továbbá a 731 e Ft eredmény kerüljön eredménytartalékba. A Pénzügyi
Bizottság is elfogadásra javasolja.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatokról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, 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
319/2011. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2010. évről szóló egyszerűsített éves beszámoló elfogadását. Hozzájárulását adja továbbá a
mérleg szerinti eredmény, 731 eFt eredménytartalékba való átvezetéséhez.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
320/2011. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV.
törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Gurin László ügyvezető a 2010. év
beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva
végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
2011. évi közmunkaprogram ütemterve
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, hogy a 2011. május 2-án indult közmunkaprogram keretében nyílt
csapadékcsatorna felújítással és járdafelújítással 20 fő közmunkás tud foglalkozni napi 4 órás
munkaidőben, 4 hónapos időtávon. A Városüzemeltetési Osztály az elmúlt időszakban a Zöldpark Kft,
lakossági illetve képviselői bejelentések segítségével részletes listát állított össze a város területén
található csatornaproblémákról valamint járda megrongálódásokról. A járdajavítás során felmerülő
kiadások fedezetét a 2011. évi költségvetésben a kötvény kibocsátás terhére elkülönített 17,5 M Ft út
és járda felújítási keretből lehet biztosítani. A csapadék csatornahálózat javítás munkálatainak
többletkiadásának fedezetét a 2011. évi költségvetés belvíz védekezési munkálatokra elkülönített
részéből lehet biztosítani. A Városfenntartó Bizottság javasolja, hogy a 2011. évi
közmunkaprogramban szerepeljen a köztemetőkben elvégzendő munkálatok is, továbbá a munkálatok
mind Gyomán és Endrődön is egyenlő arányban kell elvégezni.
Lehóczkiné Tímár Irén a járdaépítés és felújítással kapcsolatban elmondta, hogy biztos van a
városban még sok olyan terület ahol, majdnem járhatatlanok a járdák, de kettőt kiemelne. Az egyik a
Kör utca Öregszőlőben, ahol nagyon keskeny a járda, eső esetén a szülők csak kézben tudják kivinni a
gyermekeket a buszhoz. Földút van, melyet folyamatosan összevágnak, így a mentő sem tud bemenni.
A másik terület a Kenderáztató utca, ahol járt már a Városüzemeltetési Osztály vezetőjével illetve a
Városfenntartó Bizottság elnökével is, megmutatta, hogy keskeny, hepehupás a járda babakocsit el
tolni nem lehet, két család is költözött ebbe az utcába, ahol több gyerek van, itt is a járdajavítást
mindenképpen be kell iktatni.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ez módosító indítvány volt?
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy módosító indítvány, meg kell nézni és keressenek rá forrást.
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Betkó József javasolta, hogy a döntési javaslat A alternatíváját egészítsék ki a Kör és a Kenderáztató
utcával.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy a képviselő-testület tisztában van azzal, hogy a
járdajavítás forrása a kötvény. Az öregszőlői járdák állapotát nem vitatva, látni kell, hogy jelentős
járdaszakaszról van szó, a költségeket jelentősen növelné. Mindenképpen kell egy alapos, részletes
felmérés. Javasolta a testületnek, hogy beveheti a járdaépítés ütemtervébe, feladatai közé ezeket az
utcákat azonban vagy a jelenleg rendelkezésre álló keret terhére, vagy arra kéri fel a bizottságot, hogy
vizsgálja felül és a költségek ismeretében gondoskodjon a két járda felújításáról, kibővítéséről. Tehát
vagy ennek a forrásnak a terhére, tehát a döntési javaslatban szereplő 14 területnél kell belső
átcsoportosítást tenni a felmérést követően, vagy új többletforrásokat kell kijelölni.
Béres János hozzátette, hogy azzal is kell számolni, hogy ebben az évben még kátyúzás is lesz és
ebbe a 17,5 M Ft-ba benne van Gyomaendrőd kátyúzása. Fel kell mérni, újra vissza kell hozni a
bizottsághoz és akkor kell eldönteni, hogy honnan lesz rá forrás.
Lehóczkiné Timár Irén módosította indítványát azzal, hogy készítsenek róla felmérést, és annak
fontosságát majd a testület eldönti.
Toldi Balázs alpolgármester összegezve elmondta, hogy a Városüzemeltetési Osztály készítsen egy
felmérést, nézze meg, hogy milyen állapotban vannak ezek a járdák és a következő bizottsági, testületi
ülésen és az alapján lesz eldöntve, hogy módosítanak e a prioritáson vagy pedig hátrébb sorolja. Kérte,
hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
321/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetési Osztályt,
hogy készítsen felmérést a Kör utcai és a Kenderáztató utcai járdák állapotáról és a felmérés
eredményét a június havi testületi ülésre terjessze elő.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat A alternatívájáról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
322/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az alábbi közmunkaprogram tervet:
Csapadékcsatorna helyreállítás
1. Sugár út (jelenleg folyamatban)
2. Gyomai és Endrődi köztemető melletti csatornák
3. Budai Nagy Antal utca
4. Selyem út
5. Tanács utcát és B. Molnár utcát összekötő útszakaszok
6. Juhász Gyula utca
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7. Fáy utca
8. Polányi Máté utca
Járdajavítás
1.
Öregszőlő, Polyákhalmi utca
139.687 Ft
2.
Pásztor János utca
49.537 Ft
3.
Hídfő utca 16 sz-tól a Hármas Körös védtöltéséig
41.624 Ft
4.
Némez-zugi sor 1. ütem
185.812 Ft
5.
Bartók Béla utca
167.625 Ft
6.
Szabó Dezső u. (járdajavítás)
45.825 Ft
7.
Polányi Máté utca
41.624 Ft
8.
Vörösmarty u. 19. (járdajavítás)
11.250 Ft
9.
Babits Mihály utca 20. (6 m2)
11.175 Ft
10.
Baros utca
5.025 Ft
11.
Fő út – Árpád út (járdajavítás)
2.250 Ft
12.
Berzsenyi u. (járdajavítás és építés)
17.062 Ft
13.
Lévai u. (járdajavítás)
11.250 Ft
14
Gyomai piactér (járdajavítás)
3.375 Ft
Továbbá Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kötvénykibocsátás terhére biztosítja a
járdaépítéshez kalkulált bruttó 733.121 Ft-ot a 2011. évi költségvetésben út és járda-felújítási
keretből.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Vízmű rekonstrukciós munkákról beszámoló
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József elmondta, hogy a Képviselő-testület 2009. második felétől építette be a szolgáltatási
díjakba a rekonstrukciós hányadot. 2011. évre rekonstrukciós hányadként 40 Ft/m3 határozott meg a
testület. Rekonstrukciós munkák keretében megvalósult 2011-ben – részben 2010-ről áthúzódó
beruházások, - aquahenger belső felújítása, Vásártéri lakótelep szennyvízcsatorna felújítás, A jelű
nyomóvezeték cseréje, F jelű szennyvízátemelő biofilter beépítése. Az elmúlt testületi ülésen hozott
döntésnek megfelelően tisztított szennyvízátemelő villamos felújítása, víztározó felújítása. A Békés
Megyei Vízművek Zrt megkereste az Önkormányzatot és kéri, hogy kerüljön sor a víz és csatornadíjak
felülvizsgálatára, emelésére. A rekonstrukciós hányadként testület által elfogadott 40 Ft/m3 53,6
Ft/m3-ben javasolja meghatározni. A Városfenntartó Bizottság nem javasolja a testületnek a 31/2003.
(XII. 29.) rendelet módosítását a díjtételek vonatkozásában, a beszámoló elfogadását javasolja.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a tájékoztató
elfogadásáról, illetve a második döntési javaslat A alternatívájáról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
323/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a víz- és csatornarendszeren végzett illetve tervezett
rekonstrukciós munkákról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
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A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
324/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. kérelmének nem ad
helyt, az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII.29.) rendeletet nem kívánja módosítani a
díjtételek tekintetében.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy a Társulás működésében a tagönkormányzatok képviseleti
rendszerében is jelentős változásokat hoztak, a 2010 októberében lezajlott helyi önkormányzati
választások. A bekövetkezett személyi, jogi változások, valamint az átstrukturálódott feladatellátás és
finanszírozás normatív rendszerek szükségessé tették, a Társulás alap megállapodásának
felülvizsgálatát és aktualizálását. A változások részletesen a döntési javaslatban láthatók. Az Ügyrendi
Bizottság tárgyalta az előterjesztés és nem javasolja a Képviselő-testületnek a minősített többség
esetében a szavazati arány megváltoztatásának elfogadását, a többi módosítási pontot viszont
elfogadásra javasolja.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy a miatt nem javasolta a bizottság a minősített szavazati
arány elfogadását, hogy a legalapvetőbb kérdések tekintetében a Társulás minősített többséggel dönt.
Ide tartozik, például az önkormányzati hozzájárulás mértékének a meghatározása. Ismert a testület
előtt, hogy Gyomaendrőd esetében a korábbi döntések figyelembe vételével negatívan érintené az
önkormányzatot, jelen esetben, ha nem így számítódik a minősített többség, az önkormányzati
hozzájárulás mértékét növelni lehetne. A jelenlegi minősített többség lakosságarányhoz köti, a
módosító javaslat is lakosság arányhoz köti a szavazati arány, nem mindegy, hogy a minősített
többségnél a lakossági szám hány %-át kell képviselni az önkormányzatnak. Abban az esetben, ha így
marad, a nagy települések támogatása nélkül nincs elfogadott minősített többség. Tehát például
Gyomaendrőd nélkül nem lehet az önkormányzati hozzájárulás mértékét emelni. Amennyiben nem a
bizottság javaslatát fogadja el a testület, abban az esetben a nagyobb települések nélkül lehet elfogadni
az önkormányzati hozzájárulás mértékét.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a Társulási
Megállapodás elfogadásáról az Ügyrendi Bizottság javaslata szerint.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
325/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodás módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
A társulási megállapodás minősített többség esetében a szavazati arány megváltoztatását
tartalmazó 1.12 pontjának módosítását nem fogadja el.
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A Képviselő-testület a társulási megállapodás többi pontjára vonatkozó módosításokat
elfogadja.
1./
A Megállapodásban résztvevő felek:
1. „Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli:
Hamza Zoltán polgármester
Dr. Győri Gabriella jegyző
2. Csabacsüd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5551 Csabcsüd, Szabadság u. 41.
Képviseli:
Frankó János polgármester
Kasíkné Csík Zsuzsanna jegyző”
4. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli:
Petényi Szilárdné polgármester
Miskó Bence körjegyző
Az alábbiak szerint módosul:
1. „Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli:
Sinka Imre polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
2.
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.
Képviseli:
Molnár József polgármester
Kasíkné Csík Zsuzsanna jegyző”
5.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli:
Petényi Szilárd Szilveszterné polgármester
Miskó Bence körjegyző
2./
A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 1. pontjában a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulását alkotó települési önkormányzatok neve, székhelye és
lakosságszáma:
„ Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Szarvas: 17 738 fő
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Békésszentandrás: 3 961 fő
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5551 Csabacsüd, Szabadság u.41.
Csabacsüd: 2 042 fő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Gyomaendrőd: 15 144 fő
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Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Hunya: 732 fő
Kardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai út 24.
Kardos: 747 fő
Kondoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Kondoros: 5 677 fő
Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Örménykút: 490 fő”
Az alábbiak szerint módosul:
„ Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Szarvas: 17 350 fő
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Békésszentandrás: 3 867 fő
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5551 Csabacsüd, Szabadság u.41.
Csabacsüd: 1 981 fő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Gyomaendrőd: 14 625 fő
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Hunya: 712 fő
Kardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai út 24.
Kardos: 721 fő
Kondoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Kondoros: 5 444 fő
Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Örménykút: 430 fő”
3./

A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 4. pontja

„4. A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő- a 2007. évi CVII.
Törvény mellékletében nevesített szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok
közigazgatási területe.
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A Többcélú Társulás lakosságszáma: 46 531 fő”
Az alábbiak szerint módosul:
„4. A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő- a 2007. évi CVII.
Törvény mellékletében nevesített szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok
közigazgatási területe.
A Többcélú Társulás lakosságszáma: 45 136 fő
4./

A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 5. pontja

„5. A Többcélú Társulás székhelye: Szarvas Város Önkormányzat
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.”
Az alábbiak szerint módosul:
„5. A Többcélú Társulás székhelye: Szarvas Város Önkormányzat
5540 Szarvas, Kossuth u.19.”
5./

A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 8.; 9.; 10.; 11. pontjai

„8. A Többcélú Társulás legfőbb szerve a Társulási Tanács, melyet a társult települések
polgármesterei alkotnak.
A Társulási Tanácstagjaiból egy elnököt és két alelnököt választ.
9. A Többcélú Társulás képviseletét a Társulás elnöke látja el. Távollétében a Társulást az
elnök által kijelölt alelnök képviseli.
10. A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan gazdálkodó, teljes
jogkörű szervezet, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.”
11. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának ellenőrzése
céljából- öttagú- Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottságot hoz létre.
Az alábbiak szerint módosulnak:
12. „ A Többcélú Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács),
amelyet a társult települések polgármesterei alkotnak.
A Társulási Tanács tagjaiból egy elnököt és két elnökhelyettest választ.
13. A Többcélú Társulás képviseletét a Társulás elnöke látja el. Akadályoztatása esetén a
Társulást az elnök által kijelölt elnökhelyettes képviseli.
14. A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő és
gazdálkodó, teljes jogkörű szervezet, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
15. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának ellenőrzése
céljából két bizottságot, Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottságot és Közoktatási
Bizottságot hoz létre, mindkét bizottság háromtagú, két belső és egy külső tagból áll.
6./ A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezet 3. pontja
3.1

Kondoros-Kardos Nevelési- Oktatási Intézményfenntartó Társulás
Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
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Feladatai:
- óvodai nevelés
általános iskolai oktatás
bölcsődei ellátás
Működési területe: Kondoros Nagyközség és Kardos Község közigazgatási területe. A
feladatot ellátó intézmények neve:
3.1.1 Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5553 Kondoros, Iskola u. 2/6.
3.1.2 Többsincs Óvoda és Bölcsőde
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5553 Kondoros, Csabai út 25.
3.4 Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Egységes
Pedagógiai Szakszolgálata, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Védőnői Szolgálata
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 szarvas, Kossuth u. 56-58.
Feladatai:
- nevelési tanácsadás;
- logopédia;
- gyógytestnevelés;
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;
- pályaválasztási tanácsadás;
- utazó-szakember hálózat működtetése;
- integrált nevelésben, oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása;
- családsegítés: rendszeres szociális segélyezettek ellátása, adósságkezelési tanácsadás; jogi
tanácsadás; utcai szociális munka, konfliktuskezelő mediáció;
- gyermekjóléti szolgáltatás: készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet, utcai- és lakótelepi
szociális munka;
- tanyagondnoki szolgálat;
- védőnői szolgáltatás; anya-, gyermek-, csecsemő-, és nővédelem; iskola- egészségügyi
ellátás
Az alábbiak szerint módosulnak:
Kardos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Feladatai:
- óvodai nevelés
általános iskolai oktatás
bölcsődei ellátás
Működési területe: Kondoros Nagyközség és Kardos Község közigazgatási területe. A
feladatot ellátó intézmények neve:

3.1

3.1.1 Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Önállóan működő költségvetési szerv.
Székhelye: 5553 Kondoros, Iskola u. 2/6.
3.1.2 Többsincs Óvoda és Bölcsőde
Önállóan működő költségvetési szerv.
Székhelye: 5553 Kondoros, Csabai út 25.
3.4
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Egységes
Pedagógiai Szakszolgálata, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Védőnői Szolgálata
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 szarvas, Kossuth u. 56-58.
Feladatai:
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a) Egységes pedagógiai szakszolgáltatás:
- nevelési tanácsadás;
- logopédia;
- gyógytestnevelés;
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;
- pályaválasztási tanácsadás;
- utazó-szakember hálózat működtetése;
- integrált nevelésben, oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
d) Családsegítés:
- rendszeres szociális segélyezettek ellátása;
- adósságkezelési tanácsadás;
- jogi tanácsadás;
- utcai szociális munka;
- konfliktuskezelő mediáció;
- gyermekjóléti szolgáltatás: készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet, utcai- és lakótelepi
szociális munka;
- tanyagondnoki szolgálat
e) Védőnői szolgáltatás:
- család- és nővédelmi egészségügyi gondozás;
- ifjúsági- és egészségügyi gondozás
7./
A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 4.2.
pontja
4.2
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A feladatot ellátó intézmény neve:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Feladatai:
- házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgáltatás
- idősek nappali ellátása
- idősek otthona és átmeneti elhelyezés feladatai
- gyermekjóléti szolgálat
- családsegítés
- pedagógiai szakszolgálati feladatok közül logopédia, nevelési tanácsadás és
gyógytestnevelés.
Működési területe: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések közigazgatási területe.
Az alábbiak szerint módosul:
5.2
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A feladatot ellátó intézmény neve:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Térségi Szociális Gondozási Központ
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Feladatai:
- házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
támogató szolgáltatás
- idősek nappali ellátása
- idősek otthona és átmeneti elhelyezés feladatai
- gyermekjóléti szolgálat
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- családsegítés
- pedagógiai szakszolgálati feladatok közül logopédia, nevelési tanácsadás és
gyógytestnevelés.
Működési területe: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések közigazgatási területe.
8./
A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 4.3.2.
pontja
4.3.2. „VARIUS” Alapítvány
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kis Tabán u. 5.
Az alapítvány által ellátott feladatok:
- házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgáltatás
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- szociális étkeztetés
Működési terület: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe.
Az alábbiak szerint módosul:
4.3.2. Közösségi Misszió
Székhelye: 5553 kondoros Deák F. u. 1.
A Közösségi Misszió által ellátott feladatok:
- házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgáltatás
- fogyatékos személyek nappali ellátása
Működési terület: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe.
9./
A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 5.2.
pontja
5.2. Gyomaendrőd Város és Hunya Község területén 2008. június 30-ig a Békési Kistérség
Többcélú Társulásával kötött megállapodás van hatályban.
Az alábbiak szerint módosul:
5.2. Gyomaendrőd Város és Hunya Község területén a Békési Kistérség Többcélú
Társulásával kötött megállapodás van hatályban.
10./
A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 10.
pontja
10. A Társulás a mozgókönyvtári feladatokat Szarvas Város Könyvtárával kötött
megállapodás alapján látja el a nyilvános könyvtárral nem rendelkező Csabacsüd, Kardos,
Hunya és Örménykút településeken.
Az alábbiak szerint változik:
10. A Társulás a mozgókönyvtári feladatokat a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárral kötött
megállapodás alapján látja el a nyilvános könyvtárral nem rendelkező Csabacsüd, Kardos,
Hunya és Örménykút településeken.
11./
A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 14.
pontja
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14. A Társulás működését figyelemmel kísérő civil kontroll biztosítása érdekében szoros
kapcsolatot tart a kistérség civil szervezetivel. Kiemelten támogatja a Körös-szögi Civil
Fórum Egyesület munkáját.
Az alábbiak szerint módosul:
14. A Társulás működését figyelemmel kísérő civil kontroll biztosítása érdekében szoros
kapcsolatot tart a kistérség civil szervezetivel. Kiemelten támogatja a Körös-szögi Civil
Fórum Egyesület munkáját, amely annak tevékenységén keresztül ellátja a kistérségi Civil
Egyeztető feladatait külön megállapodás alapján.
12./
A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 15.
pontja hatályát veszti.
13./

A Megállapodás Társulás tagsági viszonyai című IV. fejezet 3. pontja

3.
A Tanács elnöke a jóváhagyást követő 15 napon belül megküldi a Társulási
Megállapodást a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalnak.
Az alábbiak szerint módosul:
4.
A Tanács elnöke a jóváhagyást követő 15 napon belül megküldi a Társulási
Megállapodást a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek.
14./

A Megállapodás Társulás tagsági viszonyai című IV. fejezet 5. pontja

5.
A Társulás tagja a Társulási Megállapodást a naptári év utolsó napjával- december hó
31-i hatállyal- mondhatja fel.
A felmondásról szóló- minősített szavazataránnyal meghozott- határozati döntést legalább 6
hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival, valamint a Többcélú Társulással
közölni.
6.
A Társulás tagja a Társulási Megállapodást a naptári év utolsó napjával- december hó
31-i hatállyal- mondhatja fel.
A felmondásról (kiválásról) szóló- minősített többséggel meghozott- határozati döntést
legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival, valamint a Társulási
Tanáccsal közölni.
15./
1.

A Megállapodás Többcélú Társulás szervezeti rendszere című V. fejezet 1. pontja
A Társulás szervei

A Társulási Tanács, a Tanács elnöke, a Tanács alelnökei, a Tanács Bizottságai, a Jegyzői
Kollégium, Kistérségi Iroda.
Az alábbiak szerint módosul:
1.

A Társulás szervei

A Társulási Tanács, a Tanács elnöke, a Tanács elnökhelyettesei, a Tanács Bizottságai,
Kistérségi Iroda.
16./
A Megállapodás a Többcélú Társulás szervezeti rendszere című V. fejezet 3.1.
pontja
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3.1 A Társulási Tanács alakuló ülésén saját tagjai sorából titkos szavazással elnököt és két
alelnököt választ. Az elnök személyére a Társulás bármely tagja javaslatot tehet. Az elnök
megbízatása polgármesteri megbízatásának lejártáig szól.
Az alábbiak szerint módosul:
3.1 A Társulási Tanács alakuló ülésén saját tagjai sorából titkos szavazással elnököt és két
elnökhelyettest választ. Az elnök személyére a Társulás bármely tagja javaslatot tehet. Az
elnök megbízatása polgármesteri megbízatásának lejártáig szól.
17./
A Megállapodás a Többcélú Társulás szervezeti rendszere című V. fejezet 4.
pontja
4. Társulás alelnökei (A Társulási Tanács Alelnökei)
4.1 A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából titkos
szavazással alelnököket választ. Az alelnökök személyére az elnök tesz javaslatot.
4.2 Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.
4.3 Az alelnökök megválasztása az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény
szabályai szerint történik.
Az alábbiak szerint módosul:
4. Társulás alelnökei (A Társulási Tanács Elnökhelyettesei)
4.4 A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából titkos
szavazással elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot.
4.5 Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.
4.6 Az elnökhelyettesek megválasztása a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény szabályi szerint történik.
18./
A Megállapodás a Többcélú Társulás részletes feladatai című V. fejezetének 7.
pontja hatályát veszti.
19./
A Megállapodás a Társulási szervek működési szabályai című VI. fejezet 1.
pontjának egyes alpontjai
1.7. A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása ill. távolléte
esetén az általános elnökhelyettes, ill. az általuk kijelölt alelnök hívja össze és vezeti.
1.8. A Tanács ülését össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal
- továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott esetben
1.9. A Tanács ülése nyilvános. A Tanács zárt ülésére és a titkos szavazásra az Ötv. Vonatkozó
szabályai az irányadók.
1.10. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Ötv.-nek a képviselő-testület
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy
a jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács által felhatalmazott tagja, valamint a munkaszervezet
vezetője írja alá.
A Tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi a közigazgatási hivatal
vezetőjének é s a Társulás tagjainak.
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1.12. A Tanács jelenlévő tagjai legalább kétharmadának igen szavazata és a kistérség
lakosságszámának több mint 75%-a szükséges
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,
- a kistérség fejlesztését szolgáló- pénzügyi hozzájárulást igénylő- pályázat benyújtásához, az
ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,
- tag kizárásához,
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.
Az alábbiak szerint módosulnak:
1.7.A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása, ill. távolléte
esetén a kijelölt elnökhelyettes hívja össze és vezeti.
1.8.A Tanács ülését össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal
- a társulás tagjai egynegyedének- naprendet tartalmazó- indítványára, annak kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül
- helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezésére, annak
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül
1.9. A Tanács ülése nyilvános.
A Tanács zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást
igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele,
továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.
A Tanács zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
1.10. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Ötv.-nek a képviselő-testület
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy
a jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács által felhatalmazott tagja, valamint a munkaszervezet
vezetője írja alá.
A Tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek és a Társulás tagjainak.
1.12. A Tanács jelenlévő tagjai legalább kétharmadának igen szavazata és a kistérség
lakosságszámának több mint 50%-a szükséges (minősített többség)
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,
- a kistérség fejlesztését szolgáló- pénzügyi hozzájárulást igénylő- pályázat benyújtásához, az
ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,
- tag kizárásához,
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.
20./
A Megállapodás a Társulási szervek működési szabályai című VI. fejezet 2.1.
alpontja
2.1. A bizottság, a jegyzői kollégium határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.
Az alábbiak szerint módosul:
2.1. A bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.
21./
A Megállapodás a Társulás tagjának jogai és kötelezettségei című VII. fejezet 1.
pontjának és 2. alpontja
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1.1. A Társulás tagja részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak
meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a társulás
szervezetének kialakításában.
1.2. A Társulás tagja választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire.
Az alábbiak szerint módosul:
1.
A társulás tagjainak jogai
1.1 Részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatinak meghatározásában, a
szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításában.
1.2 Választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire.
22./
A Megállapodás a Társulás pénzügyi,- vagyoni alapja című VIII. fejezet 6.4.
alpontja
6.4

Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 5 fős Pénzügyi és Ellenőrzési
Bizottságot hoz létre.
Tagjait a Tanács választja meg, 3 főt saját tagjai sorából, 2 főt külső pénzügyi szakértők közül.
Feladata:a társulás és szervei költségvetésének figyelemmel kísérése, a társulás és
költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszerének felügyelete.
Az alábbiak szerint módosul:
6.4

Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 3 fős Pénzügyi, Költségvetési és
Közbeszerzési Bizottságot hoz létre.
Tagjait a Tanács választja meg, 2 főt saját tagjai sorából, 1 főt külső pénzügyi szakértők közül.
Feladata:a társulás és szervei költségvetésének figyelemmel kísérése, a társulás és
költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszerének felügyelete.
23./

A Megállapodás Kapcsolat és együttműködési rendszer című IX. fejezet 2. pontja

2.
A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség
fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti
szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel.
Az alábbiak szerint módosul:
2.
A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség
fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti
szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel, civilekkel.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Közlekedésfejlesztési koncepció eredményei
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
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Betkó József elmondta, hogy az első ütem 2003- és 2008 közötti időszakot foglalja magában, a
második ütem 2008-tól 2013 közötti időszakot. A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben a
kötvénykibocsátás terhére 30 M Ft-ot különített el belterületi útépítésekre, útfelújításokra, mely
keretében az önkormányzat útépítési beruházást indított, mely során a Halász utca, Bánomkert utca,
Dobó utca és Bessenyei utca 2010-ben képezett útalapja megkapja a záró aszfaltréteget. A Losonczi
utca, Orgona utca, Kenderáztató utca és Vadász utca építési engedélyének meghosszabbítása jelenleg
folyamatban van. A jövőben célszerű az úthálózat felmérése, valamint egy újabb ütemterv
kidolgozása, egy újabb tanulmány elkészítéséhez szakember bevonása szükséges. A Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulásnál alkalmazásban lévő útügyi referens elegendő segítséget tud nyújtani
ebben az önkormányzatnak. A Városfenntartó Bizottság javasolja a testületnek a tájékoztató
elfogadását, továbbá javasolja, hogy az önkormányzat méresse fel szakértővel a meglévő úthálózat
állapotát és a későbbiekben készüljön egy útfelújítási koncepció.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról, a Városfenntartó Bizottság javaslatával kiegészítve.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
326/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Közlekedésfejlesztési koncepció eredményeiről
szóló tájékoztatót elfogadja.
A Képviselő-testület javasolja, hogy kerüljön felmérésre szakember bevonásával a meglévő
úthálózat állapota és a későbbiekben készüljön útfelújítási koncepció.
Határidő: 2011. október 1.
Felelős: Betkó József a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke
21. Napirendi pont
Kocsorhegyi és Ugari út helyreállítása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, hogy a Kocsorhegyi és Ugari út részleges felújítását támogatta a
Városfenntartó Bizottság. Két árajánlat érkezett, a Kocsorhegyi útra a kedvezőbb ajánlatot Gyuricza
Miklós vállalkozó 160. e Ft+ ÁFA értékben adta, az Ugari út vonatkozásában a Gyomaszolg Ipari
Park kft 52,5 e Ft+ÁFA értékben adta. A Városfenntartó Bizottság javasolja a testületnek, hogy
támogassa a Kocsorhegyi és az Ugari utak részleges felújítását.
Lehóczkiné Tímár Irén az Ugari úttal kapcsolatban elmondta, hogy minősíthetetlenül rossz, a
lakosok próbálják helyreállítani. Több vállalkozó arra jár traktorral, felszántják, a járdára is rámennek
így az is tönkre fog menni várhatóan. Esetleg meg lehet keresni, hogy ki az, aki tönkreteszi, és ha
végig megy rajta, amikor lehetséges állítsa helyre, ami kárt okozott.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat
B alternatívájáról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, 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
327/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja az Ugari és Kocsorhegyi utak részleges
felújítását. A 2011 évi költségvetésben járda és út felújításra elkülönített keretből Nettó
212.000 Ft-ot biztosít a beruházás számára.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ugari út gréderezésére vállalkozói szerződést köt
a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel 52.500 Ft+ Áfa összegben. Továbbá a Kocsorhegyi út
gréderezését, kátyúk feltöltését megrendeli Gyuricza Miklós vállalkozótól 160.000 Ft+ Áfa
összegben.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
22. Napirendi pont
Önkormányzati termőföldek árverés útján történő haszonbérletbe adása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, hogy a haszonbérletbe adott önkormányzati tulajdonú földek közül 2011.
szeptember 30-án, illetve november 1-én lejár a szerződése mintegy 140 HA szántó művelésű
területnek, melyet az önkormányzat a Városfenntartó Bizottság javaslatára 2011. augusztus 5-én
tartandó árverésen ismét haszonbérbe kívánja adni. A Bizottság javaslata szerint bérleti díj 45 kg
búza/Ak/év. A termőföldek az úgynevezett Varjas és Csejt külterületi részeken találhatók.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat
B alternatívájáról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
328/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a tulajdonában lévő lejárt
földhaszonbérleti szerződések bérbeadásával kapcsolatosan az alábbiakban rendelkezik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe
adását hirdeti meg helyben árverés útján az alábbi feltételek mellett:
Hrsz.
02155/7
02629/38
02667/9
02754/1
02754/3

Művelési ág
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

Terület ( ha )
13,8990
45,4355
5,7650
23,4000
16,6814

AK érték
622,45
681,45
138,49
542,78
416,10

Induló bérleti díj licit
45 kg/AK
45 kg/AK
45 kg/AK
45 kg/AK
45 kg/AK

1.
Az árverés időpontja: 2011. augusztus 5-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 árverési kijelölt ingatlanokról készült
kimutatásban szerepelnek.
A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2011. augusztus 5-én de. 9.00-ig - a szerződés
megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni.
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Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési előleg
befizetését.
5.
A bérleti díj összege: az étkezési búza július hónapban az augusztusi szállításokra
létrejött tőzsdei ügyletek elszámoló árainak átlaga, a termőföld aranykorona értéke és a
kilogrammban meghatározott bérleti díj szorzata.
6.
A földhaszonbérlet időtartama: 5 év.
7.
Az árverésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben fennálló
lejárt földhaszonbérleti díj tartozás.
8.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja, a kikiáltási árnál
alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni. A haszonbérleti szerződéseket a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján közzé kell tenni a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. rendelkezései alapján.
9.
A bérleti jogot 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.
10.
Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni.
11. Az árverésről hangfelvétel készül.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 02693/5 hrsz.-ú
termőföld haszonbérletére kötött szerződést Fodor Tamás (5500 Gyomaendrőd, Hámán Kató
u. 15. ) bérlővel 2012. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja az alábbi feltételekkel:
1. Bérleti díj mértéke: 45 kg/AK/búza júliusi tőzsdei átlagár,
2. A 02693/5 hrsz.-ú ingatlan fel van ajánlva cserére a Magyar Államnak, ezért
csereszerződés megkötésével megszűnik a bérleti jogviszony.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a földhaszonbérleti
szerződések megkötésére.
Határidő: 2011. 09. 30.
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
Vasút beruházásról (aluljáró) kerékpárút úttervezésekről, csomópont pályázatokról beszámoló
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, hogy az előterjesztés legfontosabb tétele az Endrődi híd járdaépítése,
megkérte Liszkainé Nagy Mária Városüzemeltetési Osztály vezetőjét, hogy számoljon be a napirendi
pontról.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető ismertette, hogy a bizottságot illetve a testületet tájékoztatták,
hogy az ideiglenes járdaépítésre beérkezett három árajánlat közül a legkedvezőbbel a Gyomaszolg
Kft-vel folytatnak tárgyalást, valamint a tervezővel is egy egyszerűbb, olcsóbb megoldásra. A tervező
átdolgozta a megadott műszaki tartalmat, melyet a Gyomaszolg beárazott és megadta a módosított
árajánlatát. Az árajánlata 1,5 M Ft+ ÁFA, A 2,2 M Ft- helyett. Nem vette figyelembe, azt a
tájékoztatást, hogy a Magyar Közút Zrt vállalta a táblák kihelyezését, valamint kismértékű földmunkát
is. Ha figyelembe veszik a Magyar Közút Zrt felajánlását, valamint azt a korlátanyag felajánlást a
Turul Kft részéről továbbá a Gyomaszolg Kft közmunkát is igénybe venne, akkor az 1,5 M Ft kb 1,2
M Ft- +ÁFA összegre csökkenne.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatokról, a második döntési
javaslatnál az 1,2 M Ft+ÁFA összegről.
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A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
329/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közlekedési fejlesztési tervekről szóló tájékoztatót
elfogadja.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 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 tartózkodás, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László tartózkodás, Toldi Balázs
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
330/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete biztonságos közlekedés érdekében az Endrődi
Hármas-Körös hídhoz járda építését szükségesnek tartja. A 1,2 M Ft + ÁFA tervezési és
építési munkák fedezete 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletben az út- és járda-felújítási
feladatokra meghatározott tételből, melynek forrásaként a kötvényt jelölte ki a testület.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Tájékoztató a Gyomaendrőd Fő út-Bajcsy Zs. u. kerékpárút építés tárgyában
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József ismertette, hogy a Képviselő-testület 2011. áprilisi ülésén tárgyalta a Gyomaendrőd,
Fő út-Bajcsy Zs. u. kerékpárút beruházás állásáról szóló tájékoztatót. Az azóta eltelt időszak
eseményeiről kap felvilágosítást a testület az előterjesztésből. 2011. április 20-i megbeszélésen Várfi
András és a kivitelező Bükki Bánya Kft ügyvezetője egyezséget kötöttek, mely szerint munkálatokat a
Bükki Bánya Kft legkésőbb 2011. május 30-ig elvégez. Felfestés, kresz táblák kihelyezése,
padkarendezés, Fő út- Bajcsy Zs. utcai csomópont magassági vonalvezetésének korrekciója,
villanyoszlopok áthelyezése. A felfestés és a táblázási munkálatok még nem kezdődtek el. A
padkarendezés a Zöldpark Kft által közmunkaprogram keretében foglalkoztatott munkavállalók
végezték. A magassági vonalvezetés korrekciója elkészült, azonban leaszfaltozva a kivitelező ígérete
szerint a villanyoszlopok áthelyezésével érintett kerékpárút szakasszal egyidejűleg lesz. A
villanyoszlopok áthelyezése ügyében az E.On Zrt részére vezetékjogot engedélyező határozat 2011.
április 21-én érkezett meg az Önkormányzathoz. 2011. május 6-án írásban kérték a kivitelezőt, hogy
május 12-ig a kivitelezésre megkötött szerződések illetve a feszültségmentesítés bejelentéséről szóló
igazolás bemutatásával szíveskedjen igazolni, hogy megtette a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy a fenti munkák május 30-ig elkészüljenek, ellenkező esetben Gyomaendrőd Város
Önkormányzata elvégezteti azokat a kivitelező költségére. Az áprilisi testületi ülésen ismertetett
ajánlat és szakvélemény alapján megbízta a testület Dr. Varga Imre ügyvédet a beruházással
kapcsolatos hibás teljesítés miatt a kivitelezés és a műszaki ellenőrzést végző vállalkozó elleni per
előkészítésével. Időközben érkezett egy kiegészítés az előterjesztéshez, megkérte Dr. Tímár Andrea
jogi referenst, hogy ismertesse a kiegészítést.
Dr. Tímár Andrea elmondta, hogy az előterjesztés május 11-én készült az azóta eltelt idő történéseit
mutatja be a kiegészítés. A május 12-i határidő eredménytelenül telt el. Május 12-én a kivitelezőtől
érkezett egy e-mail, melyben kérte az Önkormányzattól, hogy módosítassa az elektromos hálózat
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átépítésének kiviteli tervét annak érdekében, hogy ne kelljen az aszfaltot felbontani a villanyoszlopok
áthelyezéséhez. A többi munkával kapcsolatban más észrevétel nem érkezett. Az Önkormányzat a
tervek módosítását nem rendelte meg, viszont nyilatkozatban hozzájárult, hogy a kivitelező a
tervezőtől ezt a tervmódosítást megrendelje. Ezzel párhuzamosan május 16-án értesítették levélben a
kivitelezőt, hogy tekintettel arra, hogy a május 12-i határidő eredmény nélkül telt el, a munkálatokat
elvégeztetik az ő költségére és ezzel párhuzamosan a szükséges munkálatok elvégzéséhez
árajánlatokat kérte be, melyek alapján került meghatározásra az előterjesztésben szereplő 6.678.358,Ft-os összeg. Erre az összegre van szükség ahhoz, hogy a kerékpárút forgalomba helyezéséhez
szükséges munkálatok elvégzésre kerüljenek. Tekintettel arra, hogy több levelet írtak, folyamatosak az
egyeztetések, mégsem halad a kerékpárút, érdemi munka nem történt ezért javasolta a Képviselőtestületnek, hogy előlegezze meg ezt az összeget és a kivitelező költségére az Önkormányzat fejezze
be a kerékpárutat, majd pedig bírósági úton ezt az összeget érvényesítse. Forrásként a 2010. évben be
nem folyt pályázati támogatásokat javasolta megjelölni.
Márjalaki József hozzátette, hogy a kerékpárút több sebből vérzik. A Pénzügyi Bizottság alaposan
áttárgyalta az előterjesztést és arra a döntési javaslatra jutott, mely szerint nem javasolja testületnek az
előterjesztés elfogadását. Több kérdés is felmerült például, a villanyoszlopok áthelyezésével
kapcsolatban kérdésként merült fel, hogy ez a tervezéskor miért nem került bele az eredeti szerződésbe
hiszen a hármas számú módosítás tartalmazza ezeknek az áthelyezését. A januári tájékoztató alapján
150.926.350,-Ft volt a beruházás összege, ebből nem számolható költség 13.963.475,-Ft, kérdés volt,
hogy ez valóban így van e és mi okozta ennek a növekedését? Az április testület anyagban vizsgálat
tárgyává kellett tenni, hogy a forgalomba helyezéshez szükséges munkálatok elvégzéséből adódó
költségek hogyan érvényesíthetők a kivitelező felé? A vállalkozó szerződés tartalmazta e a forgalomba
helyezéshez szükséges munkálatokat, ha igen akkor miért lett készre jelentve? A jelen előterjesztésben
található a még elvégzendő munkálatok közül a padkarendezés, amit a Zöldpark Kft végzett el, amit a
kivitelezőnek kellett volna elvégeznie, a Zöldparknak ezt a munkáját ki fizeti meg? Miért nem lett
visszatartva pénz? Van e vagy volt e felelősségbiztosítás, és ha volt akkor az milyen összegű?
Arnóczi István János elmondta, hogy természetesnek tartja, hogy az összeget meg kell szavazniuk,
de lenne néhány kérdése. Mivel nem fizették még ki a fővállalkozónak ezt az összeget, úgy tudja, hogy
engedményezések történtek, ezek mikorra szólnak, mikori dátumúak? Tehát mikor fogják ezt
benyújtani és mekkora ez az összeg, mekkora a kettő összeg közötti eltérés? Nem polgári pert javasol,
hanem feljelentést ismeretlen tettes ellen, ugyanis egyértelműen látszik, hogy 20 M Ft- al többe kerül
az előző módosításokkal együtt, meg kell nézni, hogy miért nem teljesült.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető válaszában elmondta, hogy 2009-ben kezdődött a beruházás
közbeszerzése, 2010-ben nyerte el a Bükki Bánya Kft. 2010. május 27-én szerződést kötöttek,
valamint ezen a napon volt munkaterület átadás. A közbeszerzési eljárás megkezdése előtt a
megrendelő a kiviteli terveket megrendelte a tervezőtől annak érdekében, hogy minél hamarabb el
tudjon indulni a munka, azaz a májusi munkaterület átadáson minden kiviteli tervet átadtak a
vállalkozónak. Az ajánlatában és a kiviteli tervekben benne volt az elektromos munkarész is, annak a
kiviteli terve is, tehát ő vállalkozott erre. Időközben apró tervmódosítást vetett fel a kivitelező, ami
ésszerű volt, hiszen kisebb nyomvonal módosításával két villanyoszlopot meg lehetett takarítani,
vagyis az áthelyezés költségét meg tudták takarítani. Ezt ő kezdeményezte, a tervezővel ő felvette a
kapcsolatot, hiszen az ő érdekében történt és terveztette át. A vezetékjogi engedély elmúlt évben került
benyújtásra. Áprilisban kapta meg az E.On mint engedélyes a vezetékjogi engedélyt.
A nem elszámolható költségekkel kapcsolatban elmondta, hogy a támogató hatóság határozta meg,
indokát nem tudják. Nem elszámolható költségként levonta a tereprendezések bizonyos %-át, a
kresztáblák bizonyos %-át, valamint a csapadékcsatornát nyilvánította nem elszámolható költségként.
A műszaki átadás 2010. december 17-én történt meg. Az átadáson a szakhatóságok, - közutak,
közművek vettek részt, a műszaki átvételt nem tudták megtagadni, hiszen a kerékpárút elkészült a
kerékpárutat lehet használni, olyan hiányosság nem merült fel, ami megakadályozta volna a
használatát. A műszaki átadás során a műszaki ellenőr felvezette azokat a hiányosságokat, amiket a
vállalkozónak még meg kell csinálni. A téli időjárás miatt a padkarendezést, tereprendezést illetve a
villanyoszlopokat, illetve a felfestés sem javasolt ilyen időben elvégezni.
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A padkarendezés a közmunkások által történt, így költség nem merült fel, az a költség esetleg, ami
mást csináltak volna e munka helyett.
Márjalaki József megkérdezte, hogy ha már az ajánlatban benne volt a villanyoszlop, akkor miért
csak a vállalkozó szerződés hármas számú módosítása tér ki ezeknek az áthelyezésére? A Pénzügyi
Bizottságon szintén felmerült, hogy ha a testület ezt a majdnem 7 M Ft összeget megelőlegezi, illetve
saját költségén elvégzi a város, - az előterjesztésből is kiderül, hogy a vállalkozóval szemben igen sok
engedményezési szerződés van – várható, hogy nem lesz behajtható. Hír van róla, hogy könnyen
felszámolás alá kerülhet a Bükki Bánya Kft. A bankgarancia szintén felmerült a bizottságülésen, van e
bankgarancia, ez be lett e mutatva, és ha van, akkor eddig miért nem került lehívásra, vagy mikor
szándékoznak lehívni.?
Liszkainé Nagy Mária válaszában elmondta, hogy a hármas számú módosítás főleg a zárt
csapadékcsatorna miatt köttetett. A Bajcsy úton nyílt burkolt árok került megtervezésre. A kivitelezés
során, amikor a vállalkozó hozzáfogott ehhez a munkához, rá kellett jönni, hogy túl közel lesz így az
útpadkához, tehát a 46-os úthoz, valamint a vízvezeték nyomvonala nagyon közel megy és nem lesz
meg a minimális földtakarás. Ezért vetődött fel, hogy zárt csapadékcsatornát érdemes oda építeni és ez
a hármas számú módosítás erről szól. Ezt előtte el kellett fogadtatni a támogató hatósággal, hiszen
kismértékű műszaki tartalomváltozás történik. Addig nem tudod hozzáfogni a vállalkozó, amíg a
DARFÜ nem adta meg a hozzájárulását ehhez a munkához.
Dr. Tímár Andrea Arnóczi István János képviselő kérdésére válaszolva az engedményezésekkel
kapcsolatosan elmondta, hogy összesen 12 engedményessel 15 engedményezési szerződést kötött a
kivitelező, 2 kivételével ezek az engedményezési szerződések akkor lépnek hatályba, amikor a
támogató hatóság jóváhagyja a kifizetési kérelmet, ami még nem történt meg, így ezek a szerződések
még nem hatályosak. A két engedményessel pedig polgármester úr egyeztetéseket, tárgyalásokat
folytatott, melynek eredményeképpen megértették az Önkormányzat helyzetét és biztosították arról
polgármester urat, hogy várnak a kifizetési kérelem jóváhagyásáig.
Márjalaki József képviselő kérdésére a bankgaranciával kapcsolatban elmondta, hogy a szerződés úgy
szól, hogy a vállalási ár 2 %-át kell bankgaranciaként biztosítania a kivitelezőnek a végszámla
benyújtásáig, mely decemberben történt meg. Nem nyújtotta a bankgaranciát eddig a kivitelező,
azonban a szerződésben az is benne van, hogy amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor ez a
bankgarancia, melynek összege kb 2,3 M Ft körül van, visszatartható a támogatásból. Mivel ez a
támogatás egy fedezetkezelői számlára kerül utalásra, majd onnan kerül kifizetésre, ezért a
bankgaranciát visszatartottuk, de ez a fedezetkezelői számlán van, és csak akkor fogják tudni
visszakapni, hogy ha lezárult a beruházás, mert akkor szűnik meg a fedezetkezelői számla és akkor
fogják ezt a részükre visszautalni.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy a beszámoló szerint 2010. szeptember 29-én a műszaki
ellenőr egy feljegyzést készített, miszerint a kivitelező jelentő lemaradásban van az ütemtervéhez
képest. Október elején érte el a kivitelezés a 30 %-os készültséget, ekkor még az átadási határidő
október 20 volt. A teljes kivitelezés időszaka öt hónapra tehető. A vállalkozási szerződés 9.
fejezetének 3. pontjában található, hogy a megrendelő akkor állhat el a szerződéstől, ha
bebizonyosodik, hogy a vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekinthető,
hogyha a vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő háromnegyed részének
elteltekor a jelen szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50%-ot. Október
elején még a 30 %-ot érte el a készültségi fok. Az első részszámlát ekkor nyújthatta be a 30%-os
készültségre. Valószínű amiatt nem lett velük felbontva a szerződés, hogy a pályázat miatt akkor újból
közbeszerzést kellett volna kiírni, viszont már ekkor látható volt, hogy esetleg nem e lett volna
célszerű felbontani ezt a szerződést?
Dr. Csorba Csaba válaszában elmondta, hogy jelenleg a beruházás során akkor annyi volt készen,
hogy a tükrök teljes egészében ki voltak szedve. A kivitelező ígérte, hogy befejezi a munkát. Az
Önkormányzat előtt két út állt, az egyik hogy eláll a szerződéstől és ennek következménye, hogy újra
lefolytatja a közbeszerzési eljárást és ismerve az eljárás menetét a végső teljesítési határidőig kifutott
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volna az Önkormányzat a pályázatban meghatározott határidőből. Akkor született az a döntés
figyelemmel arra, hogy a kivitelező is komoly ígéreteket tett arra, alvállalkozót mozdított el, hogy
próbálja meg az Önkormányzat befejeztetni a munkát és azt követően elszámol. Utána voltak pozitív
elmozdulások a munkavégzés felgyorsult. Ezt követően azonban az ismert határidőben megint megállt
a munka. Maga a beruházás részben húzódott a fedezetkezelői számla megnyitása miatt, mely miatt az
volt az álláspont, hogy egy peres eljárás során a határidő meghosszabbítására joggal érvelt volna a
kivitelező.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy a beszámolóban olvasható, hogy az esős időre való
tekintettel átázott nagyon az altalaj és cserét kellett elvégezni, és ezt, mint pótmunkát elismerte a
műszaki ellenőr és ki is lett fizetni. Ez melyik szakaszra érvényes, ahol az árkot kellett készíteni ott
volt a talajcsere, vagy egyéb szakaszon is? Ez azért lényeges, mert a többit be kellett volna fejezni
októberi határidőre és ebben az esetben ez a pótmunka nem jogos, hiszen ha rendes határidőben
elkészíti a munkákat, akkor ez nem történt volna meg. Ha azon a szakaszon kellett ahol az árkot, akkor
jogos volt a pótmunka.
Liszkainé Nagy Mária válaszában kifejtette, hogy igen azon a szakaszon történt ahol az árkot kellett
készíteni.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte továbbá, hogy az elkészült munka vajon első osztályú? A
vállalkozói szerződésben meghatározott rétegrend véleménye szerint nem készült el, homokos kavics
ágyazaton, zúzottkő útalap és két réteg aszfaltréteg van a szerződésben. Nem látott homokos kavicsot,
felette tört betont, ami elég rosszminőségű volt több helyen. Most amit készítettek pótlásként a
szintkülönbségek miatt, ott megvan a rétegrend. Csak egy réteg aszfalt van az egész kerékpárúton, a
szerződésben pedig két réteg. Ha nem első osztályú, akkor van lehetőség arra, hogy a munkadíj nem
teljes mértékben kerüljön kifizetésre, és így itt is lehetne pénzt visszatartani.
Liszkainé Nagy Mária elmondta, hogy az első osztályú minőséget nem tudja minősíteni, ehhez
szakember szükséges. A műszaki ellenőr is hivatott ezt részben minősíteni. A Fő úton az iskola előtti
szakaszt, amikor elkezdte a vállalkozó, akkor kifogással éltek, laborvizsgálatot kértek és az
megfelelőnek minősítette a szerkezetet.
Nagyné Perjési Anikó hozzátette továbbá, hogy nem két réteg aszfalt került a kerékpárút felületére a
szerződésben pedig két réteg van.
Így nem azonos a műszaki tartalom, mert úgy tudja, hogy a zúzott kő helyett lehet tört betont tenni, azt
elfogadják, viszont az egy réteg aszfalt nem felel meg a kétrétegű aszfalt burkolatnak.
Liszkainé Nagy Mária hozzátette, hogy az aszfaltvastagság megfelelő, néhol vastagabb is.
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy ehhez a munkához felelősségbiztosítással kellett a
kivitelezőnek rendelkeznie, erre a felelősségbiztosítás, hogy nem készült el, nem lehet érvényesíteni?
Ez azért fontos, mert most a testület, ha eldönti, hogy beleteszi a pénzt jó lenne látni, hogy honnan
láthatná viszont.
Márjalaki József megkérdezte, hogy mennyi a költsége a próbamérésnek? Mennyivel növeli meg
esetlegesen az összköltséget? Javasolta, hogy végeztessenek próbaméréseket, hogy megvan e a
megfelelő aszfaltvastagság illetve a megfelelő alap? Így a testület mindent elkövetett a kárenyhítés
érdekében.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a próbamérést nagyobb szakaszokban is el lehet végeztetni,
és ha adott esetben olyan problémát igazol, akkor sűrűbben is el lehet végezni. Ezt célszerű
megrendelni, felkészülve esetleg egy peres eljárására.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy a támogató hatóság felé mi az utolsó dátum amikorra
ennek a teljes elszámolásnak meg kell lennie? Az E.ON tól az áthelyezési engedély megvan?
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Liszkainé Nagy Mária válaszában elmondta, hogy április 15-én adta ki a Mérésügyi Hivatal a
vezetékjogi engedélyt. Ennek az a hibája, hogy a tervező az elmúlt évben úgy tervezte, hogy a Bajcsy
út végén a földkábel nyomvonala 85 méter hosszan a kerékpárút alatt vezet. A kivitelező hanyag
munkája eredményeképpen a védőcsövet viszont elfelejtette beleépíteni, így két lehetőség volt, az
egyik, hogy az új burkolatot bontani kell és lefektetik, és erre van a vezetékjogi engedély tehát hozzá
lehetett volna fogni, vagy ezt a vezetékjogi engedélyt módosítják. Erre kérte föl a május 12-i levélben
az Önkormányzatot a kivitelező, hogy tegye meg azt, hogy az engedélyhez szükséges tervet készítesse
el az Önkormányzat. Erre a módosításra adott hozzájárulást az Önkormányzat.
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy ha csak most kezdődik a tervezése, mire abból engedély lesz,
mire kiírja a szolgáltató 30 nappal korábban, hogy ott nem lesz áram, nincs rá reális esély, hogy
elkészüljön erre a dátumra. Mi történik, ha most beleteszik a pénzt és egyébként nem kapják meg a
támogatást, mert nem lesz elkészítve a munka, nem tudnak elszámolni a támogató hatóság felé.
Liszkainé Nagy Mária válaszában kifejtette, hogy ha mindenki úgy áll hozzá, hogy ez megvalósuljon
a tervező, a hatóság is tett olyan ígéretet, hogy napokon belül az engedélyt kiadja, akkor ez
megvalósítható. Hogy a június 30-i határidőt a támogató hatóságnál tudják, e tolni nem tud válaszolni.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy jelenleg a hatóság ígérvénye alapján azt lehet mondani,
hogy június 30-ra az E. ON segítségével a munka befejezhető.
Márjalaki József megkérdezte, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy polgármester úr és a Bükki
Bánya Kft tárgyalóviszonyban vannak egymással a befejezési költséget nem tudják e
engedményeztetni?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy a kivitelezőnek van joga engedményezni.
Probléma az engedményezők esetében, hogy jórészt nem ezeken a területeken dolgoznak a Bükki
Bányának más kapcsolati partnerei voltak, ennek egy szűkebb köre az, aki itt végzett munkát. Azok
esetében sem tartja valószínűnek azt a viszontengedményezést, hogy ő a követelését az
önkormányzatnak engedményezze. Ők akkor fognak engedményezni, hogy ha valamilyen más módon
forráshoz vagy pénzhez jutnak. Bármilyen követelést lehet engedményezni, ezzel élt is a Bükki Bánya.
Tárgyalóviszonyban vannak, csak a tárgyalás eredményei kétesek, hiába vannak jegyzőkönyvekbe
rögzítve. Úgy látszik, hogy nincs olyan jogi szankció, amivel a Bükki Bányát a teljesítésre lehet
kényszeríteni. Hírek vannak a céggel kapcsolatban telephely és székhely áthelyezés tekintetében.
Lehet élni a kötbér kikötéssel és sok minden mással lehet élni csak éppen reális fedezet nincs.
Dr. Farkaszinky Erzsébet elmondta, hogy szakmai tanácsot kért ismerőseitől, akik elmondták, hogy
mivel itt EU-s pályázatról van szó, ilyenkor kicsi a valószínűsége annak, hogy engedményezzék a
plusz 1 hónapot. Tehát a június 30-a nagyon fontos dátum. Ha ezek a feltételek nem kerülnek
teljesítésre és ezért van a testület részéről a pozitív hozzáállás és ezért hangzott el, hogy a 7 M Ft-ot a
testületnek meg kell szavazni, mert ebben az esetben, ha nem teljesítenek, akkor valószínű, hogy a
pályázati pénzt nem fogják utalni. Május 26-a van, az E.ON-nál 30 napot kell adni arra, hogy a
lakosság számára bejelentsék az áramszünetet. Vannak olyan dátumok és olyan kötelezvények,
amelyek mindenkire érvényesek. Nagy problémák adódhatnak.
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy mindenképpen utána kell járni, hogy a felelősségbiztosítás
fedezetet tud e nyújtani ezekre a veszteségekre illetve, ha nem sikerül a támogató hatóság felé
elszámolni, akkor szintén ez a felelősségbiztosítás terhére történhet e, ha nem akkor mi fog történni?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a kivitelezőn kívül mindenki partneri viszonyban van
ennek a megoldásában, ezért mondják azt, hogy június 30-ig meg lehet próbálni teljesíteni a
feltételeket. Ebbe az E. ON alvállalkozója is benne van, aki kötött alvállalkozó, a tervező is és az
engedélyező hatóság is. A felelősségbiztosítás terhére érvényesíthető egy peres eljárást követően,
hiszen meg kell állapítani, hogy nem teljesített megfelelőn és valóban az Önkormányzat végeztette el
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ezeket a munkákat. Ezért is javasolták a testületnek, hogy a peres és egyeztetési eljárások
lefolytatásával Dr. Varga Imrét bízza meg, aki tevékenyen közreműködött az elmúlt két hónapban
ennek a problémának a megoldásában. Az elszámolás tekintetében, a műszaki ellenőr kérte, a
teljesítésigazolást, pozitív elmozdulások vannak, hiszen sok adatot a kivitelező képes megadni, melyek
az elszámoláshoz feltétlen szükségesek. Véleménye, hogy a nagyobb kár megelőzése érdekében ezt a
7 M Ft-ot célszerű az Önkormányzatnak felvállalni, a Pénzügyi Gazdasági Ellenőrzési Bizottság
vizsgálatával. Nem került kifizetésre a Bükki Bánya, hiszen szállítói finanszírozás van, tehát előleget
követően a támogatás lehívásából a fedezetkezelői számlán keresztül történik meg a kifizetés. Az
irányító hatóság is és az Önkormányzat a kincstárnál vezetett fedezetkezelői számlára utalja a pénzt és
onnan történik meg a kifizetés, az engedményesek részére. A visszatartás az engedményezők érdekeit
sérti. Az engedményezést nem tagadhatja meg a harmadik fél, jelen esetben az Önkormányzat, hiszen
joggal engedményezi a követelését a jogosult.
Poharelec László elmondta, hogy 2010. október volt az első átadási határidő. Most adjon a testület 7
M Ft-ot aztán ha bukik akkor 130 M Ft-ot. Miért nem kerültek ezek a dolgok a testület elé, mennyiről
szól a felelősségbiztosítás? Esetleg onnan kaphatnak pénzt? Mindenki hibázott eddig, de az
Önkormányzat fizet. Figyelni kellett volna, hogy gond van. Látható volt, hogy a munka nincs
elvégezve, nem halad, nem úgy csinálják, ahogy kell.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy nem az Önkormányzat engedményezi az összeget, hanem
a kivitelező, afelé akinek gondolja. Az engedményezéssel kapcsolatban az önkormányzatnak az volt az
egyetlen lehetősége, hogy egy olyan záradékot tegyen bele az engedményezési szerződésbe, hogy az
akkor lép hatályba, amikor a támogatás lehívása megtörténik. A felelősséget peres eljárás keretében
lehet megállapítani. Vajon okszerű és célszerű volt e a közbeszerzési kiírás, hiszen ebben egy külső
szakértő vett részt. Vajon tényleg ütemezett volt a műszaki ellenőrzés? Hiszen szakaszonként kellett
volna végezni a forgalmi rend figyelembe vételével a kivitelezést. Vajon egy műszaki ellenőr miért
engedte, hogy több helyen történjen útfelbontás? Ezek azért lényeges kérdések, mert ha egy szakasz
készül el más a szerződés felmondásának lehetősége. Miért húzódott ilyen sokáig a fedezetkezelői
számla megnyitása, miért nem adta meg a kivitelező azokat a szükséges adatokat, mikor meg adatot
adott meg kiderült, hogy téves az adat. A Pénzügyi Gazdasági Bizottságnak célszerű egy ellenőrzést
lefolytatni és áttekintetni az összes dokumentumot. Egy ajánlati felhívás során a közbeszerzési
bizottság dönt, de a szakértő felelősségét nem lehet elkerülni egy közel 150 M Ft-os beruházás
megvalósítása során. Rengeteg külső személy dolgozott a beruházás során a pályázatírástól kezdve
egészen a megvalósításig. Ezek teljesen jogos kérdések, de egyelőre több választ jelenleg nem tudnak
adni. Ott lebegett az egész beruházás során, hogy vajon el lehet e állni a szerződéstől vagy sem? Egy
félkész beruházásnál figyelembe kell venni a támogatási szerződést, a részben elvégzett munkát, a
közbeszerzési eljárás ütemezését.
Béres János megkérdezte, hogy ebben a közel 7 M Ft-ban a villanydoboz áthelyezésen kívül benne
van e az a Bajcsy úti állapot ami a Mezőberény felől jövő terület, a földkupacok a csapadékvíz
tározóhoz odahordott földkupacoknak az eltakarítása, Kazinczy útnak az összeaszfaltozása benne van
e? Az Attila utcánál készült járdalapokból egy átjáró, az azt a célt szolgálja, hogy az Attila utcai
lakosok rá tudjanak menni a kerékpárútra? Ha arra készült, akkor elég botrányos, majdnem úgy néz ki,
mint a Bajcsy út Fő út kereszteződésénél az emelkedő.
Poharelec László hozzátette, hogy a kérdések egyre szaporodnak. Megkérdezte, hogy mekkora
összegű a felelősségbiztosítás? Egyáltalán van? Véleménye, hogy Arnóczi képviselő javaslatával egyet
kell érteni és próbálják meg megnézni, hogy kik a felelősek, minél hamarabb keressék meg, hogy
hátha látnak még pénzt.
Szilágyiné Bácsi Gabriella elmondta, hogy keresték a vállalkozási szerződésben, melyben nem
találtak utalást a felelősségbiztosításra.
Dr. Tímár Andrea hozzátette, hogy az építési tevékenységről szóló kormányrendelet előírja, hogy
kell felelősségbiztosítással rendelkezni. Biztos, hogy bemutatták ezt a kötvényt, 30 M Ft-ra emlékszik.
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A szünetben megnézni, illetve másnap e-mailben tájékoztatja a testületet.
Illés János elmondta, hogy a kerékpárút beruházásának kezdetekor nagyon sok útjelző tábla át lett
helyezve, a rajta lévő reklámtáblákkal együtt. Február 25-én kifizették a bérleti díjat a tavalyi évre, de
jelen pillanatban a reklámtáblák még nincsenek fent a Fő úton. Megkérte a Városüzemeltetési
Osztályt, hogy járjon el a kivitelezőnél, hogy a reklámtábla visszakerüljön, mert jelen pillanatban ide
fizetik a bérleti díjat.
Arnóczi István János hozzászólásában módosító javaslatot terjesztett elő, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztika, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjait bevonva, amennyiben olyan szabálytalanságot tárnak
fel, vagy vélelmeznek, akkor a megfelelő feljelentést tegye meg.
Márjalaki József kérte, hogy annyival kerüljön kiegészítésre a 2 döntési javaslat, hogy a mérési
munkálatoknak a költségeit is vegyék bele.
Dr. Farkasinszky Erzsébet hozzátette, hogy a bizottságok valószínű megfelelő szakemberek
bevonása mellett tehetik meg ezt a dolgokat.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy Dr. Varga Imre meg lett bízva ennek az ügynek a
kivizsgálásával a jogi lépések megtételével, úgyhogy őt bele lehet vonni ebbe.
Betkó József hozzászólásában elmondta, hogy kevés szó esett a műszaki ellenőrről. Azokat a
méréseket, melyekre Márjalaki József képviselő pénzt javasol azt a műszaki ellenőrnek kötelessége
elvégezni. Ezért komoly pénzt kapott.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy a 6,8 M Ft-ot megpróbálják, behajtani a Bükki Bányán
ezért ketté kellene választani, hogy legyen a méréseknek is egy külön összege és az pedig a műszaki
ellenőrön próbálják meg behajtani.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy a mérési eredményekkel kapcsolatban először a felelős
műszaki vezetőnek a nyilatkozatát kell beszerezni, amennyiben az nem meggyőző, abban az esetben
szükséges és célszerű elrendelni a méréseket, megfelelő laborkapacitással rendelkező auditálásra
alkalmas cégektől. Az Ügyrendi Bizottság munkájában Nagyné Perjési Anikó képviselő részt vesz, ő
műszaki ellenőri feladatokat is lát el, nem kerékpárút építésnél ugyan, de magasépítés területén igen. A
szabályok alapvetően nem eltérőek. A jogi kérdésekre pedig a Dr. Varga Imre megfelelő garanciát
jelent.
Toldi Balázs alpolgármester összegezte, hogy három döntési javaslatról kellene dönteni a testületnek,
az első, hogy a testület a tájékoztatót elfogadja, a második a 6,8 M Ft-ra illetve a mérésekre
vonatkozik, a harmadik javaslat pedig az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság állítson fel egy bizottságot,
amely kivizsgálja a kerékpárút beruházás hátterét.
A képviselő-testület egyhangú 4 igen, 4 nem szavazattal 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János tartózkodás, Betkó József igen, Béres János nem, Dr. Farkasinszky Erzsébet tartózkodás, Iványi
Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József nem, Nagyné Perjési Anikó nem, Poharelec
László nem, Toldi Balázs tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
331/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a tájékoztatót a
Gyomaendrőd Fő út-Bajcsy Zs. u. kerékpárút építés tárgyában.
Határidő: azonnal
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A képviselő-testület 10 igen, 1 nem 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 nem, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
332/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Fő út-Bajcsy Zs.
u. kerékpárút forgalomba helyezéséhez szükséges munkálatokat 6.878.358-, azaz hatmilliónyolcszázhetvennyolcezer-háromszázötvennyolc forint értékben a 2010. évben be nem folyt
pályázati támogatások terhére elvégezteti a Bükki Bánya Kft. (3396 Kerecsend, Gárdonyi
Géza u. 49.) költségére. A munkálatok elvégzéséhez szükséges 6.878.358-, azaz hatmilliónyolcszázhetvennyolcezer-háromszázötvennyolc forint összeget Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet
soron következő módosításakor a rendeletbe beépíti.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Fő út-Bajcsy Zs. u.
kerékpárút beruházás kapcsán az aszfaltozás és alapozás szerződés szerinti minőségére
vonatkozó nyilatkozatot kér a beruházás műszaki ellenőrétől. Amennyiben a nyilatkozat
alapján indokolt, úgy a Képviselő-testület próbaméréseket kíván végeztetni, mely költség
fedezetéről később rendelkezik.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János
igen, Betkó József tartózkodás, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár
Irén igen, Marton Dániel tartózkodás, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
333/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottságokat, hogy állítsanak fel egy bizottságot, mely bizottság
vizsgálja ki a Gyomaendrőd, Fő út- Bajcsy Zs úti kerékpárút beruházás hátterét.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Tájékoztató a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. sz. jogerős ítéletének végrehajtásával
kapcsolatban
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a gyomaendrődi hulladéklerakó köré az ingatlan nyilvántartásba
bejegyzett védelmi övezet miatt a bejegyzéssel érintett ingatlantulajdonosok által kártalanítási perben a
Szegedí Ítélőtábla jogerős ítéletet hozott. Az ítélet adásvételi szerződést hozott létre a Gyomaendrőd
külterület ingatlanokra vonatkozóan a hulladéklerakóban tulajdonos önkormányzatok és ezen
ingatlanokban tulajdoni hányaddal rendelkező felperesek között. Gyomaendrőd Önkormányzatára eső
rész 26.650.701 Ft. Eddig 12 felperes nyilatkozott úgy, hogy tovább kíván perelni, felülvizsgálati
kérelmet nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz, illetve jelenti azt is, hogy más jogcímen újabb pert
kíván indítani. Hunya, Kondoros, Kardos, Kétsoprony, Csárdaszállás, Szarvas, és Csabacsűd
önkormányzatok úgy döntöttek, hogy a külterületi ingatlanokból őket megillető tulajdoni hányadokat
felajánlják megvételre az alperes önkormányzatoknak elsősorban Gyomaendrőd városnak.
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A települések az őket megillető tulajdoni hányadok vételárát a bíróság által meghatározott vételárban
jelölték meg. A Pénzügyi Bizottság ez évben nem javasolja ezen ingatlanok megvásárlását, javasolja
viszont, hogy a 2012. évi költségvetés tárgyalásánál ismételten tűzze napirendre a testület.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat C alternatívájáról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
334/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011-ben nem kívánja
megvásárolni a Gyomaendrőd külterület 0130/14 hrsz-ú, 0133/10 hrsz-ú és 0130/21 hrsz-ú
ingatlanokból Hunya, Kondoros, Kardos, Kétsoprony, Csárdaszállás, Szarvas, Csabacsűd és
Örménykút önkormányzatát megillető tulajdoni hányadokat. A képviselő-testület a 2012. évi
költségvetés tárgyalása során ismét napirendre tűzi ezen területek megvásárlásának kérdését.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
Belvíz VII-es ütemről beszámoló
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, hogy a Belvíz VII. ütem beruházása 91.621 e Ft összegű beruházás
megvalósítására Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatást nyert. A támogatás mértéke 90 %. A
beruházás tartalma Besenyszegi településrész vízrendezése, és a Fő út melletti záportározók rendezése
csatlakozó csatornákkal, valamint a 2-0-0 jelű és Görbekút -Vidólaposi csatorna egy szakaszának
burkolattal történő ellátása. Az építési munkára közbeszerzési eljárás lett indítva, melyet a Tótkaép Kft
nyert el. A vállalkozó díj bruttó 87.714.308,- Ft. A beruházás befejezési határideje: 2011. szeptember
30. A Városfenntartó Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Arnóczi István János hozzátette, hogy található a beszámolóban a Rácz Lajos utcával kapcsolatban
megkérte a Képviselő-testületet, hogy jól átgondolva, az útkarbantartásra félretett pénzből legyen
szíves megfinanszírozni az út rendbehozatalát, hiába nincs rá pályázati lehetőség. Ezt az utat az ott
lakók kétszer finanszírozták, saját erő hozzáadásával 120.000 Ft befizetést jelent családonként. Már
nem hajlandóak költeni erre, de elvárhatják, hogy a környékhez hasonlítva normálisan járható, illetve
tisztítható útjuk legyen. 2009-ben nem lett elkészítve a felújítás, a mostani munkálatok során
valószínűleg a felújított út is olyan állapotba került volna, mint ahogy most áll. Megkérte a testület,
hogy gondolkozzon a megoldásán.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy megjelent a belterületi utak felújítására a pályázat,
melyben a Rácz Lajos utcát szerepeltetni kívánják. A pályázat benyújtása a Képviselő-testület elé lesz
terjesztve.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy nemcsak a Rácz Lajos utcát veszi majd igénybe ez a
beruházás, hanem Besenyszegen is több utcát. További kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy
szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, 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
335/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület a belvízrendezés VII. ütem beruházásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határozat: azonnal
27. Napirendi pont
Összefoglaló tájékoztató az IKSZT beruházásról
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 2009-ben
pályázatot nyert az IKSZT megvalósítására Öregszőlőben. Ez 214,5 m2-es épület felépítését jelenti,
5+1 férőhelyes parkoló és telken belüli kiszolgálóút járda és térburkolat építését. Az IKSZT
működtetéséhez szükséges eszközök beszerzését, mely magában foglalja a bútorok, konyhai eszközök
és informatikai eszközök megvásárlását, valamint a személyi és működési fedezet igénylését, és egyéb
költségeket. Az építési beruházásra közbeszerzési eljárásban került sor, melyet a Gyomaszolg Ipari
Park Kft nyert el. Jelenleg elkészült az alapozás, a lábazat, a teherhordó és válaszfalak valamint a
födém is. A tetőszerkezet ácsolása folyt hét elején. A külső alapvakolat is elkészült. 50%-os
készültségi fokot jelent. A Békés Megyei Kormányhivatal 2011. május 5-én egy helyszíni
építésfelügyeleti ellenőrzést tartott, a megbízott építésfelügyelő többnyire rendben találta a terveket,
szerződéseket, és az építés folyamatát is. Az eddig elkészült munkákat megfelelően ítélte, néhány
iratot kért hiánypótlásra. A támogatás elszámolása utófinanszírozású, csak teljesített és kifizetett
számlák nyújthatók be a kifizetési kérelembe. Az első kifizetési kérelmet 2011. júliusban tervezi az
önkormányzat benyújtani. Az IKSZT megvalósulási helyszín maximális befogadó képessége 45 fő és
az épületben irodai szolgáltatás, tanácsadás, kiscsoportos képzések, csoportfoglalkozásokra lesz
lehetőség. A szolgáltatások révén várhatóan az itt élő aktív korú információhoz jutása egyszerűbb és
könnyebb lesz. Az Ügyrendi Bizottság a beruházásról szóló tájékoztató elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
336/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az IKSZT beruházásról
szóló összefoglaló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
Tájékoztatás a közterület-foglalásokról
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy a Képviselő-testület 2010. évben módosította a közterületek
használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendeletét. A rendelet módosítását lakossági fórum
előzte meg. A rendelet módosítása következtében megszűnt az állandó jellegű közterület foglalás.
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Azonban a díjtételek nem kerültek változtatásra. Az eljárás rendjét illetően Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete döntött arról, hogy a továbbiakban szerződéses kapcsolatrendszerben történik a
közterület foglalás. A közterület használatára kötött szerződéseket a tulajdonos képviseletében a
polgármester köti meg. A kiinduló problémát illetően, hogy hová adható ki közterület foglalási
szerződés, konkrét igényként merült fel, a védőtávolságok figyelembevétele. A közterület használatra
megkötendő szerződések során igyekszenek figyelemmel lenni az alkalmi zöldség és gyümölcsárusok
és kereskedők érdekeire is. A közterület foglalásból befolyó bevétel nem meghatározó nagyságrendű
az önkormányzat költségvetésében. 2009 évben nettó 1.291.000,-Ft volt, míg 2010. évben 954.000,-Ft
bevétel keletkezett. A Pénzügyi Bizottság javasolja a tájékoztató elfogadását, azzal, hogy javasolja a
rendelet felülvizsgálatát. A Városfenntartó Bizottság ülésén felvetésre került, hogy a Gyomaendrődön
üzlettel jelentkező vállalkozások az üzletük előtti közterületen ingyenesen, vagy kedvezményesen
használhassák az üzletben engedélyezett termékek forgalmazását.
Arnóczi István János hozzátette a Városfenntartó Bizottság javaslatára, hogy át kell dolgozni, ne
csak a vállalkozásokra, hanem a lakosságra is vonatkozzon, hogy bejelentési kötelezettség alapján,
meghatározott például maximum 3 hónapra az építési anyagot, illetve egyebet meghatározva, hogy
közerkölcsbe illetve jó ízlésbe nem ütközően lehetne közterület használat. Legyen egy bejelentési
kötelezettség.
Le kell szabályozni, hogy milyen típusú anyagcsoportokat lehet és mennyi időre, a vállalkozásoknál
pedig támogatja, hogy idényjellegű vendéglátó ipari üzlet vagy egy fagylaltos, leszabályozva normális
utcaképet kapva. Javasolja, hogy kérjék fel Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy dolgozza ki a rendeletmódosítását.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy Arnóczi István János hozzászólása módosító
indítvány volt e?
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy mindenképpen módosító javaslatról van szó, amivel egyet
lehet érteni, hiszen igazságtalan lenne, ha a magánszemélytől kér az Önkormányzat közterület
foglalási engedélyt a vállalkozóktól pedig nem, közben a közterületek jó részét a magánszemélyek
tartják rendben, például az áteresz a csatornák az út és járda közötti terület alapvetően a
magánszemélyek karbantartási kötelezettsége a hatályos rendelet értelmében. Amennyiben a
rendeletmódosítást előkészítik, annak szektor semlegesnek kell lenni, felvállalva, hogy ez által az
Önkormányzati bevétel csökken. Az időtartamot is le kell szabályozni, mert ez nem adhat visszaélésre
okot, nemcsak magánszemélyeknél, hanem a vállalkozóknál is.
Toldi Balázs alpolgármester, megkérdezte, hogy Arnóczi István János képviselő a Pénzügyi
Bizottság módosító javaslatát el tudja e fogadni, miszerint a Bizottság javasolja a tájékoztató
elfogadását, a Bizottság javasolja továbbá a rendelet-felülvizsgálatát?
Arnóczi István János elfogadta a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy a Városfenntartó Bizottság javaslata alapján a
Gyomaendrődön üzlettel rendelkező vállalkozások az üzletük előtti közterületet ingyenes vagy
kedvezményesen használhassák az üzletben engedélyezett termékek forgalmazására illetve
szolgáltatások nyújtására.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy azzal a szempontrendszerrel amit Arnóczi István János
mondott, mivel az időbeli korlátozás a vállalkozókra is kell, hogy vonatkozzon. Lehet szezon, vagy
építkezés időtartama magánszemélyeknél jól körbehatárolva, területet meghatározva. Amennyiben azt
követően továbbra is fennmarad a közterület-foglalás akkor emelt díjat kell megfizetnie az érintettnek
ide értve a vállalkozót és a magánszemélyt is.
Poharelec László hozzátette, hogy át kellene gondolni a legutolsó lakossági fórum alkalmával, amit
tartottak ott felvetődött a karbantartási kötelezettség is, hogy 15 méter a telekhatártól, vannak bizonyos
területek, ahol 15 méterbe beleesik nagy mély árok, csapadékvíz elvezető, ezt meg kell majd nézni és
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végig kell gondolni. Ez a mai alkalom, mivel a rendelet-módosítás kétfordulós kell, legyen a bizottsági
ülésen Megyeri László aljegyző úgy tájékoztatta a jelenlévőket, hogy akkor ez lehet az első forduló és
akkor a következő alkalom pedig a második forduló.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról, melyben elfogadják a
tájékoztatót, illetve javasolja a testület a rendelet felülvizsgálatát.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
337/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a közterület – foglalásokról szóló
tájékoztatást, valamint felkéri Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy a közterületek használatának
rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007.(XI.30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálatát a
következő ülésre készítse elő.
Határidő: azonnal
29. Napirendi pont
Tájékoztató a Környezetvédelmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról
Toldi Balázs alpolgármester felkért Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, hogy a Környezetvédelmi Alapra elkülönített összeg 2011. évben 4.885 e Ft
volt. Erre az összegre hat pályázat érkezett be. A Városfenntartó Bizottság elbírálta a benyújtott
pályázatokat az előterjesztésben foglaltak szerint. Kérte a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a
bizottság tájékoztatóját.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
338/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság tájékoztatóját elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alaphoz a
Környezetvédelmi Egyesületek által benyújtott pályázatokról.
Határidő: azonnal
30. Napirendi pont
Tájékoztató a Vállalkozásfejlesztési
felülvizsgálatáról

Alapból

nyújtott

támogatás

visszavonásának

Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság 2011. március ülésén tárgyalta a
Vállalkozásfejlesztési Alapból 2009. évben támogatást elnyert pályázók 2010. évre szóló szakmai
beszámolóját. Az Ignácz Kft részére megítélt és folyósított 6 M Ft összegű támogatást a bizottság
visszavonta, mivel a Kft a szerződésben meghatározott feltételeket nem teljesítette, a bizottság erről
tájékoztatta a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület elfogadta a támogatással kapcsolatos
szerződésszegés tényét, azonban ezzel egyidejűleg felkérte a Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálja
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felül, hogy a határozatában foglalt egyösszegű visszafizetési kötelezettségtől milyen kedvezőbb
feltételekkel tudja biztosítani a Kft részére a szerződésben foglaltak teljesítését. A Pénzügyi Bizottság
a 2011. májusi ülésén tárgyalta újra az Ignácz Kft támogatásának visszavonását. A bizottság mivel a
szerződésszegés ténye fennáll, továbbra is a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számított
összegű kamattal megnövelve kötelezi a Kft-t a támogatás visszafizetésére. Az egyösszegű
visszafizetés helyett, havi részletfizetést engedélyezett a Kft részére, a támogatás visszafizetésének
eredeti lejáratáig, azaz 2013. január hóig. A részleteket 240.000,-Ft összegben minden hó 20-ig kell
teljesíteni a Kft-nek az első részlet 2011. június 20-án esedékes. Időközben az Ignácz Kft kérelemmel
fordult a testülethez, melyben kérte a kamatfizetési kötelezettség 50 %-ának elengedését és a másik
50%-ot a jegybanki alapkamattal megegyező mértékben meghatározni szíveskedjenek. Amennyiben
kérelmük támogatásra kerül a szerződés felmondásától függetlenül megvalósítják az éttermi
beruházást és 6 fő munkavállalót tovább foglalkoztatnak 2013. január 15-ig.
Arnóczi István János hozzátette, hogy már sokadik módosító javaslat érkezik ehhez a tárgyhoz.
Előbb-utóbb dönteni kell, megérti a vállalkozót is, de le kell zárni.
Márjalaki József hozzátette, hogy a Pénzügyi Bizottság humánus volt a vállalkozással szemben,
hiszen többször is újratárgyalta a napirendi pontot és a legutolsó ülésen is figyelembe vette a
vállalkozó kérését, igényeit. Igyekezett a bizottság úgy kialakítani véleményét, hogy az mindkét félnek
megfeleljen. Javasolta, hogy az előterjesztés szerinti döntési javaslatot fogadja el a testület.
Illés János az Ignácz Kft képviseletében Arnóczi István János képviselő hozzászólásával kapcsolatban
elmondta, hogy úgy érzi, nem tehet róla, hogy ennyiszer kellett az üggyel foglalkozni. Év végére
feltöltötték a létszámot. A Pénzügyi Bizottság döntése értelmében elkezdte elbocsátani a dolgozókat,
jó lenne, ha nem kellene mind a 12 embernek elmennie, ezért tette ezt a módosító indítványt, hogy 6
embert tovább tudnak foglalkoztatni 2013 január 15-ig. Ez sokkal humánusabb előterjesztés volt, mint
az, hogy fel lett mondva a szerződésük és mindenki azt hangoztatja, hogy szerződésszegéssel. Nincs
kis szerződésszegés és nagy szerződésszegés, szerződésszegés van és nemcsak ő és a vállalkozása volt
szerződésszegésben, hanem a másik vállalkozó is, más kérdés, hogy őket megkülönböztetve figyelték.
Megköszönte az eddigi intézkedést, elfogadja a testület döntését.
Márjalaki József elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság körültekintően járt el. Minden pályázónál
helyszíni szemlét is tartottak, ahol az új bizottsági tagok megismerhettek a Kft-vel és a pályázatban
megjelölt feltételekkel. Egyedül itt nem valósult meg az, amire pályáztak. A foglalkoztatottság teljes
mértékben nem valósult meg, úgy ahogy az a szerződésben volt, igaz, hogy a beruházás elkezdődött,
de hogy mikor lesz valóban egy működőképes vállalkozás, ennek nem látta realitását a bizottság. A
bizottság akár a teljes egyösszegű visszafizetést is javasolhatta volna, ezzel a részletfizetéssel már
kedveztek a Kft-nek. A bizottsági ülésen kikérték Illés János véleményét, hogy ha megadják, ezt a
havi részletfizetést ezzel tudnak e boldogulni, és akkor ezt jóváhagyta.
Illés János kiegészítette hozzászólását, hogy elfogadta ugyan a bizottság döntését, de egy új helyzet
adódott, mely alapján 2013. januárig 6 főnek a foglalkoztatása fog megvalósulni, ennek összege, hogy
van arányban a kétszeres kamattal? Ők ezzel többet vállalnak.
Arnóczi István János megkérdezte, hogy az Ignácz Kft jelenleg milyen tevékenységet folytat?
Illés János válaszában elmondta, hogy könyvvizsgálat, könyvvezetés.
Arnóczi István János visszakérdezett, hogy hány szakács, pincér van erre a feladatra?
Illés János elmondta, hogy a megvalósítás végén kell ezeket az embereket létszámba állítani.
Arnóczi István János megkérdezte továbbá, hogy a számviteli szolgáltatást kapcsolt vállalkozásnak
nyújtja? Nem arra használták fel az összeget, mint amire kapták.
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Van egy kft, mely bérbe adja az embereit. Aki le lett adva az előterjesztésben, 8-10 fő szakács a másik
cégnél, nem oda lettek bejelentve, hanem az Ignácz Kft-hez.
Illés János nem kíván hozzászólni a felvetettekhez.
Poharelec László kérte Illés Jánost, hogy fogadja el a Pénzügyi Bizottság javaslatát. Figyelembe lett
véve, hogy a vállalkozás ne legyen ellehetetlenítve.
Illés János hozzátette, hogy elfogadja a döntést, de az, amit kértek, annak a nagyságrendje 400 e Ft.
Hat ember bére 14 hónap alatt meg 6 M Ft. Többet vállal fel annak érdekében, hogy kapjon 400 e Ft
kedvezményt. Javaslatot tettek, ha a testület nem fogadja, el tudomásul veszi.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János
igen, Betkó József tartózkodás, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné tartózkodás, Lehóczkiné
Timár Irén tartózkodás, Marton Dániel tartózkodás, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
339/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság tájékoztatóját az Ignácz Kft.
Vállalkozásfejlesztési Alapból kapott 6.000.000 Ft összegű támogatás visszavonásának
felülvizsgálatáról, mely szerint a Kft. a támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresével növelt összeggel fizesse vissza, havonta, 2013. január hó 20-i lejárattal, 240.000
Ft összegű részletekben történő törlesztéssel.
Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtott támogatás forrásának kijelölése
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság 2010. decemberi ülésén a
Vállalkozásfejlesztési Alapban elkülönített 14 M Ft terhére 10 M Ft összegű pályázati támogatásban
részesítette a Dávid-Ker Plusz Kft-t. A forrás a kötvényt volt. A támogatási szerződés megkötésére
2011. május 10-én került sor. A Képviselő-testület 2011. évi költségvetésében nem nevesített, nem
különített el pénzeszközt a Vállalkozásfejlesztési Alapba, ezért a támogatás kifizetésének forrását most
meg kell jelölni. A Pénzügyi Bizottság a kötvényt javasolja meghatározni a Képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 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
tartózkodás, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
340/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dávid-Ker Plusz Kft.,
Gyomaendrőd, Hősök tere 11. szám alatti vállalkozás, 10.000.000 Ft összegű, a
Vállalkozásfejlesztési Alap 2010. évi pályázati eljárása során elnyert támogatása kifizetésének
forrásául a kötvényt jelöli meg.
Határidő: azonnal
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32. Napirendi pont
Beszámoló a 2010. évi szúnyoggyérítésről
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József ismertette, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1999. óta többoldalú
megállapodás keretében regionálisan végzi a szúnyoggyérítést. 2010. évre a Magyar Turizmus Zrt-től
kapott 3,5 M Ft vissza nem térítendő támogatás felosztásakor Gyomaendrődnek 405.728,-Ft jutott. A
Magyar Turizmus Zrt kikötötte, hogy a biológiai gyérítés esetén 70 % a légi kémiai esetén pedig 30%
állami támogatást nyújt. A gyérítés hatékonyságának el kell érnie a 80 %-ot. A támogatás felosztása a
ténylegesen végrehajtott szúnyoggyérítés alapján lett megállapítva. A 2011. évi szúnyoggyérítés légi,
földi, biológiai módszerrel április 28-án megkezdődött átlagosan 90 %-os hatékonysággal. A
Városfenntartó Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
341/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2010. évi szúnyoggyérítésről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
33. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ díj odaítélő munkacsoportjának
létrehozása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy 2007-ben a Képviselő-testület döntött a JÓ TANULÓ JÓ
SPORTOLÓ díj átadásáról. A díjat általános és középiskolásoknak lehet adományozni. Ennek
kritériumai vannak. A díj odaítéléséről egy bizottság döntött eddig, azonban 2010. októberétől az új
ciklusát kezdő testület megváltozott személyi összetételére nézve, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló törvény megfelelőségét nézve célszerű a döntési mechanizmust is átnézni és adott esetben a
jelenlegi testület tagjai közül megválasztani a munkacsoport tagjai. Indokolt a döntési hatáskörök és a
szabályok újragondolása. A döntési hatáskört célszerű lenne a polgármesterre átruházni azzal, hogy a
testületi kontroll érvényesítése, valamint a kollektív döntéshozatal előnyeinek elősegítése érdekében a
polgármesteri döntéshozatalban az SZMSZ 11/A§ (2) bekezdésében nevesített bizottság elnöki
munkacsoport működne közre.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

496

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
342/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
I.
A határozat I. pontjából „Az iskolák által jelölt tanulókat a Képviselő-testület által választott
bizottság választja ki. A bizottság fenntartja magának a jogot, hogy alkalmas jelölt hiányában,
az egyes korcsoportokban a Jó tanuló Jó sportoló díjat nem osztja ki” szövegrész hatályát
veszti
II.
A határozat II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„II. a) Az iskolák által javasolt diákok díjazásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
A polgármester a döntése előtt kikéri a 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 11/A. § (2)
bekezdésében nevesített Bizottság Elnöki Munkacsoport véleményét.”
b) Alkalmas jelölt hiányában, az egyes korcsoportokban a Jó tanuló Jó sportoló díjak
adományozásától a döntéshozók - indokolás nélkül - eltekinthetnek.”
Határidő: 2011. július 1.
Felelős: Várfi András polgármester
34. Napirendi pont
Pályázat testvérvárosi találkozó megszervezésére
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént az előterjesztés ismertetésére.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy 2011. évben is lehetőség van benyújtani testvérvárosi
lakossági találkozók megszervezésére pályázatot. A lakossági találkozóknak fő célja, hogy a városok
és azok lakói között támogassák az aktív együttműködést és baráti viszonyt. A találkozó tervezett
időpontja 2011. december 1-4 között. A találkozó kapcsán a négy testvérváros Nagyenyed, Schöneczk,
Pilzno és Vrutky város küldött vendégeit látnák vendégül a rendezvényeken. A találkozó a 2011. évi
XIV. Nemzetközi Gyermeklabdarúgó torna a Szaloncukor kupa keretében kerülhetne megrendezésre.
Minden településről 12 fiatalt hívnának meg plusz két fő kísérőt. Három fő felnőtt delegáltat hivatalos
tanácskozásra, melynek központi témája az önkéntesség a sportéletben lenne. Az igényelhető
támogatás fix összegű, kötelező saját erő biztosítására nincs szükség. Az Ügyrendi és a Pénzügyi
Bizottság javasolja a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
343/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Unió Bizottságához a
2011. december 01 – december 04. között megrendezendő testvérvárosi program
lebonyolításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
35. Napirendi pont
Az Endrődiek Baráti Körének kérése
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént az előterjesztés ismertetésére.
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Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy az Endrődiek Baráti Köre kéréssel fordult a Képviselőtestülethez, melyben tudatják, hogy terveznek egy emléktábla elhelyezést az endrődi volt tanácsháza
falára, melyet a kommunizmus üldözötteinek emlékére állítanának. A tábla állításához kéri a testület
engedélyét és jóváhagyását. Tudatja továbbá, hogy az emléktáblát a 2011. október 23-i ünnepségen
tervezik leleplezni
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
344/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Endrődiek Baráti
Körének kérését, melyben a kommunizmus üldözötteinek emléktábla állítását kérik.
Határidő: azonnal
36. Napirendi pont
Herkó Csilla ingatlan felajánlása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József ismertette, hogy Herkó Csilla ingyenesen felajánlotta Gyomaendrőd Önkormányzatának
a Gyomaendrőd, Csejti u. 10. szám alatti ingatlanát. Az épület műszaki állapota elhanyagolt, a falak
több helyen megrepedtek, gazdaságosan nem felújítható az épület életveszélyessé válhat. A felújítás
költsége 1,5 M Ft. Amennyiben az ingatlan nem kerül felújításra, a szükségessé váló bontás költsége
1,2 M Ft. A Városfenntartó Bizottság 4 igen és 1 tartózkodás mellett javasolta, hogy a testület ne
fogadja el az ingatlan felajánlást. Gyomaendrődön hasonló, illetve rosszabb ingatlanokban is laknak,
esetleg elfogadható az ingatlan felajánlás és rászorulónak át lehetne adni.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy valóban a városban laknak emberek ettől még rosszabb
ingatlanba is. A kérdés, hogy életveszélyes e vagy lakható? Ha nem életveszélyes, akkor tudna olyan
családot, aki többször is benyújtotta már a kérelmét, mert az ő ingatlana máris lakhatatlan. Ilyen céllal
átvehető e ez?
Márjalaki József hozzátette, hogy a kockázatelemzés tartalmazza, hogy az épület rossz műszaki
állapota miatt várható a bontásra kötelezés. Ha valaki beleköltözik és kiderül, hogy életveszélyes,
akkor azt fel kell újítani a testületnek az plusz költség és miből tudnák finanszírozni?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy amennyiben az önkormányzat ezt elfogadja, olyan
kötelezettséget von magára, amit a tulajdonosnak kell teljesíteni, és jelenleg ezt a tulajdonos nem tudja
teljesíteni. Egyrészt mert távol lakik, másrészt mert olyan jelentős anyagi terheket kellene az
ingatlanra fordítani, hogy az lakhatóvá váljon, amire jelenleg az önkormányzatnak forrása nincs. Ezért
került csatolásra az ingatlanról készített kép, ami egyértelműen tanúsítja, hogy mind a tetőszerkezettel,
mind a tartófalakkal gond van. Semmi akadálya nincs annak, hogy ha érdeklődő van, akkor megadható
a Herka Csilla elérhetősége és így közvetlenül adományozhatja annak a rászorult személynek az
ingatlanát.
Toldi Balázs alpolgármester további, kérdés észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József tartózkodás, 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.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
345/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete tisztelettel veszi, de nem fogadja el Herkó Csilla
Németország, 76829 Landau, Dresdener st. 30. szám alatti lakos tulajdonát képező 7528
helyrajzi számú, Nagylapos, Csejti utca 10. szám alatti lakóingatlan ingyenes tulajdonba
adásra való felajánlását.
Határidő: azonnal
37. Napirendi pont
Hozzájárulás adása a rovásos helységnév táblák kihelyezéséhez a Fő utak mentén
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Arnóczi István Jánost, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Arnóczi István János ismertette, hogy a gyomaendrődi Jobbik alapszervezetnek az a kérése a testület
felé, hogy adjon hozzájárulást, hogy az alapszervezet a be és kivezető utakon a Gyomaendrőd
névtáblák alá rovásírással a KPM által engedélyezett Gyomaendrőd feliratot elhelyezze. A
táblaállításnak minimum feltétele, hogy a Képviselő-testület engedélyezze. Csak elvi hozzájárulásról
van szó
Betkó József elmondta, hogy szép kezdeményezésnek tartja és támogatja azt.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzon a Képviselő-testület az elvi hozzájárulás
megadásáról
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással 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.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
346/2011. (V.26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja, hogy a
Jobbik alapszervezete rovásírásos helységnévtáblákat helyezzen el Gyomaendrőd be és
kivezető útjain.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Márjalaki József felhívta a figyelmet, hogy vége a tanévnek és a játszóterek még mindig nem
készültek el. Kapott a testület tájékoztatót játékokról, de nem ősszel kell játszóteret építeni, hiszen a
gyerekek most szeretnék ezeket a játékokat élvezni. Kérte, hogy minél előbb kerüljön megvalósításra.
Az Öregszőlő kerékpárúttal kapcsolatban megkérte a Városüzemeltetési Osztályt, hogy
nyomatékosítsák a Zöldpark Kft-nél, hogy Öregszőlő és Endrőd között a fű nagyon nagy.
Dr. Farkasinszky Erzsébet elmondta, hogy 2011. május 17-én a 6 és a 7 egyéni választókerület
lakóinak lakossági fórumot szervezetek, ahol feljegyezték a lakosság igényét, járdaépítés illetve egyéb
problémákkal kapcsolatban, másnap Pardi László önkormányzati dolgozó vezetésével a területet
bejárták a lakosokat megkeresték.
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A mai napon a volt járványkórháznál, amely egy önkormányzati terület, a járda mellett térdig érő fű
van, nagy a kullancsveszély. Hogy kérjék a város lakóitól azt, hogy tegyék rendbe a portájukat, ha az
önkormányzat sem teszi meg ezt. Lépni kellene.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy folyamatos kapcsolatban van a Zöldpark Kft vezetőjével.
Kénytelen megérteni, amit magyarázatként kap, mivel 3 ember meg 8 M Ft nagy érvágás volt a
Zöldparknak. A kaszával való fűvágás körülbelül a kerékpárút mentén egy hónapos tevékenység
lenne, hosszú útszakaszról van szó. Arra vártak, hogy géppel meg tudja oldani. Jó lenne, ha a
közútkezelő is tenné a maga dolgát, mert nem mindegy, hogy a kerékpárút egyik oldalán van
kötelezettsége a városnak a másikon pedig teljesítene a közútkezelő. A lakosok csak azt látják, hogy
elhanyagolt a terület és joggal észrevételeznek, csak e mögött mindig gazdasági okok vannak, nem az,
hogy nem látják, vagy nem szorgalmazzák a fűvágást.
Megkérdezte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a volt szarvasvégi iskolával kapcsolatban, az épület bontásával
kapcsolatban mi történt az elmúlt időszakban?
Iványi Lajosné elmondta, hogy látható, hogy a városba kezdik a virágokat beültetni a parkokba, és
ahogy ültetik úgy fogy is ki belőle. Ez bosszantó, hogy odáig eljutottak, hogy virág lesz az ágyásokba
és kiszedik.
Dr. Farkasinszky Erzsébet megkérdezte a Zöldpark kft-nél dolgozó közmunkásokkal kapcsolatosan,
hogy egy órában mennyi a szünet? Fontos kérdés a lakosok részéről több jelzést elmarasztaló ítéletet
hall. Ha négy órában dolgoznak és ennyiről szól nekik a megbízatásuk, akkor azt némi pihenőidő
betartásával ki kell tölteni. Talán akkor néhány m2 zöldterület rendben tartásával több lenne.
Poharelec László a fűnyírással kapcsolatban hozzátette, hogy próbáljanak meg prioritást keresni.
Lehetőség szerint először mindig a lakott területeken kerüljön a fű levágásra. Keresni kellene annak is
a lehetőségét, hogy milyen módon lehetne megoldani, hogy ne csak arra legyen jelentkező, aki elviszi
a levágott füvet, hanem arra is, hogy esetleg le is vágná. Több helyen nagygéppel is lehetne vágni a
füvet.
Kérte, hogy amennyiben lehetőség van rá, az endrődi városrészre is kerüljenek virágok.
A játszóterekkel kapcsolatban elmondta, hogy nem ősszel kellene a játszóterekkel foglalkozni, kérte,
hogy vegyék előre az Ifjúsági lakótelepen lévő játszóteret.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy régebben, amikor még nagyban folyt állattartás a városban
nem volt ismeretlen a lakossági kaszálás. Sajnos ez kihalóban van, de ettől függetlenül több helyen a
kerékpárút mentén is van, aki levágja a füvet.
Törvényi változás történt a közmunkaprogramban a napi nyolc órát lecsökkentették napi négy órára.
Biztos vannak, akik maximálisan megdolgoznak ezért a 32 ezer forintért, amiből nem lehet egy
családot eltartani. Át kell gondolni, hogy rá lehet e ruházni e problémát a Zöldpark Kft vezetőjére.
Dr. Csorba Csaba jegyző a volt szarvasvégi iskola épületével kapcsolatban elmondta, hogy hétfőn,
kedden történik a gépek elszállítása és utána lehet hozzákezdeni a bontáshoz.
Dr. Farkasinszky Erzsébet kérte, hogy a holnapi nap a volt járványkórháznál valaki nyírja le a füvet.
Toldi Balázs alpolgármester további bejelentés hiányában megköszönte az érdeklődőknek a jelenlétet
a helyi Tv nézők figyelmét, és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.
Várfi András
Polgármester
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