Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
24/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. augusztus 25-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 az intézményvezetőket, 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 képviselő-testület a hitelesítők személyére tett javaslatot 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen,
Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
442/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Dr.
Farkasinszky Erzsébet és Lehóczkiné Timár Irén képviselőket.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester az ülés napirendjével kapcsolatban elmondta, a mai ülésen 51 napirendi
pont kerül megtárgyalásra, melyek közül a 49-51. napirendek előterjesztéseit az ülés megkezdése előtt,
illetve az előző napon kapták meg a képviselők. A sorrendet annyiban javasolta módosítani, miszerint
1. napirendként a meghívó szerinti 50. napirend a Gyomaendrődi székhelyű járás kialakításának
kezdeményezése tárgyú előterjesztést, 2. napirendként a meghívó szerinti 33. Közbiztonság javítására
tett felajánlások adományozása tárgyú előterjesztést. Továbbá 3. napirendként a meghívó szerinti 25.
napirend a Szennyvíztisztító telep fejlesztése kerüljön megtárgyalásra. Ezt követően a meghívó
szerinti sorrendben haladnának tovább. A kötvény beszámolóval kapcsolatos előterjesztés
megtárgyalására akkor kerül majd sor, amikor Fenyves Bea, a Budapest Priv-Invest Kft. munkatársa, a
napirend előadója megérkezik.
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A Termőföldek haszonbérletbe adása tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban tájékoztatás hangzik majd el
egy közcélú mintaprogramban való részvételről, melyre két kistérség lett kijelölve a megyébe, Békés
és Szarvas. Így ebben a mintaprogramban mi is benne lehetünk, ami egy 100 %-os támogatottságú,
akár több száz főt is foglalkoztató program. Mindaddig, amíg a programban való részvételről érdemi
döntést nem hoz a képviselő-testület, addig a termőföldjeninkről se döntsenek, azt napolják el későbbi
időpontra.
Megkérdezte van e kérdés, esetleg más javaslat az ülés napirendjével kapcsolatban.
Arnóczi István János képviselő egy új napirendi javaslatot terjesztett elő, pályázati, közbeszerzési,
koordinációs állandó bizottság létrehozása, ami az SZMSZ módosításával jár. Kérte a téma napirendre
való felvételét.
Várfi András polgármester egyetértett a javaslattal, bár a téma fontosságára tekintettel célszerű lett
volna azt bizottságokkal is véleményeztetni.
Poharelec László képviselő szintén új napirendi javaslatot terjesztett elő, a Képviselő-testület
hatáskörei felülvizsgálatának elrendelése témakörben. Javasolta, hogy a szeptemberi képviselőtestületi ülésre már érdemi döntéshozatalra kerüljön előkészítésre.
Várfi András polgármester megkérdezte Arnóczi István képviselő urat, mivel mindkét javaslat az
SZMSZ-t érinti, nem lenne e célszerű, mind kettőről a szeptemberi ülésen dönteni.
Arnóczi István János képviselő fenntartotta javaslatát, kérte, hogy a pályázati, közbeszerzési,
koordinációs állandó bizottság létrehozásáról a mai ülésen döntsön a képviselő-testület.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a javaslatról.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett 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,Várfi András tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
443/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a pályázati, közbeszerzési, koordinációs állandó
bizottság létrehozásáról szóló szóbeli előterjesztést felveszi az ülés napirendjei közé.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ezt követően Poharelec László képviselő által tett napirendi javaslatról
kérte a képviselők döntését.
Dr. Csorba Csaba jegyző javasolta, hogy a hatáskörök felülvizsgálatával az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot bízza meg a képviselő-testület, aki a
szeptemberi ülésre tegyen javaslatot, mely hatásköröket, mely bizottságokra javasolja átruházni.
Felhívta a figyelmet, hogy a bizottsági ülés nyilvános, így ezen bármely képviselő részt vehet és
javaslatot tehet.
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
444/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Képviselő-testület hatáskörei felülvizsgálatának
elrendelése tárgyú szóbeli előterjesztést felveszi az ülés napirendjére.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester további napirendre vonatkozó javaslat nem volt, felkérte a képviselőket,
hogy a fenti változásokra figyelemmel döntsenek a mai ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
445/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Gyomaendrődi székhelyű járás kialakításának kezdeményezése
2. Közbiztonság javítására tett felajánlások adományozása
3. Gyomaendrőd Város 2011. évi költségvetésének első féléves teljesítése
4. Beszámoló a kötvényből származó forrás 2011. II. negyedévi menedzsmentjéről
5. Szennyvíztisztító telep fejlesztése
6. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI. 2.) önkormányzati rendelet
módosítása
7. A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének vizsgálata
8. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása I. forduló
9. Helyi adórendelet felülvizsgálata
10. Kezességvállalás a Gyomaszolg Ipari Park Kft. vételár visszafizetési kötelezettségére
11. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának fenntartói
jóváhagyása
12. Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2010/2011es nevelési évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
13. Közoktatási intézmények beszámolói a 2010/2011-es tanévről
14. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása
15. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme
16. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 2011. évi létszámcsökkentéséhez kapcsolódó
visszaigénylés
17. Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2011. évi
érettségi vizsga eredményéről
18. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer Gyomaendrődön
19. Központi konyha étkezési programjának cseréje
20. A gyomaendrődi háziorvosok kérelme
21. Jelentés a Fő u. 3. sz. alatti háziorvosi szolgálatnál végzett ellenőrzésről
22. Szarvas Város Önkormányzatának kérelme gyermekorvosi helyettesítéssel kapcsolatban
23. Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása, telephely változás
24. Székhely bejegyzési hozzájárulás kérése
25. Intézményi energia - racionalizálás ütemezési sorrendjének elfogadása
26. A Kistérségi Iroda 2011. I. félévi beszámolója
27. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
28. Gyomaendrőd Város Lakásgazdálkodási Koncepció elfogadása I. forduló
29. Beszámoló a bérlakások ellenőrzéséről
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Tájékoztató az Október 6. ltp-i bérlakások műszaki állapotáról
A Gyomaközszolg Kft. I. féléves beszámolója
Polgármesteri Hivatal és Vállalkozók házának takarítására megbízás adása
Az Erzsébet liget természetvédelmi védettségének feloldása
Együttműködési megállapodás, szolgáltatási szerződés a Web and Sales Media Kft-vel
XIII. Nemzetközi Halfőző Verseny díjtételeinek meghatározása
Beszámoló az I. félév Önkormányzatot érintő rendezvényeiről
Az Európai Mobilitási Hét gyomaendrődi programja
Polyákhalmi út javítása
A Kör és a Kenderáztató utca járdajavítása, szélesítése
Belterületi gyűjtő utak felújítása Gyomaendrődön
Köztéri óra elhelyezése az endrődi városrészen
Beszámoló az inkubátorház működtetéséről
Gyomaendrődi FC kérelme
Az önkormányzattól állandó megbízást kapott, önkormányzat képviseletében eljáró személyek
beszámolója
Beszámoló a parlagfű ellen védekezési feladatok teljesítéséről
Tájékoztatás az Ignácz Kft. Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtott, visszavont támogatásának
ügyéről
Horváth Sándor Gyomaendrőd, Bányász u. 11. számú ingatlannal kapcsolatos szennyvíz
közműfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség módosítása iránti kérelme
Mastala Gergely Gyomaendrőd, Zrínyi Ilona u. 5. szám alatti ingatlannal kapcsolatos
szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás törlés iránti kérelme
LEADER egyesület alapító tagsági szándékának kinyilvánítása
Együttműködési megállapodás- Ivóvízminőség-javító programban
Pályázati, Közbeszerzési, Koordinációs bizottság létrehozása
Képviselő-testület hatáskörei felülvizsgálatának elrendelése
Bejelentések

Határidő: azonnal
A következőkben Várfi András polgármester egy szomorú bejelentést tett a nyilvánosság felé,
miszerint Halász István tanár úr, Gyomaendrődért Kitüntető Emlékplakett Kitüntetettje életének 73.
évében 2011. július 15-én elhunyt. Gyomaendrőd Önkormányzata saját halottjának tekintette, emlékét
méltó módon őrzik.
Kérte a jelenlévőket, egy perces néma felállással adózzanak emlékének.
Ezt követően egy kedves kötelességüknek tettek eleget Dr. Csorba Csaba jegyző úrral. 30 illetve 35
éves közszolgálatban eltöltött idejük alkalmából köszöntötték Arnóczky Györgyné és Koloh László
köztisztviselőket.
Az alábbiakban beszámolt az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Július 7-én látogatást tett Vitéz Váry József úrnál, aki jelentős, 6.5 millió Ft pénzadománnyal segítette
a Térségi Szociális Gondozási Központot. Az összegből sok, jelentős beruházást, felújítást hajt végre
az intézmény.
Július 15-7-én volt a Bowling étterem által szervezett Rock fesztivál. Nagy tömeget vonzott, jól
sikerült rendezvény volt. Az önkormányzat anyagilag is támogatta.
Július 31-én személyesen is ott volt a brandenburgi Ifjúsági Kajak-kenu Világbajnokságon, ahol Tótka
Sándor gyomaendrődi kajakosunk, egy arany, egy ezüst és egy bronzérmet szerzett. A szegedi felnőtt
világbajnokságon is jól szerepelt, készül a londoni olimpiára.
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Augusztus 5-7 között volt a WW bogártalálkozó. Nagyszerűen sikerült, jó rendezvény volt, aminek itt
van a helye Gyomaendrődön.
A hivatal dolgozóival, intézmények vezetőivel, dolgozóival, megtekintették Szarvason a nemrégiben
megépült Víziszinpadon a Csárdáskirálynő c. operett előadást, a Jókai Színház művészeinek
előadásában.
Augusztus 13-án a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete által szervezett, immár
hagyománynak számító Babfőző versenyen vett részt.
Immár második alkalommal járt Gyomaendrődön az Ottawai Magyar Kórus. Több sikeres koncertet
adtak nem csak Gyomaendrődön, hanem a környező településeken is.
Augusztus 18-án a Határon Túra 2011 kerékpáros túra résztvevőit köszöntötték a Hivatal előtti téren.
A túra Gyimesbükkről indult és Budapesten a Parlament előtt fejezte be a 850 km-es távot.
Augusztus 20-án az Endrődi Népligetben zajlottak a Nemzeti Ünnep városi rendezvényei. A hivatalos
ünnepség a Nemzetközi Halfőző Versennyel folytatódott. Itt mondott köszönetet a szervezőknek,
segítőknek. A testvérvárosaink közül a Nagyenyediek és a Pilznóiak főztek. A Vrutkyból jött két fő
csak látogatóba volt jelen. Sokaknak tetszett, hogy ismét a régi helyszínen az endrődi népligetben
került megrendezésre, kellemes környezetben.
Elmondta, hogy a folyamatban lévő hulladéklerakó peres ügyben folyamatosan eljár, megteszi azokat
az intézkedéseket, amelyeket, mint gesztor önkormányzattól elvárnak a tag települések.
A belvizes programok jó irányba haladnak, jövőre konkrétan megkezdődhet a kivitelezés.
A tegnapi nap folyamán a hivatal munkatársai és a vasúti beruházásban érintett szervek képviselői
megbeszélést tartottak a vasúti beruházás következő szakaszáról, az aluljáró építéséről. Elhangzott,
hogy 2015-ig az új szakasz mindenképpen megépül, a vágányzár biztosítása miatt nem volt
egyértelmű időpont arra, hogy az aluljáró jövőre kezdődik, vagy csak az utolsó évben.
Mint a fentiekben is elmondta, a közcélú mintaprogramban való részvételre van lehetőség a Szarvasi
kistérség által. A mintaprogramnak több programpontja van, ilyen a földutak rendbetétele, csatornák
karbantartása, és talán leglényegesebb a mezőgazdasági program, ami a termeléstől kezdve a
feldolgozás vagy piacra juttatást jelenti. Ebben lesz partner a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
Gyomaendrődi tagintézménye.
További polgármesteri bejelenteni valója nem volt. Megkérdezte alpolgármester urat, bizottság
elnököket, képviselőket van e hozzászólásuk, bejelenteni valójuk.
Arnóczi István János képviselő aziránt érdeklődött, hogy a Gyomaendrődi Hírmondó legújabb
számának megjelenése miből került finanszírozásra. A költségvetésben erre nem lett pénzösszeg
elkülönítve. Amennyiben az intézmény ki tudta gazdálkodni saját költségvetésből, akkor túl van
finanszírozva. Ha nem akkor szeretné tudni mi volt a forrás.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, az újság az augusztusi rendezvények bemutatására
egy külön számként jelent meg, aminek forrása a hirdetésekből befolyt bevétel és szponzori
hozzájárulások. A lakosság igényli ezt az újságot.
Márjalaki József képviselő fontosnak tartott megemlíteni a XXXVI Besenyszegi Gyermeknapot,
melyet immár hagyományként rendez Cibere. Utólag is köszönetet mondhatunk Ciberének a
színvonalas rendezvényéért.
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További bejelentés nem volt, Várfi András polgármester köszöntötte Dr. Varga Imre ügyvéd urat, az
önkormányzat jogi képviselőjét, és kérte, néhány szóban mutatkozzon be a képviselő-testületnek,
hiszen ilyen körben most találkozik először a ciklus képviselőivel.
Dr. Varga Imre ügyvéd először is köszönetet mondott, a képviselő-testületnek, hogy megbízást adtak
számára az önkormányzat jogi képviseletére. A rendszerváltás első önkormányzatától kezdve 2006-ig
részt vett az önkormányzat életében, jogi tanácsadóként. Személyes kötődése is van Gyomaendrődhöz,
Édesanyja endrődi születésű volt. Ezért sem volt ismeretlen számára ez a település, és amióta ellátja a
jogi tanácsadást, további kötődéseket épített ki, tagja lett az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Ezen
felül szoros kapcsolatot alakított ki az önkormányzat intézményeivel. Több szakterületen lát el
feladatot, gazdasági, önkormányzati jog, társadalombiztosítási szakértőként is dolgozik és hivatalos
közbeszerzési tanácsadó.
Ismételten megköszönte a megbízást, igyekszik mindenki megelégedésére ellátni ezt a feladatot.
Felajánlotta, hogy a képviselő-testület bármely tagjának, amennyiben megkeresik, szívesen áll
rendelkezésére jogi tanácsadással.
Várfi András polgármester megköszönte a bemutatkozást, majd az első napirend megtárgyalása előtt
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentésről kérte a testület döntését.
A képviselő-testület vita nélkül, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
446/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 485/2010.(XI.25.), 7/2011.(I.27.)
161/2011.(III.31.), 252/2011.(IV.28.) és a 395/2011.(VI.30.) Kt. határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést.
Határidő: azonnal
Ezt követően a Polgármester beszámolt a nyári szabadságának alakulásáról, mely napokon volt
szabadságon. 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
447/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kizárja Várfi András polgármestert a nyári
szabadságának alakulásáról szóló beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A letöltött szabadságainak száma a következőképpen alakult: július 14-én 1 nap, július 18-22 között 5
nap, július 28-29-én 2 nap, és augusztus 1-én 1 nap, összesen 9 nap.
A képviselő-testület a beszámolót egyhangú, 11 igen szavazattal tudomásul vette, 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.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
448/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester nyári
szabadságának alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint július 14-én 1 nap, július 18-22
között 5 nap, július 28-29-én 2 nap, és augusztus 1-én 1 nap, összesen 9 nap szabadságot
töltött le.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Gyomaendrődi székhelyű járás kialakításának kezdeményezése
Várfi András polgármester elmondta, az utóbbi időben egyre többet hallani arról, hogy a Kormány
jelentős átalakításokat tervez a közigazgatásban. A kistérségeket felváltja a járási rendszer, amely
jobban igazodik az ország földrajzi, kulturális adottságaihoz. Gyomaendrődnek korábban is volt már
olyan törekvése, amikor önálló kistérséget szeretett volna, ez akkor nem sikerült. A járás kialakításra
azonban sor kerülhet. A járások kialakítására több elképzelés van, - a kistérségekkel azonos számú,
attól kevesebb, illetve attól több járás, járási székhely lesz. Amennyiben kevesebb, vagy ugyanannyi,
akkor nincs esélyünk, de ha a számuk meghaladja a jelenlegi kistérségek számát, pl. 220 lesz, akkor
meg van az esély. A legutóbbi testületi ülésen már volt szó erről a témáról, úgy érzékelte, több
képviselő is együtt gondolkodik ebben a témában, szeretné, ha Gyomaendrőd járási székhely lenne.
Ahhoz azonban, hogy hivatalosan a konkrét lépéseket meg tudja tenni, és kezdeményezze a
kormánynál, hogy Gyomaendrődöt járási székhelyként vegye számításba, szükséges, hogy a
felterjesztéshez megkapja a testülettől a felhatalmazást. Nyilván az ügy alakulásáról folyamatos
tájékoztatást fog adni.
Megkérdezte, van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatnak megfelelően.
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
449/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) g)
pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. § (3)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva kezdeményezi a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium útján a Magyar Köztársaság Kormányánál, hogy a 2013. január 1-től létrejövő
járások kialakításánál Gyomaendrőd történelmi, gazdasági, kulturális, közigazgatási stb.
vonzáskörzetét a hagyományokon, továbbá a meglévő, jól kiépült és magas színvonalon
működő szervezeti és humán infrastruktúrára, jó közlekedési és kommunikációs adottságokra
alapozva létrehozandó járásként vegye számításba, azt alakítsa ki és Gyomaendrőd Városát
nyilvánítsa járási székhellyé.
A Képviselő-testület megbízza Várfi András polgármestert, hogy a felterjesztésben foglalt
kérdésben járjon el az illetékes állami szerveknél.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester

667

2. Napirendi pont
Közbiztonság javítására tett felajánlások adományozása
Várfi András polgármester előjáróban köszöntötte Paraizs Tamás urat a Gyomaendrődi Rendőrőrs
parancsnokát, és átadta részére a hordozható számítógépet és a két monitort, melyek a helyi
vállalkozók által történt befizetésből kerültek megvásárlására. Eredményes munkát kívánt.
Paraizs Tamás őrsparancsnok kiemelten köszönte az adományt azoknak a helyi vállalkozóknak, akik
anyagi támogatásukkal segítették a helyi rendőrség munkáját. Úgy vélte, ez az infrastrukturális
fejlesztés ez által a lakosságnak is.
Várfi András polgármester tájékoztatásul felsorolta az adományozók által felajánlott és befizetett
összegeket:
Körös Bútoripari Kft. 80.000 Ft
Németh Nyílászáró Kft. 40.000 Ft
Németh Dezső ev.
20.000 Ft
Hőtechnikai Kft.
50.000 Ft, összesen 190.000 Ft.
Felkérte a képviselőket a döntési javaslat elfogadásáról.
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
450/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi
rendőrőrs által végzett közbiztonsági feladatok eredményességének elősegítése érdekében
felajánlott 140.000 forint értékű hordozható számítógép elfogadásáról szóló, a Békés Megyei
Rendőrkapitányság és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között létrejött, megállapodást.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megyei rendőrkapitányság nyilatkozata szerint,
további, a rendőrség közbiztonsági feladatainak eredményességét szolgáló 50.000 forint értékű
eszköz adományozzon.
Határidő: azonnal, illetve 2011. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
3. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város 2011. évi költségvetésének első féléves teljesítése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét röviden
ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a rendeletmódosítás oka, a tartalékban szereplő tételek
beépítése a megfelelő költséghelyre, az eredeti költségvetésben nem tervezett kötelezettségvállalások,
év közben hozott döntések megjelenítése, illetve a zárszámadást követően az elfogadott
pénzmaradvány összegének beépítése. A költségvetés az első félévben 34,76 %-on teljesült.
A bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László
igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

668

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
451/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletével
elfogadott 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja az alábbi
főszámokkal:
Önkormányzat bevétele:
Adatok E Ft-ban
Eredeti
Módosított előirányzat
előirányzat
4.026.207
4.229.159

Teljesítés

Teljesítés / Módosított
ei. %
1.470.200
34,76

Bevételek teljesítésének alakulása:
Megnevezés
Önkormányzat költségvetési
támogatása
Sajátos működési bevételek
Felhalmozási és tőkejellegű
bevételek
Önállóan műk.és gazd.
intézmények bev.
Polgármesteri Hivatal bevétele
Egyéb fin. bevétel
Ktgvetési hiány belső fin.
eszk. (pénzm.)

Összeg E Ft-ban

Összes bevételhez viszonyított arány
(%)
545.485
37,10
402.956
77.549

27,41
5,27

212.000

14,42

215.300
-1.057
17.967

14,64
-0,06
1,22

Az önkormányzat költségvetési támogatása 37,1%-a az összes bevételnek.
A sajátos működési bevételek 27,41% -át teszik ki az összbevételnek. A sajátos működési
bevételek között mutathatók ki a helyi adó bevételek, az átengedett központi adók (Szja),
valamint a mezőőri járulék bevétel.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 14,42%-a, a Polgármesteri
Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények, valamint a szakfeladatok bevételei
pedig 14,64%-a az összes bevételnek.
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek százalékos aránya 5,27% az összes bevételen belül.
Itt jelentkeznek a tárgyi eszközök, valamint az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek
értékesítéséből származó bevételek összegei és a pályázatokhoz kapcsolódóan megérkezett
felhalmozási bevételek.
A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló eszközök között jelennek meg az előző
évben képződött pénzmaradványok felhasznált összegei, melyek összes bevételhez
viszonyított aránya 1,22%-ot tett ki a vizsgált időszakban.
Önkormányzat kiadása:
Adatok E Ft-ban
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Eredeti
Módosított előirányzat
előirányzat
4.026.207
4.229.159

Teljesítés

Teljesítés/ Módosított
ei. (%)
1.720.904
40,69

Kiadások teljesítésének alakulása:
Megnevezés

Módosított előirányzat
(E Ft)
Működési kiadás
2.482.853
Felújítás
75.439
Felhalmozási
409.590
kiadás
Kölcsönök
3.333
nyújtása
Finanszírozási
400.330
kiadás
Tartalék
857.614

Teljesítés (E Ft)

Teljesítés/ Módosított
ei. (%)
1.315.067
52,97
34.385
45,58
202.291
49,39
15.602

468,11

153.559

38,36

0

0,00

A működési kiadások 52,97%-on teljesültek, mely az időarányos előirányzattal közel
azonosan alakult.
A működési kiadások teljesítésének megoszlása a következők szerint történt:
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az összes működési kiadás kevesebb
mint felét, azaz 47,58%-át, a dologi és egyéb folyó kiadások 37,33%-át, a pénzeszköz
átadások pedig 15,09%-át teszik ki.
A felújítások és fejlesztések tekintetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,58%,
illetve 49,39%-os a teljesítés.
·A betervezett felújítások között szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák
valósultak meg, megtörtént a Népliget úti oktatási épület kazánházának és fűtési rendszerének
felújítása, kifizetésre került a kivitelező részére a Sportcsarnok padlóburkolat cseréjére
visszatartott összeg, elkészültek az Endrődi úti költségalapú bérlakás csapadékvíz elvezetési és
egyéb pótmunkái, az Endrődi köztemetőnél csatorna rekonstrukciós munkákat hajtottak végre,
illetve kifizetésre került 2011. január elején a múlt évben megvalósult belterületi utak
felújításának számlája.
A beruházások között jelenik meg többek között a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től
megvásárolt telek kiadása, a Magtárlaposi lakások megvásárlására fordított összeg, a védelmi
övezet perhez kapcsolódó területvásárlás, a megtervezett projektek közül kiadásként
jelentkezett a belvíz VII. ütem részszámlája, a 2010. évi útépítések számlája, a Fő út-Bajcsy
úti kerékpárút építéshez kapcsolódó kiadások.
A kölcsönök között jelenik meg többek között a vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott
visszatérítendő támogatás összege, és a Zöldpark Kft. részére megelőlegezett
közfoglalkoztatási saját erő összege.
A finanszírozási kiadások tartalmazzák a kötvény 2011. március 31-én esedékessé vált félévi
törlesztésének összegét.
Az Önkormányzat gazdálkodásának stabilitása az első félév során oly módon volt biztosítható,
hogy a vizsgált időszakban jelentkező felújítási és fejlesztési kiadások finanszírozására 100
millió Ft-ot kellett a kötvényforrásból átvezetni, illetve a 2011. december 20-án esedékes
csatorna beruházási hitel visszafizetésének forrását jelentő lakossági befizetésekből a likviditás
biztosítása érdekében 50 millió Ft igénybevételére került sor.
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2.
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi törvény 70. § és a 79. § (1)
bekezdése alapján kapjon tájékoztatást a város háromnegyed éves költségvetési helyzetéről.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
5. Napirendi pont
Szennyvíztisztító telep fejlesztése
Várfi András polgármester felkért Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét a napirendi pont
ismertetésére.
Betkó József elmondta, a szennyvíztisztító telep felújítására pályázati lehetőség áll rendelkezésre, a
támogatás mértéke max. 85 %. A felújítást indokolja, hogy a telep bírságos, a kibocsátott szennyvíz
határértékei időnként meghaladják a megengedett mértéket. A beruházás alapvetően nem
jövedelemtermelő, nem jelent munkahelyteremtést. Jelenetősforrásokat vonhat el egyéb
beruházásoktól, amelyek szintén szerepelnek a gazdasági programban. A saját erő mértéke igen
jelentős, 159 millió Ft. A projekt tervezett fejlesztési költsége tartalékkal és járulékos költségekkel
együtt közel 860 millió Ft. A pályázat benyújtásához szükséges a képviselő-testület határozata az
önerő biztosításáról. A véleményező bizottságok egyetértettek abban, hogy az önerő biztosítására nem
támogatják a kötvény felhasználását. Javasolják a pályázat benyújtását azzal, hogy az önerő biztosítási
formájának érdekében hatalmazzák fel a polgármestert újabb árajánlatok bekérésére, tárgyalások
folytatására.
A Városfenntartó bizottság a szükséges saját erőt a rekonstrukciós alap felhasználásából javasolta
biztosítani.
Várfi András polgármester felkérte a Békés Megyei Vízművek képviseletében jelenlévő Rung Attilát
az Üzemviteli osztály vezetőjét, mondja el véleményét, a beruházás fontosságát.
Rung Attila elsősorban a tisztítótelep fejlesztésének fontosságára hívta fel a testület figyelmét. Mint a
fentiekben is elhangzott a telep folyamatosan bírságolt. A türelmi idő – 2015- lejárta után bírság
csatornadíjban megjelenő része magasabb lesz, mint azt megelőzően volt, tehát a telep fejlesztését e
miatt is minél előbb el kellene kezdeni.
A telep utolsó fejlesztése a 90’-es években volt, ezt követően épült ki a teljes csatornahálózat. A
teleptisztítási technológiája is a 90’-es évek műszaki, szakmai színvonalát tükrözte. A telep az átadást
követően hosszú évekig még a határértéken tudott tisztítani, de most már elodázhatatlan a komolyabb
átépítése, felújítása. A jelenlegi üzemeltetési rendszerrel a türelmi idő lejárta után – mai áron számolva
– 4-6 millió Ft közötti éves bírságok várhatók. Ugyanakkor, ha a telep tisztítótechnológiája nem
változik ugyanilyen összegű szennyvízterhelési díjjal kell számolni. Ezek a díjak mind a csatornadíjat
fogják növelni. A türelmi idő lejártának közelsége miatt a hatóság szennyezés csökkentési ütemterv
elkészítésére kötelezte a várost, mely határidőre el is készült, a hatóság azt elfogadta. Ennek az
ütemtervnek alapja a telep fejlesztése, ami ha tovább odázódik, úgy a tervet át kell dolgozni és újra
elfogadtatni a hatósággal. A maga részéről amellett foglalt állást, hogy a telepfejlesztés az előkészített
módon történjen meg. A forrásbiztosítással kapcsolatban megjegyezte, hogy a bérleti díjból
megképzett rekonstrukciós hányad csak korlátozottan vehető igénybe, egyrészt mert a tisztítótelep
beruházása a vízmű rendszer rekonstrukciós igényét nem befolyásolja, másrészt a fejlesztés a
csatornahálózatot nem igen érinti, és idővel annak fejlesztésére is ebből az alapból kell pénzösszeget
biztosítani. Ugyanakkor az előre nem látható meghibásodások, ami értéknövelő, azok költségét is a
rekonstrukciós alapból lehet biztosítani.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi bizottság ülésén is elhangzott, hogy a Vízmű
vállalta, hogy az önerő biztosításánál segít közreműködni, akár készfizető kezességet vállal egy
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esetleges hitel felvételnél. A bizottság véleménye, hogy a Vízmű is vállaljon részt az önerő
biztosításából, 50-50 %-ban kellene az önerőt biztosítani.
Arnóczi István János képviselő hangsúlyozta, a Vízmű által ajánlott MFB hitelkonstrukciót,
majdnem minden bank forgalmazza. Miért kellene nekünk egy közvetítőn keresztül hozzájutni a
hitelhez, amikor van a városnak egy számlavezető pénzintézete. Amennyiben az önkormányzat elvégzi
ezt a beruházást saját erőből, hitellel, akkor a bérleti díjnak is növekednie kell.
Javasolta, hogy a polgármester úr kezdjen tárgyalásokat a számlavezető pénzintézettel.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, az nem lehet vitatott, hogy a telep fejlesztésére szükség
van. véleménye szerint a pályázat benyújtásáról mindenképpen dönteni kellene, ugyanakkor saját erő
biztosítására kérjenek be ajánlatot, illetve erre pályázati lehetőség is van. Példaként említette, hogy
Békéscsaba a szennyvíztisztítás megoldására kötvényt bocsát ki.
Javasolta, hogy a tárgyalásokon a képviselő-testület tagjaiból is vegyen részt valaki, akár a Pénzügyi
bizottság elnöke, vagy akit a testület kijelöl. Együtt keressenek megoldást a saját erő biztosítására.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy az EU fejlesztési
pályázat saját forrásáról, annak támogatásáról szóló rendelet 15/2011. BM rendelet csak erre az évre
vonatkozik. A szennyvíztisztító telepek fejlesztésére, szennyvíztisztításra is benyújtható a pályázat, de
ennek feltétele, hogy támogatási szerződéssel kell rendelkezni. Tehát erre az évre most nem
nyújthatjuk be ezt a pályázatot, amennyiben jövőre is élni fog ez a lehetőség, úgy max. 50 % saját erő
biztosítására igényelhetünk támogatást.
Poharelec László képviselő szintén egyetértett a telep fejlesztésének szükségességével. A
rekonstrukciós alapra azért jó lenne, ha a Vízmű jobban oda figyelne. Ha egy kerítést 10-15 évig nem
festenek le egyszer sem, akkor újat kell építeni, viszont, ha minden évben lefestik, akkor azt nem a
rekonstrukciós alapból kellene finanszírozni, hanem az karbantartási költség lenne. Véleménye szerint
a rekonstrukciós alapból jelentős összeget kellene fordítani a telep fejlesztésére, ami után majd sokkal
magasabb bérleti díjat tudna fizetni a Vízmű az önkormányzatnak. Egyetértett azzal, hogy a pályázat
benyújtásáról külön szavazzanak, ugyanakkor hatalmazzák fel a polgármestert, hogy folytasson
tárgyalásokat elsősorban a Vízművel, együtt keressék a megoldást a saját erő biztosítására, és ha még
is hitelfelvételhez folyamodnak, úgy az önkormányzat saját maga válassza meg ehhez a pénzintézetet.
Várfi András polgármester lezárta a témát, és az elhangzottakra figyelemmel javasolta elsőként a
szennyvíz tisztító telep felújításának megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásáról dönteni.
A képviselő-testület a 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.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
452/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP 1.2.0/B kódszámú
szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyú pályázatra a szennyvíz tisztító telep felújítása
megvalósítására. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
munkálatok elvégzésére.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a beruházás forrásösszetételét az alábbiakban
határozza meg:
Támogatás
Saját erő
Összesen
Tisztítótelep fejlesztése: 700.270.467,158.900.533,859.171.000,Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős. Várfi András polgármester

672

A következőkben a polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a beruházáshoz
szükséges saját erő biztosítási formájának meghatározása érdekében folytasson tárgyalást elsősorban a
Vízművek Zrt-vel, illetve kérjen ajánlatot pénzintézetektől.
A képviselő-testület a 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.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
453/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy a
szennyvíz tisztító telep felújítása beruházáshoz szükséges sajáterő biztosítási formájának
meghatározása érdekében folytasson tárgyalást a Vízművek Zrt-vel, illetve az önerő hitellel
történő kiegészítésére kérjen be ajánlatokat pénzintézetektől.
Határidő: azonnal
/ Arnóczi István János képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 11 fő./
6. Napirendi pont
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI. 2.) önkormányzati rendelet
módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg a sírhelyek
megváltási díját, valamint a temető fenntartási hozzájárulás díját. A képviselő-testület a temető
üzemeltető javaslata alapján minden évben felülvizsgálja ezeket a díjtételeket. A hatályos szabályozás
szerint a sírhelyekre megállapított megváltási díjak számtani átlagának 5%-a 3.328- Ft, a temető
fenntartási hozzájárulás összege pedig 3.423- Ft. Tekintettel arra, hogy a temető fenntartási
hozzájárulás díja meghaladja a sírhelyekre megállapított megváltási díjak számtani átlagának 5%-át,
javasoljuk a temető fenntartási hozzájárulás mértékét 3.325- Ft összegben megállapítani. Jelen esetben
javasoljuk a rendelet egy fordulós tárgyalását, mert a hatályos rendelet nem felel meg egy magasabb
szintű jogszabály előírásának, ami az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése szerint tilos.
A véleményező bizottságok a tervezet szerint javasolják a rendelet módosításának elfogadását.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte a képviselőket szavazzanak. Felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta:[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
25/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletét
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI. 2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
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1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI.2.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § (1)Ez a rendelet 2011. szeptember 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti a 40/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2011. augusztus

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. augusztus hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. augusztus 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 25/2011. (VIII .30.) önkormányzati rendelethez
Köztemető fenntartási és létesítmény használati díjtételek
A
B
Temető fenntartási hozzájárulás:
3.325,- Ft
1
Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatások díja:
2
Ravatalozó bérlet:
17.850,- Ft
3
Hűtőszekrény használata (Ft/nap):
2.520,- Ft
4
Halott átvétele átadása (temetőben):
11.340,- Ft
5
6 Sírhelyek árai:
Egyszemélyes normál sírhely 25 évre :
13.283,- Ft
7
Kétszemélyes normál sírhely 25 évre:
26.565,- Ft
8
Egyszemélyes mélyített 25 évre:
17.535,- Ft
9
35.070,- Ft
10 Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre:
9.135,- Ft
11 Gyermeksírhely 25 évre:
26.250,- Ft
12 Urnafülke 10 évre:
26.250,- Ft
13 Urnasírhely 10 évre:
108.045,- Ft
14 Egyszemélyes sírbolt 60 évre:
151.410,- Ft
15 Kétszemélyes sírbolt 60 évre:
252.105,- Ft
16 Háromszemélyes sírbolt 60 évre:
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
/ Arnóczi István János képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 12 fő./
7. Napirendi pont
A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének vizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat új törvényességi felügyeletét
ellátó szerv, a Békés Megyei Kormányhivatal, a folyamatos törvényességi vizsgálatai mellett
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célvizsgálatot is folytatott a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját
szabályozó rendeletekről.
A képviselő-testület utoljára 2006 februárjában módosította a képviselők tiszteletdíjának mértékét. A
2006-os módosítás során a testület figyelembe vette az akkor hatályos jogszabályok előírását, amely
értelmében a bizottsági tiszteletdíj mértéke nem haladhatja meg a képviselői alapdíj mértékének 50%át. Időközben módosult a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló törvény. A törvény módosítása
nyomán 45%-ra csökkent a bizottsági tagság után adható tiszteletdíj mértékének a képviselői
alapdíjhoz viszonyított aránya. Mivel az önkormányzat képviselő-testülete költségvetési, politikai és
méltányossági megfontolásokból nem kívánta sem az alapdíj mértékét emelni, sem pedig a korábbi
bizottsági tiszteletdíj mértékét csökkenteni, így mára törvénysértő helyzet alakult ki.
Békés Megyei Kormányhivatal második kifogása arra irányult, hogy az önkormányzat nem állapíthat
meg szigorúbb szabályokat arra, az esetre, ha a képviselő, illetve bizottsági tag kötelezettségeit
megszegve nem látja el a feladatát.
A harmadik törvényességi kifogásában a Kormányhivatal arra mutatott rá, hogy a polgármester,
alpolgármester költségtérítése csak az átalánydíjas kifizetés esetésben korlátozható, az is csak a
törvényben meghatározott mértékig.
A Képviselő-testületnek ezeket a jogsértéseket - az észrevétellel történő egyetértés esetén - 2011.
szeptember 30-ig kell megszüntetni.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, jelenleg a bizottsági tag (képviselő, külsős)
tisztelet díja 17.900 Ft, ami a rendelet módosításával 17.100 Ft-ra változik. Nem jelentős a módosítás.
Az Alpolgármester esetében tételesen került meghatározásra a költségtérítés mértéke, korábbi
gyakorlat alapján. Javasolt a rendeletből ennek a szabályozásnak a törlése.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a rendelettervezetről. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület 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
26/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995.
(III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában
biztosított feladatkörében eljárva Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.)
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995.
(III. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Tdr.) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A települési képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll.
(2) A képviselő havi alapdíja 38.000 forint.
(3) Ha a képviselő valamely bizottságnak tagja, az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is havi 17.100 forint pótdíj illeti meg.
(4) A bizottság elnökét az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság esetén is - havi 29.500
forint pótdíj illeti meg.
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(5) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi 17.100 forint.
(6) A képviselő alapdíja képviselői mandátumának keletkezésétől megszűnéséig, a képviselői pótdíj,
továbbá a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja a megbízatás keletkezésétől annak megszűnéséig
jár.”
2. § A Tdr. Kiegészül a következő 3/A. § rendelkezéseivel:
„3/A. § (1) Ha a képviselő vagy a nem képviselő bizottsági tag (a továbbiakban: képviselő) három,
egymást követő alkalommal neki felróható okból nem vesz részt a Képviselő-testület, illetve a
bizottság munkájában (a továbbiakban: testület), vele szemben a polgármester vagy az érintett
bizottság elnöke kezdeményezi a tiszteletdíj csökkentését.
(2) A képviselő tiszteletdíjának csökkentését az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságnál kell kezdeményezni az érintett testületi jegyzőkönyvekhez csatolt
testületi üléseken készült jelenléti ív másolati példányaival.
(3) Amennyiben az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
megállapítja, hogy a képviselő neki felróható okból nem vett részt a testület három, egymást követő
ülésén, akkor a Képviselő-testület 6 hónap időtartamra 25%-kal csökkenti az érintett képviselő
tiszteletdíját.”
Záró rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti a Tdr. 5. §-a, a 15/1995. (V. 15.), a 7/1997. (IV. 7.) ,a 4/1999. (II. 2.) , a 19/2002.
(XI. 12.) önkormányzati rendeletek, valamint a 3/2006. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. §-a és a
15/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Gyomaendrőd, 2011. augusztus
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. augusztus hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. augusztus 30.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző

8. Napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása I. forduló
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a rendelet 2011. április 1-i
hatálybalépése óta eltelt időszakban az alábbi – a Békés Megyei Kormányhivatallal egyetértésben
bizonyos rendelkezések pontosítása vált szükségessé: rendelet területi és személyi hatálya,
közszolgáltatási szerződés felmondása. A rendelet néhány kisebb szerkezeti egysége (bekezdések,
pontok) megismétli magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit, melyet a jogszabály nem
engedélyez. Ugyanakkor a rendelet nem állapít meg rendelkezéseket a közszolgáltatással összefüggő
személyes adatok kezelésére vonatkozóan, melyet a jogszabály előír.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a rendelet tervezet szerinti módosítását.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
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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 Tímár 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
454/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megbízza Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályát azzal, hogy a Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére készítse el a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet – az
előterjesztésben meghatározott észrevételeknek megfelelő - módosításának tervezetét.
Határidő: 2011. szeptember 29.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
9. Napirendi pont
Helyi adórendelet felülvizsgálata
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület legutóbbi ülésén határozott a helyi
adórendelet felülvizsgálatáról, azzal, hogy a döntéshez szükséges számításokat elemzéseket a mai
ülésre kell beterjeszteni. A változtatás főbb irányvonalai a következőek.
- Elektronikus bevallás lehetőségének biztosítása az adórendeletben, mely lehetőségről a helyi
rendeletben rendelkezni kell. Az iparűzési adó vonatkozásában, 2012. január 1-től kötelezővé
lehetne tenni az elektronikus űrlap használatát.
A bizottságok támogatták az elektronikus bevallás lehetőségének rendeleti szabályozását,
illetve iparűzési adó tekintetében annak kötelezővé tételét.
- Építményadó vonatkozásában az üdülés, pihenés célját szolgáló építményeknél az
adómértékét egyszerűsíteni lehetne, ha az alapterület szerinti sávos adómértékek
megszűnnének és helyettük a területi elhelyezkedés és közművel való ellátottság alapján csak
egy adómérték kerülne meghatározásra. Így a jelenlegi 12 adómérték helyett csak 4 lenne. A
bizottságok egyetértetek ezzel a változtatással. Kérték a területi besorolás pontosítását. A nem
üdülés, pihenés céljára szolgáló építmények vonatkozásában, melyek főleg az iparűzési
adóalanyok vállalkozásai működtetéséhez szükséges építményeket jelentik, az adómértéke 300
Ft/m2. Ez az adótétel mintegy 550 ingatlant érint. Ezen ingatlanok után kivetett éves
építményadó összege 21.012.000 Ft. Az adótétel megszüntetése esetén ez az összeg esne ki az
önkormányzat költségvetéséből. A Pénzügyi és a Városfenntartó bizottságok javaslata, hogy
ezen építmények ne legyenek adóztatva, és az iparűzési adó mértékét emeljék fel 1.9 %-ról, 2
%-ra. Az Ügyrendi bizottság nem javasolta a jelenlegi szabályozás változtatását, esetleg egy
50%-os mérséklést tartott elfogadhatónak. Véleményük szerint ezen építmények után
fizetendő adó tervezhetőbb bevétel az iparűzési adóval szemben.
- Magánszemélyek kommunális adójának mértéke jelenleg függ az ingatlan településen belüli
elhelyezkedésétől, illetve ezen belül sávosan az ingatlan hasznos alapterületének nagyságától.
Így összesen 12 adótétellel adóztatjuk a lakáscélú ingatlanokat. A lakáscélú ingatlanokat
építményadóban is lehetne adóztatni a tényleges négyzetméter nagyságuk szerint. A területi
besorolás megmaradna, melyekre külön-külön négyzetméter ár kerülhetne meghatározásra.
Így 3 adótétellel is megoldható lenne a lakások adóztatása, az egy lakásra jutó adó maximális
értékének meghatározása mellett. A bizottságok egyike sem javasolta ezt a változtatást,
maradjon meg a jelenlegi adóztatási struktúra. A Pénzügyi bizottság az adómérték 10-20 %-al
történő megemelését támogatta, viszont a másik két bizottság ezt nem javasolta.
- Idegenforgalmi adó vonatkozásában, mivel megszűnt a vendégkönyv vezetési kötelezettség, a
helyi adórendeletben célszerű lenne előírni, hogy az adóbeszedésre kötelezettek az adó
alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezessenek. A nyilvántartás
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bevezetésével ellenőrizhetőbbé válna az idegenforgalmi adó bevallása, beszedése is. Ezt a
változtatást mindhárom bizottság elfogadásra javasolta.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, jelen ülésen nem a rendeletalkotásról dönt a testület, most a
bizottságok véleménye került ismertetésre, melyek alapján elkészül a rendelet-tervezet első fordulós
vitára a testület szeptemberi ülésére. Ez egy lehetőség, a maga részéről úgy ítélte meg, hogy egy ilyen
nehéz gazdasági helyzetben nem szabad a lakosság terheit tovább növelni, ugyanakkor helyére kell
tenni bizonyos dolgokat. Nem helyes, hogy egy vállalkozó fizet az építményei után, és még iparűzési
adót is fizet. Ha nem is teljesen eltörölni, de bizonyos könnyítésen el kell gondolkodni.
Felkérte a képviselőket, hogy a döntési javaslat szerint döntsenek.
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
455/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 21/2000.
(VII.18.) KT rendeletének felülvizsgálata során rendeletében az alábbiakban kíván változtatni:
1. Elektronikus adóbevallás lehetőségének biztosítása a helyi adórendeletben.
2 Iparűzési adó vonatkozásában az elektronikus adóbevallás kötelezővé tétele.
3. Építményadó vonatkozásában, az üdülési célú építményeknél az eddigi 12 adótétel
alkalmazása helyett 4 adótétel bevezetése, az ingatlanok területi elhelyezkedése és közművel
való ellátottsága alapján.
4. A jelenlegi építményadóban, a nem üdülési célú ingatlanok adómértékének csökkentése a
jelenlegi 300 Ft/m2-ről …… Ft/m2-re.
5. A kommunális adó jelenlegi rendszerének megtartása, az adó mértékének ……. %-os
növelése mellett.
6. Idegenforgalmi adónál, az előterjesztés szerinti nyilvántartás bevezetése.
7. Az iparűzési adó mértékének megemelése 1,9 %-ról 2,0 %-ra.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. szeptember 29-i képviselő-testületi ülésre
a rendeletmódosítást, annak első fordulós megtárgyalására készítse elő.
Határidő: 2011. szeptember 29.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
10. Napirendi pont
Kezességvállalás a Gyomaszolg Ipari Park Kft. vételár visszafizetési kötelezettségére
Várfi András polgármester Márjalaki József bizottság elnököt kérte fel az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Packaging Service Kft. - jelenleg Peschak Immobilien
Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. 2004. június 4-én területet vásárolt a Gyomaendrődi Ipari
Parkban. Az adásvételi szerződésben vállalta, hogy a területen üzemcsarnokot épít a hozzá tartozó
iroda - és kiszolgáló helyiségekkel együtt. Vállalta továbbá, hogy az építési engedély beszerzésére
irányuló eljárást az adásvételi szerződés megkötését követően haladéktalanul megindítja és legkésőbb
2004. december 30-ig az építkezést megkezdi, majd azt 2006. december 31-ig befejezi, beszerzi a
használatbavételi engedélyt és a létesítményt üzembe helyezi. Az adásvételi szerződés aláírását
követően megtörtént a vételár kifizetése, és a vásárolt terület birtokbaadása. Sajnálatos módon
azonban a vevő az üzemcsarnok építését a mai napig sem kezdte meg. A mulasztás miatt az eladó
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Gyomaszolg Ipari Park Kft. a jogi képviselőjén keresztül a 2007. november 29-én levélben tájékoztatta
a vevőt, hogy érdekmúlásra hivatkozással a szerződéstől elállt és kérte az eredeti állapot visszaállítását
A vevő álláspontja szerint nincs olyan szerződéses kikötés, amely szerint az üzemcsarnok
felépítésének elmaradása lehetőséget adna az elállásra. A vevő álláspontját a Gyomaszolg Ipari Park
Kft. nem fogadta el, és továbbra is kérte az eredeti állapot visszaállítását, de sem a 2008. február 5-i,
sem a 2010. október 20-i levelére nem érkezett válasz a vevőtől. A vevő magatartásából a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. arra a következtetésre jutott, hogy a vevő a megvásárolt területen nem kíván semmiféle
beruházást megvalósítani, azt valószínűleg értékesíteni kívánja, hiszen az ingatlan értéke ma már
háromszorosa a 2004. évi árnak. Ez ellentétes az Ipari Park létesítésének céljával, mert az arra a célra
lett létrehozva, hogy helyet adjon ipari, szolgáltatási és kereskedelmi tevékenység végzésére alkalmas
beruházások megvalósításának.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. ezért az adásvételi szerződéstől elállás jogszerűségének megállapítása
és az eredeti állapot visszaállítása iránt 2011. június 2-án keresetet nyújtott be a Békés Megyei
Bírósághoz. Amennyiben a bíróság jogerős ítéletében a keresetnek helyt ad, a Gyomaszolg Ipari Park
Kft-nek vissza kell fizetnie a bruttó 13.401.250- Ft összegű vételárat. A vételár visszafizetésének
esedékessége egybeeshet nagyobb építési kivitelezési munkákkal. Ebben az esetben a Gyomaszolg
Kft. a megrendelt munkákat nem biztos, hogy határidőre teljesíteni tudja. Annak érdekében, hogy ez a
helyzet elkerülhető legyen, javasoljuk, hogy az önkormányzata vállaljon kezességet a vételár
megfizetésére, amennyiben azt a Gyomaszolg Ipari Park Kft a jogerős bírósági döntésben
meghatározott határidőre nem tudja teljesíteni.
A Pénzügyi bizottság a téma megtárgyalás során úgy foglalt állást, hogy a kötvény legyen kijelölve
forrásnak, azzal a kikötéssel, hogy a bírósági ítéletet követően a visszafizetési kötelezettség
esedékessége előtt a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsága vizsgálja meg, szükséges e az
önkormányzat részéről a vállalt kezesség teljesítése, vagy a társaság azt saját erőből képes rendezni.
Amennyiben a bírósági ítéletben meghatározott kötelezettséget az önkormányzat teljesíti, mint kezes,
akkor a Gyomaszolg Ipari Park Kft, köteles a tulajdonába visszakerült gyomaendrődi 3741/31. hrsz-ú
ingatlan értékesítést követően az önkormányzat részére a kezesség összegét visszafizetni kamataival
együtt.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottság javaslatával, fontos, hogy ez a frekventált helyen
lévő terület visszakerüljön az Ipari parkhoz, amit a Kft. akár egy éven belül is értékesíteni tud, sokkal
több pénzért.
Javasolta a képviselő-testületnek fogadják el a döntési javaslatot.
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
456/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete kezességet vállal bruttó 13.401.250- azaz
tizenhárommillió-négyszázegyezer-kettőszázötven
forint
Peschak
Immobilien
Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. (5520 Szeghalom Ipari Park 041/26.) részére történő
megfizetésére, amennyiben a bíróság a Gyomaszolg Ipari Park Kft. - a Gyomaszolg Ipari Park
Kft. és a Peschak Immobilien Kft. által 2004. június 4-én kötött adásvételi szerződéstől elállás
jogszerűségének megállapítása és az eredeti állapot visszaállítása iránt benyújtott - keresetének
jogerős ítéletében helyt ad, és kötelezi a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t a vételár
visszafizetésére, melyet az a bíróság által megállapított határidőre nem tud teljesíteni.
A bírósági ítéletet követően a visszafizetési kötelezettség esedékessége előtt a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsága vizsgálja meg, szükséges e az önkormányzat részéről a
vállalt kezesség teljesítése, vagy a társaság azt saját erőből képes rendezni.
Amennyiben a bírósági ítéletben meghatározott kötelezettséget az önkormányzat teljesíti, mint
kezes, akkor a Gyomaszolg Ipari Park Kft, köteles a tulajdonába visszakerült gyomaendrődi
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3741/31. hrsz-ú ingatlan értékesítést követően az önkormányzat részére a kezesség összegét
visszafizetni (kamataival).
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
11. Napirendi pont
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának fenntartói
jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét röviden
ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az intézmény vezetőjének a jogszabályi
változásoknak megfelelően át kellett dolgoznia az intézmény Pedagógiai Programját melynek
tartalmaznia kell a kimenő és a 2011/2012-es tanévtől beiratkozott tanulókra vonatkozó tantárgyi
illetve vizsga követelményeket. A fenntartó a program jóváhagyása előtt külső tanügy-igazgatási
szakértőt kért fel az intézmény átdolgozott pedagógiai programjaik véleményezésére. A program
szakértői véleményezését Brachna Irén tanügy-igazgatási szakértő végezte el és összegző javaslata
alapján az alábbi megállapítást tette: „Javaslom a fenntartónak az intézmény pedagógiai
programjának elfogadását, jóváhagyását.”
A szakértő javaslatára figyelemmel az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hagyja
jóvá az intézmény pedagógiai programját.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte a képviselőket, hozzák meg
döntésüket.
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
457/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint és a külső tanügy-igazgatási szakértői
vélemény alapján jóváhagyja, elfogadja a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
pedagógiai programjának átdolgozását, mely tartalmazza a 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet
tartalmi elemeit.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2010/2011-es
nevelési évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az önkormányzati
minőségirányítási programban meghatározottak szerint a közoktatási intézmények vezetői minden
tanítási év végén július 15-ig küldik meg az intézményi beszámolókat. Az intézményvezetők által
elkészített szakmai beszámolók megvitatásával és elfogadásával valósul meg az önkormányzati
minőségirányítási programban meghatározott évente megvalósuló szakmai ellenőrzési tevékenység.
Az óvodák ugyan nem önkormányzati fenntartás alatt működnek, azonban az óvodai nevelésre, épül az
általános-, illetve a középiskolai oktatás, ezért fontos, hogy az egész közoktatásról egy időben kapjon
tájékoztatást a Képviselő-testület. Az óvodák többsége törekszik a csökkenő gyermeklétszám
következtében kialakult anyagi és szociális helyzet problémáira megoldást keresni pályázatok
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benyújtásával. Aktívan részt vesznek a gyermekprogramok szervezésében - belső programok, óvodák
közötti programok – UGRI-BUGRI Sportnap, OVI-OLIMPIA, városi szintű programok.
A bizottság a beszámolók elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Csorba Csaba jegyző a téma kapcsán tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Állami
Számvevőszék átfogó vizsgálatot végzett a Margaréta Óvoda üzemeltetőjénél. A vizsgálat
megállapításai pozitívak voltak. Az ÁSZ első alkalommal vizsgálta az óvodák ilyen formában történő
működetését. Ezt a működtetési formát pozitívan ítélte meg, de rámutatott arra, hogy ez a megoldás
egy idő után a fejlődés gátjává is válhat – az önkormányzati finanszírozás csökkenése a fejlődés
további lehetőségét jelenti.
Gratulált az óvoda üzemeltetőjének, Kovács Péternének ezért a vizsgálati eredményért, a végzett
munkákért. Amennyiben hozzájárulását adja, úgy az ÁSZ jelentését megküldenék a képviselő-testület
tagjai részére. Azt érdemes átnézni, mind a képviselőknek, mind pedig a többi óvoda üzemeltetőjének
is.
Kovács Péterné óvodavezető hozzájárulását adta. Kérdés esetén készséggel áll rendelkezésre.
Várfi András polgármester további hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. A képviselő-testület
nevében gratulált a pozitív eredményhez, majd felkérte a képviselőket a beszámolók elfogadására.
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
458/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az ÖMIP (Gyomaendrőd Város
Közoktatási Intézményrendszerének Működési Minőségirányítási Programja) 4.2.2. B) pontja
alapján hozta meg döntését:
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Csemetekert
Óvodai Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének - Bárdi Zoltánnénak, a Blaha Úti Óvoda
2010/2011. nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai szakmai beszámolóját.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gyermekliget
Óvodai Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének - Szabó Istvánnénak, a Selyem Úti Óvoda és
Bölcsőde 2010/2011. nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai és bölcsődei
szakmai beszámolóját.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szivárvány
Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. képviselőjének - Varjú Juditnak, a
Vásártéri Óvoda és Bölcsőde 2010/2011. nevelési évben végzett tevékenységéről készített
óvodai és bölcsődei szakmai beszámolóját.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrődi
Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének - Kovács Péternének, a
Margaréta Óvoda 2010/2011. nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai szakmai
beszámolóját.
5.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tulipános Óvodai
Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének - Giricz Ilonának, a Tulipános Óvoda 2010/2011.
nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai szakmai beszámolóját.
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6.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szmola Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Kft. képviselőjének - Szmola Magdolnának, a Napsugár Óvodák
2010/2011. nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai szakmai beszámolóját.
7.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Csoda-Vár
Gyermekcentrum Alapítvány képviselőjének - Nagyné Simon Máriának, a Csoda-Vár
Bölcsőde 2010/2011. nevelési évben végzett tevékenységéről készített bölcsődei szakmai
beszámolóját.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Közoktatási intézmények beszámolói a 2010/2011-es tanévről
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben két iskola beszámolóját
olvashatjuk. Az egyik a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, a másik a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény. Az intézményi beszámolókat a tantestületi értekezlet jegyzőkönyvei
alapján a nevelőtestületek egyhangúan elfogadtak. A Kner Imre Gimnázium intézményi beszámolóját
a felvételi eredmények ismeretében Dr Kovács Béla intézményvezető terjeszti a Képviselő-testület elé,
a 2011. szeptemberi ülésen. Az intézményeknek az önkormányzati minőségirányítási program alapján
kötelező tanévenként, évenként egy alkalommal át fogó beszámolót adni a fenntartónak a végzett
tevékenységükről. Az intézményi beszámoló egyben önértékelés is, az intézmény
alapdokumentumaiban, pedagógiai programjában megfogalmazott célok, feladatok összehasonlítása a
tényleges működéssel, a pedagógiai tevékenység eredményességével. A beszámolók az ÖMIP tartalmi
és formai követelményeinek megfelelően készültek.
Az Ügyrendi bizottság mindkét beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottság javaslatával. Kérdés, hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket 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
459/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. Törvény a
Közoktatásról 104. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, valamint az Önkormányzati
Minőségirányítási Program 4.2.2. A) pontjában foglalt tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően elfogadja Ágostonné Farkas Mária a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
intézményvezetőjének beszámolóját, a 2010/2011-es tanévről.
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. Törvény a
Közoktatásról 104. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, valamint az Önkormányzati
Minőségirányítási Program 4.2.2. A) pontjában foglalt tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően elfogadja Hevesi-Nagy Anikó a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
megbízott intézményvezetőjének beszámolóját, a 2010/2011-es tanévről.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
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A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az intézmény alapító okiratának
módosítása az SNI-s normatíva igénylése miatt szükséges. A vonatkozó jogszabályok alapján a sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a hozzájárulás, ha az intézmény alapító
okirata meghatározza a fogyatékosság típusát is.
A módosítás hiányában az SNI-s gyerekek/tanulók részére a normatíva igénylés nem lesz
megvalósítható.
A bizottság nevében javasolta az alapító okirat előterjesztés szerinti módosítását.
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
460/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. Tv. 16.§ (15) bekezdése
alapján a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okirat módosítását megismerte
és elfogadja. 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.
Az alapító okirat 4.1.1. pontjának 852021 szakfeladat számú része
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
az alábbiak szerint módosul
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 tartós és súlyos rendellenessége,
- autista gyermekek különleges gondozása
2.
Az alapító okirat 4.1.1. pontjának 852022 szakfeladat számú része
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
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az alábbiak szerint módosul
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 tartós és súlyos rendellenessége,
- autista gyermekek különleges gondozása
3.
Az alapító okirat 4.1.3. pontjának 851012 szakfeladat számú része
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
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 tartós és súlyos rendellenessége,
- autista gyermekek különleges gondozása.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnököt ismertesse az iskola
kérelmének lényegét.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az iskola igazgatója, Ágostonné Farkas Mária azt
kéri a képviselő-testülettől, hogy az engedélyezett óvodai létszámokat, csoportszámokat szíveskedjen
felülvizsgálni. A kérelmének indokolásában leírta, hogy a Fő úti óvoda megszűnésének következtében
valamint egyéb okok miatt 2011. július végén és augusztus hónapban további 4 főt írattak be a
Százszorszép Óvodába. A csoportok létszámát növelte az is, hogy a Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata alapján 3 gyermek sajátos nevelési igényűvé vált,
akiket a csoportok létszámának kialakításánál 2 illetve 3 főként kell figyelembe venni. A
csoportszámok felülvizsgálatát az is indokolttá teszi, hogy a 2,5 éves gyermekek jelen vannak a
csoportban, de nem mindenki után jogosult normatíva igénylésre az intézmény- azon 2,5 éves
gyermek után igényelhető óvodai normatíva, aki az adott év december 31. napjáig betölti a 3. életévét.
Tudni kell, hogy csoportok szervezésének előírásai vannak, az átlag létszám 20 fő, maximális létszám
25 fő. A fenntartó + 10% eltérést engedélyezhet – 27 főben maximálhatja le a csoportok létszámát.
Jelen esetben a beíratott létszám túllépné az engedélyezett keretet, ezért fordult kérelemmel az
intézmény vezetője a képviselő-testülethez. Az összes felvehető gyermek 114 fő, az átszámított
létszám így 93 főre változott.
A kérelmet az Ügyrendi és a Pénzügyi bizottság tárgyalta, - javasolják a 4 csoport indításának
engedélyezését a Százszorszép Óvodában.
Várfi András polgármester kérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
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Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
461/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) c) pontja alapján,
valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete alapján hozta
meg döntését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodás gyermeklétszám
megváltozása alapján, a 2011/2012-es tanévben a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi, a 377/2011. (VI.30.) Gye. Kt.
számú határozat 3. pont második francia bekezdésének visszavonásával:
Óvodai feladatellátás
Óvodások létszáma:
87+6 fő (93) fő
Csoportok száma:
Százszorszép Óvodai telephely:
4 csoport/ átlaglétszám:23,25 fő
A
normatíva
elszámolásánál
figyelembe
vehető
létszám
Csoport
Felvételt 3. évét
3. évét
SNI-s
évközi
megnev.
kérő
2011.09.30 2011.12.31. gyermekek
gyermekek betölti
betölti
Breki
20+2
19
1
1*
2
Maci
22
22
1
Nyuszi
20+2
19
1
1
2
Süni
19+2
17
2
2
2
Összesen
81+6
78
4
5
6
Átlaglétszám: 23,25 fő

Számított
csop.
létszám
22+2
23
21+2
21+2
87+6

Összesen: felvételt kérő gyermekek száma 87 fő. A Kt. 3. számú melléklete alapján
átszámított létszám 93 fő.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodás gyermeklétszám
megváltozása alapján, a 2011/2012-es tanévben a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
óvodai feladatellátásához engedélyezi a 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshelyek
visszaállítását, mely nem jelent az intézmény számára költségvetés módosítást.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 2011. évi létszámcsökkentéséhez kapcsolódó
visszaigénylés
Várfi András polgármester elmondta, az iskolában egy fő pedagógus álláshely megszüntetésre került.
A felmentési időre és a végkielégítésre járó bér jogszabályban meghatározott része visszaigényelhető
pályázat útján.
Megkérdezte, van e kérdés, észrevétel.
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Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Tímár 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
462/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon létszámleépítését érintő döntését az
alábbiak szerint:
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás – Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, - az
Intézményi Társulás 7/2007. (V.29.) sz. határozatában szereplő a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola és Diákotthonban - Hunyai telephelyén alkalmazott, gyes-en lévő –
1 fő pedagógus álláshelyet végleges jelleggel megszüntet.
2011-ben a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon nyitó létszámban 73 fő - nem szerepel a Hunyai telephelyen lévő 1 fő pedagógus. A létszámcsökkentési
intézkedés következtében, az előzőleg elfogadott 6 fő helyett – az Intézményi Társulás
26/2011. (VI.29.) sz. határozata, a Képviselő-testület 378/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata 7 fővel csökken az intézmény létszáma, a jelenleg engedélyezett 67 főre.
Az egy fő pedagógus továbbfoglalkoztatására az intézménynél, az önkormányzat hivatalánál
az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség, ezért a fenntartó
felmentéssel megszünteti jogviszonyát a védettség lejártát követően.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának - Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, az
5/2011. (III.3.) BM rendeletének megfelelően az egy fő pedagógus álláshelyen foglalkoztatott,
jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó költségvetési kiadások megtérüléséhez nyújtsa be a
pályázatot a következők alapján:
Bér+jár.
Visszaigényelhető Ft
1 fő pedagógus:
Munkaviszony
2012. 01. 05.
megszűnik:
Felmentési
idő
3
2011. 10. 05.
hónap, kezdete:
Felmentési időre járó 3 havi bér + járulék
515.874.-Ft
171.958.-Ft
illetmény:
Végkielégítés 3 hó:
3 havi bér + járulék
515.874.-Ft
257.937.-Ft
Összesen:
429.895.-Ft
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2011. évi
érettségi vizsga eredményéről
Lehóczkiné Timár Irén az Ügyrendi bizottság elnöke elmondta, a Gimnázium igazgatója, Dr. Kovács
Béla elkészítette a tájékoztatóját az érettségi vizsga eredményéről, és mellékelte a vizsgabizottság
elnökeinek rövid értékelését. Összegezve megállapítható, hogy a vizsgák a jogszabályi előírásoknak
megfelelően zajlottak.
A bizottság nevében javasolta a tájékoztató elfogadását.
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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
Tímár 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
463/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 2011. évben érettségi vizsgát tett tanulók
eredményeiről készített tájékoztatót.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer Gyomaendrődön
Lehóczkiné Timár Irén az Ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatásul elmondta, az ösztöndíjrendszert
minden évben meghirdeti a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő.
Az önkormányzatoknak adott év szeptemberében van lehetőségük csatlakozni az azt követő évi
fordulóhoz. A csatlakozási szándékot szeptember 30-ig kell megküldeni. A támogatást kizárólag
szociális rászorultság alapján lehet elnyerni. Önkormányzatunk 2009-ben csatlakozott először. Az
ösztöndíjpályázatnak két típusa van, A és B. Az A típusú pályázatot a felsőoktatási intézményben
hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók, a B. típusút az adott évben kezdődő tanévben érettségiző
tanulók nyújthatják be. Az A. típusú pályázók esetében egy tanévre, a B. típusú esetében pedig 6
félévre szól a támogatás, amennyiben a tanuló felvételt nyer, majd hallgatóként is megfelel a 6 féléve
alatt a kritériumoknak. A 2010 év tapasztalata, hogy 19 db A típusú és 2 db B típusú érvényes pályázat
érkezett. A 2011-es fordulóban 34-en nyújtottak be A típusú pályázatot, B típusra pedig 3-an.
A véleményező bizottságok úgy foglaltak állást, hogy javasolják az önkormányzatnak a csatlakozást,
segítsék az arra rászoruló tehetséges helyi fiatalokat.
Kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester szintén javasolta a csatlakozást. Felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 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 Tímár Irén
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László nem, Toldi Balázs igen Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
464/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete csatlakozni kíván a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012 évi fordulójához, és felhatalmazza Várfi
András polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírásával.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Központi konyha étkezési programjának cseréje
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, az eddig alkalmazott központi konyha étkezési programja nem tudta
ellátni maradéktalanul a kívánt feladatokat, amely így az intézményi dolgozók napi munkáját nagyon
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megnehezíti. A nehézségeket látva az intézményvezetőkkel, gazdasági vezetőkkel egyeztetve végül
olyan döntés született, hogy szükségessé válik a program lecserélése egy alkalmasabb programra. A
program bevezetésével a feladatok hibátlanul és hatékonyabban lesznek megoldhatók és jobb lesz a
vezetői információ. A program bevezetésének forrása biztosítható az oktatási intézmények által a
Gondozási Központnak térítés nélkül átadott élelmiszerkészlet nettó értékéből. A mintegy 900ezer
forintnyi összeg a harmadik negyedévi költségvetés módosításakor a Gondozási Központtól elvonásra
és központi tartalékba kerül. Ebből a tartalék összegből finanszírozható a szoftver beszerzése.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a szoftver cseréjét.
A képviselő-testület a javaslatot vita nélkül, 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 Tímár 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
465/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a központi konyha
élelmezési szoftverének cseréjét. A szoftver bruttó beszerzési értékének 270.000 forint
pénzösszegét a térítés nélküli élelmiszerkészlet nettó értékének a Gondozási Központtól
központosításra kerülő tartalékát jelöli ki.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
A gyomaendrődi háziorvosok kérelme
Várfi András polgármester köszöntötte a jelenlévő házi és gyermekorvosokat, majd felkérte
Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnököt ismertesse a kérelem lényegét.
Lehóczkiné Timár Irén elmondta, a háziorvosok levélben fordultak a képviselő-testület felé az alábbi
problémával. Jelenleg a városban dolgozó háziorvosok többsége a nyugdíjkorhatár felett van, 5
háziorvos rövid időn belül szeretne nyugdíjba vonulni. A háziorvosok azt kérik a Képviselő-testülettől,
hogy a jelentkező új orvosok számára vissza nem térítendő támogatásként az Önkormányzat vásárolja
meg a praxist. Ennek gyakorlati megvalósításaként azt javasolják, hogy az Önkormányzat 2012-2013
évtől kezdődően hozzon létre egy pénzügyi alapot, mely biztosítaná a praxisok megvásárlását és az új
praxisok szakmai rendeleteknek való megfeleltetését, valamint megteremtené a nyugdíjba vonulók
anyagi biztonságát, lelki nyugalmát.
A Bizottság elnöki munkacsoport egyetértett a probléma felvetésével, javaslatként megfogalmazták,
hogy mivel ez nem csak Gyomaendrődi probléma, ezért várják meg a Kormány milyen intézkedéseket
kíván tenni az orvoshiány megszüntetése érdekében. Szükségesnek tartották továbbá a háziorvosi
körzetek számának felülvizsgálatát, amit a lakosságszám csökkenése is indokolna.
Az Ügyrendi bizottságnak az volt a véleménye, hogy a háziorvosok valós problémát vetettek fel,
melyre minél hamarabb az összes fél meghallgatását követően megoldást kell találni.
Dr. Katona Piroska gyermekorvos tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ez elmúlt másfél évtizedben
feladatátvállalási szerződés formájában, vállalkozási formában látják el az orvosok az egészségügyi
alapellátás biztosítását. Mint ahogy elhangzott öt háziorvos kolléga szeretne véglegesen nyugdíjba
vonulni. Szeretnék, ha az önkormányzat rövid távú stratégiát dolgozna ki a probléma megoldására. Az
öt fő hirtelen kiesése alapjaiban veszélyeztethetné az alapellátási rendszert. Közismert tény, hogy
sajnos az egészségügyben munkaerőhiány van, jelenleg 4000 orvos hiányzik a rendszerből. Ez a szám
évről-évre nő, az egyetemek évente 1000 főt képeznek. A végzősök nagy része külföldön vállal
munkát a jobb kereseti lehetőségek miatt. Az egyetemi városokkal szemben Gyomaendrőd nem vonzó
a frissen végzett kollégák számára, az itteni lehetőségek sokkal szerényebbek. Jelenlegi körülmények
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között az önkormányzat nem támogatja a vállalkozó háziorvosokat, iparűzési adó terheli a
tevékenységüket. Házastársuk, amennyiben nem orvos, nem tud munkát találni. Gyermekeik
továbbtanulására csak vidéken van lehetőség. A végzős kollégáknak nincs tőkéjük a vállalkozás
beindítására, sokuknak diákhitelt kell törleszteniük. Lakásra is szükségük lenne. Az önkormányzat
segítsége nélkül a praxisváltás nem valósulhat meg, a forrás biztosítására meg kell találni az anyagi
lehetőséget. Hosszú távú, biztos megoldást továbbra is a vállalkozási forma jelentene, mert így a
vállalkozó orvosnak kell biztosítani az ellátás feltételeit. Tisztában vannak azzal, hogy az
önkormányzatnak korlátozottak az anyagi lehetőségei, ezért az orvosok mindenben próbálnak ehhez
támogatást nyújtani. Amennyiben nem valósul meg a praxisváltás vállalkozási formában, úgy az
önkormányzatra visszaszáll a praxis, aki aztán alkalmazhat közalkalmazott orvost – hasonlóan Dr.
Macsári Judit háziorvos alkalmazására – viszont számukra is vonzóvá kell tenni a településen való
elhelyezkedést. Számukra a rendelőt az önkormányzatnak újra fel kell szerelni, mert az előző az a
vállalkozó orvos tulajdona. Természetesen tartós helyettesítéssel is megoldható a feladat ellátás, ennek
lehetőségei azonban korlátozottak, megfelelő szakképesítéshez kötött. A nyugdíjba vonulni kívánó
háziorvosokon kívül Dr. Macsári Judit, Dr. Kolozsvári Árpád és személye rendelkezik olyan
szakképesítéssel, ami alkalmas a tartós helyettesítés ellátására. Más városokban is hasonló a helyzet,
ott is sok a nyugdíjas korú orvos, ezért nagyon nehéz tartós helyettesítő orvost találni. Példaként
említette, hogy Szarvason a nyugdíjba ment gyermekorvos kolléga helyettesítésére a Gyomaendrődi
négy gyermekorvost kérték fel, amiről a mai ülésen fog dönteni a képviselő-testület. A helyettesítés
elvállalásra rá vannak kényszerülve az elégtelenfinanszírozás miatt.
Lehetne még rezidenseket alkalmazni, de ennek is szigorú feltételei vannak, vagy a más szakos
orvosok átképzésével lehetne ezt a problémát megoldani. Ez egy öt éves képzést jelent, ez idő alatt az
orvosoknak továbbképzésekre, vizsgákra kell járni, ilyenkor őket is helyettesíteni kell.
Végső megoldást jelenthet a körzethatárok módosítása. Egyrészt a jelenlegi háziorvosi körzeteknél
lehetne nagyobb utca szám, beteglétszám előírása, másrészt a vegyes körzet kialakítása lehetne
megoldás, de ebben az esetben a szakképesítés hiánya okozhat problémát.
Ismételten kifejezte az itt dolgozó orvosok elkötelezettségét, felelősségét, a helyi lakosság alapellátása
ügyében, viszont a lehetőségeik korlátozottak. Az önkormányzat áldozatvállalása nélkül nincs reális
esély arra, hogy a praxisokat meg tudják újítani. A probléma közös, viszont annak megoldása az
önkormányzat feladata.
Kívánt a testületnek sok sikert, jó egészséget, és jó döntéseket.
Márjalaki József bizottsági tag egyetértett abban, hogy nagyon fontos megoldandó kérdésről van szó.
Hangsúlyozni kívánta, hogy az orvosok lakhatásának biztosítása érdekében már ez a képviselő-testület
is tett lépéseket, így ez a része az új orvos fogadásának már megoldott. Véleménye szerint ettől sokkal
fontosabb, hogy a körzetek számát úgy alakítsák át, hogy az vonzó legyen az új orvos számára, egy
1800-2000 fős praxis már csábítóbb lehet.
Arnóczi István János képviselő hangsúlyozta, a hirtelen jött kérésre a képviselő-testület ilyen
gyorsan, - a költségvetés elfogadása után – a kért módon nem tud megoldást biztosítani egyetlen
háziorvos számára sem. Türelmet kért a praxisukat visszaadni szándékozó háziorvosoktól, meg kell
várni, hogy a kormányzatnak mi az elképzelése az orvoshiány megoldásra, jelenleg ebbe a formában
az önkormányzat biztos nem tudja a praxisokat visszavenni.
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, a háziorvosok által beadott kérelmet egy
személyes találkozó előzte meg, melynek célja az volt, hogy közös megoldást találjanak a háziorvosi
praxisok megújítására. Nyilván a mai ülésen a megoldást nem fogják megtalálni, de fel kell hívni a
figyelmet arra, hogy egy nagyon fontos kérdésről van szó, amivel foglalkozni kell.
Dr. Frankó Károly háziorvos hangsúlyozta, ahhoz, hogy egy orvos Gyomaendrődre jöjjön, garantálni
kellene, hogy legalább a házastársának munkahelyet tudnak biztosítani. A városban praktizáló
háziorvosok többsége a nyugdíjkorhatár felett van, a 72. életévével személye a legfiatalabb. Meddig
gondolják, meddig van az orvosoknak toleranciája. A rendelők felszerelésének zöme saját tulajdonuk,
amit a fizetésük rovására gazdálkodtak ki. Ezeket az eszközöket ők el fogják vinni, de a legjobb
megoldás az lenne, ha az önkormányzat azt is megvásárolná, mert a kezdő orvosnak arra nem lesz
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pénze. Az önkormányzatnak számolni kell azzal is, lehet, hogy egyszerre öt háziorvos is el fog menni
nyugdíjba, akkor gondoljanak majd arra, mi a legnagyobb baj, adni nekik néhány millió forintot, amire
a bizottsági ülésen még alternatívát se hangzott el. A háziorvosoknak 5 millió Ft-ot kellene adni, hol
ott annak értéke az évi bevételük duplája. Ötödik évtizede dolgoznak a településen. Megöregedve kell
nekik nap, mint nap dolgozniuk. Jól gondolják meg mit döntenek, mert egy-két év múlva nagy gondot
fog jelenteni, hogy lesz e orvos, vagy nem. A felelősség az önkormányzaté. Ha garanciát kaptak volna
arra, hogy megkapják a kért pénzt, úgy beosztották volna egymás között, ki mikor megy el nyugdíjba.
Várfi András polgármester összegezésként megállapította, a bizottság valóban nem határozott meg
alternatívát, viszont egyetértés volt abban, hogy a háziorvosok valós problémát vetettek fel, és bár az
egészségügy finanszírozásában a jelentős változások várhatók, a városban mihamarabb megoldást kell
találni erre a problémára. A megoldás egyik lehetősége lehet a háziorvosi körzetek számának
felülvizsgálata, átrajzolása. Az önkormányzat tovább foglalkozik ezzel a kérdéssel.
Felkérte a képviselőket, hogy az általa elmondottak alapján fogalmazzák meg döntésüket.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné tartózkodás,
Lehóczkiné Tímár 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
466/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosok által felvetett
problémát valós problémának ítéli meg, melyre az önkormányzatnak mihamarabb megoldást
kell találni. A megoldás egyik lehetősége lehet a háziorvosi körzetek számának felülvizsgálata,
átrajzolása.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Jelentés a Fő u. 3. sz. alatti háziorvosi szolgálatnál végzett ellenőrzésről
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnököt ismertesse a napirendi
pont lényegét.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházai, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézete
2011. július 6-án ellenőrzést tartott a Fő u. 3. szám alatti felnőtt háziorvosi szolgálatnál, Dr. Macsári
Judit és Dr. Palya József rendelőjében. Az ápolásszakmai ellenőrzés mindkét szolgálat esetében
hiányosságokat tárt fel - négyszemközti konzultációt lehetővé tévő helyiség, beteg öltöző/vetkőző
helyiség nem biztosított. Az önkormányzati működésben lévő háziorvosi szolgálat esetében feltárt
hiányosságokat a Városi Egészségügyi Intézmény saját erőből megoldja. Dr. Palya Józsefnek, mint
vállalkozó háziorvosnak a rendelő tárgyi minimumfeltételeit magának kell biztosítania, kötelessége
megvalósítani az öltöző leválasztását.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
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
Tímár 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
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467/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városi Egészségügyi
Intézményt, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Orosházai, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézete által 2011. július 6. napján tartott
ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetését az Intézmény saját költségvetéségből
belső átalakítással oldja meg.
Ezzel egyidejűleg felhívja Dr. Palya József, mint vállalkozó háziorvos figyelmét, hogy a
szerződésben foglalt kötelezettségének tegyen eleget, rendelőjében alakítson ki beteg
öltőző/vetkőző helyiséget.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Szarvas Város Önkormányzatának kérelme gyermekorvosi helyettesítéssel kapcsolatban
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést. A Szarvasi 1. sz.
gyermek háziorvosi körzet orvosa 2011. augusztus 31. napjával befejezi orvosi tevékenységét. 2011.
szeptember 1. napjával helyettesítéssel kell megoldaniuk a feladatot, ezért kérik, hogy Dr. Varga Géza,
Dr. Fekécs Tünde és Dr. Katona Piroska gyermekorvosok heti 1-1-1 alkalommal 3 óra rendelést
biztosítsanak Szarvas Városában. Szarvas Város Önkormányzata levelében kifejezte, hogy e
kérésükkel nem kívánják veszélyeztetni városunk gyermekorvosi ellátását. Dr. Katona Piroska
gyermekorvos tájékoztatása szerint a helyettesítést négyen fogják ellátni, Dr. Varga Géza hétfői és
keddi, Dr. Fekécs Tünde pénteki, míg Dr. Katona Piroska csütörtöki napokon. Szerdai napokon nem
gyomaendrődi gyermekorvos látja el a helyettesítést. Dr. Katona Piroska arról is adott tájékoztatást,
hogy ők hárman biztosítják egymás helyettesítését a szarvasi helyettesítés időtartama alatt, így a
helyettesítés folyamatos biztosításával nem kerül veszélybe városunk gyermekeinek ellátása.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést, javasolja a helyettesítéshez való hozzájárulást azzal,
hogy a helyettesítés időtartama határozott időre, maximum hat hónapra terjedjen ki.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, miért van szükség a 6 hónapos határidő meghatározására.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, ezzel arra ösztönöznék a feleket, hogy minél rövidebb
időn belül tartós megoldást találjanak a gyermekorvosi állás betöltésére. A helyettesítés plusz terhet
jelent a gyomaendrődi gyermekorvosoknak is, ezért a bizottságnak az volt a véleménye, hogy csak
meghatározott ideig terhelje őket ez a helyettesítési jogviszony.
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
Tímár 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
468/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV törvény 152. § (1) bekezdésében foglaltak alapján hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Varga
Géza, Dr. Fekécs Tünde valamint Dr. Katona Piroska gyermekorvosok határozott időre, hat
hónapra helyettesítést lássanak el Szarvasi 1. számú gyermek háziorvosi körzetben.
Határidő: azonnal
23. napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása, telephely változás
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Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a Liget Fürdő Kft jelenleg a város lakosságának fizikai
környezetjavító szolgáltatás, illetve egyéb humán egészségügyi szolgáltatást nyújta. A Városi
Egészségügyi Intézmény bérelt helységben látja el a gyógytorna tevékenységet. Mindkét intézmény
működése szempontjából kedvezőbb helyzetet teremtene, ha a gyógytorna tevékenységet a fürdő
területén tudná ellátni, mert általában a gyógytorna valamely egyéb mozgásszervi megbetegedés
kiegészítő gyógymódja. Emellett forgalomnövekedéssel is járhat és mind a két szervezet részére
várható gazdasági előnyt jelentene. A helységek ingyenes használatáról szóló bérleti szerződést a
fürdő felügyelő bizottsága jóváhagyta. Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
elfogadást.
Várfi András polgármester kérdés észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Tímár 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
469/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény 175/1999. (VI. 24)
KT számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
4.1.2. negyedik bekezdése
¨ „869039 – Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
Gyógytorna
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 51. szám
Szakfeladat szám: 2010 évtől–86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás „
az alábbiak szerint módosul
4.1.2. negyedik bekezdése
¨ „869039 – Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
Gyógytorna
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. szám
Szakfeladat szám: 2010 évtől–86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás”
„14./ A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
Fő u. 2. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fürst S. u. 3. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Hősök útja 57. szám
Járóbeteg-szakellátás
Hősök útja 51. szám
Gyógytorna
Erzsébet liget 2; Liget Fürdő
Reumatológiai szakellátás
Hősök útja 40. szám
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fő u. 3. szám
Háziorvosi alapellátás”
az alábbiak szerint módosul
14./ A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
Fő u. 2. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fürst S. u. 3. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
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Hősök útja 57. szám
Erzsébet liget 2; Liget Fürdő
Hősök útja 40. szám
Fő u. 3. szám

Járóbeteg-szakellátás
Reumatológiai szakellátás, Gyógytorna
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Háziorvosi alapellátás

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

Várfi

András

Határidő: azonnal
4. napirendi pont
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2011. II. negyedévi menedzsmentjéről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én
6.316.000 CHF értékben 10 éves futamidőre kötvényt bocsátott ki. A Budapest Priv Invest Kft
elkészítette a kötvényből származó forrás 2011. II. negyedévi alakulását bemutató beszámolóját. A
beszámoló tájékoztatást nyújt a pénzpiaci háttérről a tárgyidőszak alatt végrehajtott tranzakciókról, a
jelenleg aktív ügyletekről, a beszámoló tárgyát képező időszakban realizált kamat, hozam és árfolyam
nyereség – veszteség alakulásáról illetve az önkormányzat által fizetett kamat és törlesztett tőke
összegéről. A Pénzügyi Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja.
Várfi András polgármester felkérte Fenyvesi Beátát a Budapest Priv-Invest képviselőjét, hogy
kiegészítését tegye meg.
Fenyvesi Beáta elmondta, hogy többeket foglalkoztat a CHF erősödése. A vállalkozások azt várják
Svájcban, hogy a jegybank olyan drasztikus intézkedéseket hozzon, amely a CHF további erősödését
megállítják. Be fog következni a defláció Svájcban, ezért valószínű, hogy ez az állapot is helyre fog
állni. Jelen pillanatban, ami van a gazdaságban egy extrém állapot, senki nem látta előre, a
kötvénykibocsátáskor sem, hogy az árfolyam hogy fog alakulni és azt sem, hogy a jegybanki
alapkamatok így fognak alakulni. Érinti az önkormányzatot is a kamat illetve a tőke fizetés
szempontjából, illetve a tőketörlesztés elkezdődött. Készített egy számítást a jelen állományra vetítve.
A portfólió jelenlegi állománya 831,31 M Ft. A kibocsátás óta az Önkormányzat összesen 285,7 M Ftot termelt meg. Ezen összegből 454 M 400 e Ft-ot használt fel fejlesztési célokra. A kibocsátott
kötvénynek 2008-ban a CHF-ben kifejezett összege 6.316.000 CHF volt, mely 1 Milliárd Ft-nak felelt
meg akkor 158,35 Ft-os árfolyamon. Az önkormányzat a kötvényforrást folyamatosan befekteti és
ezen a megtermelt hozamot hozzáadva a tőkéhez 285,7 M Ft-ot Milliárt 285,7 M Ft-ot visszaosztva az
eredeti kibocsátot CHF összegre jelen esetben egy 203,56 CHF/Ft- os árfolyamot kapnak, tehát ha a
mai napon 203 lenne a CHF és az önkormányzat úgy dönt, hogy visszafizetné a kötvényt akkor null
szaldóba jönne ki. Jelenleg 237 a CHF értéke.
2011. március 31-én 421.025 CHF volt a tőkefizetési kötelezettség ez szeptember 30-án 420.961 CHF
lesz. A 203 –as CHF árfolyamhoz képest 33,5 Ft-os árfolyam különbözetet jelent a tőkére vetítve, 14,1
M Ft-nak felel meg.
A kamat alakulásával kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat a kibocsátáskor 2008-ban
elfogadott akkori előrejelzések alapján, mikor még nem volt látható a válság, egy növekvő tendenciájú
4,5 %- körül stagnáló svájci jegybanki alapkamattal számolt, akkor a kamat 2009. március 31-én
101.773 CHF volt ami 20.75 M Ft. Ugyanez a kamat szeptember 30-án 28.620 CHF, ami 6,860 e Ft-ot
jelent. Tehát a kamatláb akkor3,61 volt, így az árfolyam növekedés sem tudja ledolgozni azt a
többletet, amit egyébként a kamatlábnak a csökkenése okozott. Elmondható, hogy 13,89 M Ft-os
megtakarítás a kamat oldalán.
Arnóczi István János elmondta, hogy az összefoglalásban 5,82 %-os kamatszintet realizál.
Megkérdezte, hogy a Kft sikerdíja le van vonva a bevétel oldalán, vagy pedig még ebből jön le?
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Fenyvesi Beáta válaszában elmondta, hogy nem tud pontos választ adni arra, hogy mennyi a Kft
sikerdíja. Tudni kell, hogy van egy alapkamat amit az önkormányzat kapna, ha a pénze Ft-ban állna a
bankban. Ez az alapkamat a BUBOR, ami az 5,58 %-os hozam, az ezen felül megtermelt
többlethozamból kap vissza a Kft, bizonyos sávos rendszerben bizonyos százalékot. Valószínűleg nem
lesz június 30-al az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége a Kft felé.
Az elmúlt negyedévben az Euro- Ft 262-es szinten is járt. Az Eurónak a betéti alapkamata jóval
alacsonyabb mint a Ft-é, jelenleg 1,8-2%-között alakul. Ez a kamatkülönbözet okozza, hogy a
második negyedévben a hozamok elmaradtak az elvárt hozamhoz képest, de kiegyenlítve a félévet a
BUBOR szintű kamat megvan.
Az elkövetkező félévre vonatkozóan elmondta, hogy amit megkeresett az önkormányzat ez biztos és
ezt meg fogja tudni haladni a második félévnek a megtermelt hozama. Ez attól is függ, hogy az
árfolyamok hogyan alakulnak. Úgy gondolja, hogy 6 %-feletti lesz a kamat.
Márjalaki József elmondta, hogy a jelen gazdasági helyzetben sokakat foglalkoztat a kötvény. A
beszámolót tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és javasolta elfogadásra, azonban kérné, hogy egy teljes,
átfogó beszámolót láthassanak. Mennyi kamatot fizettek ki eddig, mennyi kamatot kaptak, mennyi
volt a Kft sikerdíja, a kezdetektől napjainkig.
Fenyvesi Beáta hozzátette, hogy elkészítik ezt a beszámolót, viszont az előző alkalommal egy átfogó
anyagot készítettek már, de a következő ülésre elkészíti a szeptemberi 1-i zárással.
Poharelec László megkérdezte, hogy amikor látható volt, hogy felfelé megy a CHF, akkor nem e
lehetett volna visszaváltani a pénzt? Ha valaki ezzel foglalkozik, erre is figyelni kell.
Fenyvesi Beáta hozzátette, hogy a kötvényforrás közpénz. Az a fajta spekuláció, hogy vesznek és
eladnak két oldala van, lehet vele nagyon jól nyerni, de veszteni is. Jó így utólag látni, hogy a CHF és
az Euró illetve hogy alakultak árfolyamok, utólag egyszerű.
Várfi András polgármester hozzátette továbbá, hogy a kötvényforrás valóban közpénz, nem lehet
hazardírozni. A biztonságra kell törekedni. A beszámolóból illetve a kiegészítésből, ami kiderült, hogy
ami kamatban nőtt, az szemben áll az árfolyam veszteséggel. Az elköltött összegekből ingatlant
vásároltak, biztosították a pályázati pénzeknek a saját erejét.
Arnóczi István János hivatkozva a kevés lekötésre, javasolja, hogy kerüljön felülvizsgálatra az a
lehetőség, hogy olyan megbízást adjanak egy kötvénykezelőnek aki lehet, hogy sikerdíj nélkül, lehet,
hogy kisebb kockázatú kezelést végez, de a 6,5-7%-os hozamot produkálni tudja. Felkérte
polgármester urat, hogy ezirányban tegyen úgy lépéseket, hogy a következő testületi ülésen már
ajánlatok birtokában, esetleg hosszabb távú döntést is tudjanak hozni.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Tímár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás, Poharelec László igen, Toldi
Balázs igen Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
470/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Budapest Priv-Invest Gazdasági
Tanácsadó Kft. beszámolóját a kötvényből származó forrás 2011. II. negyedévi
menedzsmentjéről.
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Határidő: azonnal

24. napirendi pont
Székhely bejegyzési hozzájárulás kérése
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén ismertette, hogy Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető két kérelemmel
fordult az önkormányzathoz. Kérése egy alapítvány létrehozásáról szól Tímár Áron úr, aki Tímár Máté
író gyermeke egy alapítványt kíván létrehozni, mely célul jelölte meg, hogy méltó képviselője legyen
Tímár Máté szellemi örökségének, az irodalmi hagyatéka méltó gondozásban részesüljön, az
alapítvány meg kívánja ismertetni Tímár Máté műveit a fiatalabb generációkkal és ennek érdekében
kötetét újból kiadja. Irodalmi szaktáborokat fog szervezni és ösztöndíjakat alapít. A létrehozandó
alapítvány székhelyéül a Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21. szám alatti Tímár Máté Fiókkönyvtárat
szeretné megjelölni. Másik kérelmében, mint a Muzeumbarátok Köre Közhasznú Egyesület
képviselője azzal a kéréssel fordult a fenntartóhoz, hogy járuljanak hozzá a szervezet székhelyének
megváltozatásához. A szervezet jelenleg a Gyomaendrőd, Sugár u. 21. szám alatti „Tájház”-ban
található. Ezt a székhelyet szeretnék áthelyezni szintén a Tímár Máté Fiókkönyvtárba a Gyomaendrőd,
Blaha L. u. 21. szám alá. Az Ügyrendi Bizottság javasolja a döntési javaslatok elfogadását.
Várfi András polgármester 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 Tímár 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
471/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete - mint 5502 Gyomaendrőd, Blaha
Lujza u. 21. szám alatti ingatlan tulajdonosa (Hsz.:5948) - hozzájárul, hogy a Tímár Máté
Alapítvány székhelyként megjelölje a Tímár Máté Fiókkönyvtár címét, mely: 5502
Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21. szám.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Tímár 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
472/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete - mint 5502 Gyomaendrőd, Blaha
Lujza u. 21. szám alatti ingatlan tulajdonosa (Hsz.:5948) - hozzájárul, hogy a Múzeumbarátok
Köre Közhasznú Egyesület székhelyként megjelölje a Tímár Máté Fiókkönyvtár címét, mely:
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21. szám.
Határidő: azonnal
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25. napirendi pont
Intézményi energia - racionalizálás ütemezési sorrendjének elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József elmondta, hogy a Képviselő-testület a Gazdasági Program elfogadásával döntött az
intézmények energia-takarékos működtetésének szükségességéről. Nincs lehetőség az összes
önkormányzat által fenntartott intézményi épületre egy ütemben benyújtani a pályázati igényt. Az
előkészítést végző munkacsoport megvalósítási ütemtervet állított fel. Az intézményi épületek
sorrendiségének felállítása az intézményvezetők nyilatkozatai illetve fenntartói elképzelés alapján. A
második pont a pályázat megírásához és utógondozásához kapcsolódóan az árajánlatok bekérése.
Harmadik pont a pályázatíró cég kiválasztása, negyedik pont a várhatóan kiírása kerülő pályázat
megjelenését követően vissza kell térni a már meglévő ütemezéshez, amelyet összhangba kell hozni a
pályázati feltételekkel. Ezután kerülhet sor a pályázat benyújtására, melyhez az önerő forrásának
megjelölésére lesz szükség.
Összeállításra került az ütemezési sorrend. Első ütem Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, valamint a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola. Második ütem Közművelődésügyi- Közgyűjteményi
és Turisztikai Szolgáltató Intézmény, valamint a Városi Egészségügyi Intézmény. Harmadik ütem a
Polgármesteri Hivatal épülete, illetve a Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégiumhoz
tartozó Sportcsarnok. Negyedik ütem Térségi Szociális Gondozási Központ valamint az óvoda
épületek. Ötödik ütem a Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, kollégium és iskola
épülete. A Városfenntartó Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Tímár 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
473/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az
Intézményi energia - racionalizálás megvalósítási ütemtervét, az alábbiak szerint:
I. Az intézményi épületek sorrendiségének felállítása az intézményvezetők nyilatkozatai
illetve a fenntartói elképzelés alapján.
II. A pályázat megírásához és utógondozásához kapcsolódóan az árajánlatok bekérése.
III. A pályázat író cég kiválasztása.
IV. A várhatóan kiírásra kerülő pályázat megjelenését követően vissza kell térni a már
meglévő ütemezéshez, melyet összhangba kell hozni a pályázati feltételekkel. Ezután kerülhet
sor a pályázat benyújtásra, melyhez az önerő forrásának megjelölésére lesz szükség.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az
Intézményi energia - racionalizálás ütemezési sorrendjét az alábbiak szerint:
Energia - racionalizálás ütemezési sorrendje:
I. ütem Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz.: 1591/ alsó tagozat
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz.: 72/2/ felső tagozat
Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. Hrsz.: 113/ óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz. Hrsz.:6241/ iskola épülete
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-

Gyomaendrőd, Alkotmány út Hrsz.:6238/4/5/6 /konyha

II. ütem
Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd, Kossuth út 9. sz. / Katona József Művelődési Központ
Gyomaendrőd Blaha L. út 21. sz./Népház - Konferencia Terem,
Népház – Közösségi Ház
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám/ Járóbeteg-szakellátás
III. ütem Polgármesteri Hivatal épülete
Szabadságtér 1. szám
Fő út 2. szám
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. hrsz 1587/ sportcsarnok
IV. ütem Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz.
Gyomaendrőd, Blaha út 2-6. szám
Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1. sz.
Óvodai épületek
Vásártéri ltp.27/B/1. szám
Blaha L. út 8. szám
Selyem út 101. szám
V. ütem Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Gyomaendrőd, Hősök út 39.
hrsz 687/ kollégium
Gyomaendrőd, Hősök út 43.
hrsz 687/ iskola épülete
Határidő: azonnal
26. napirendi pont
A Kistérségi Iroda 2011. I. félévi beszámolója
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. I. félévben kettő
pályázatot nyújtott be, Raiffesen Mindenki Ebédel program, amelyik nem nyert illetve a Körös Kajak
Sportegyesület csónakházának infrsatruktúrális fejlesztése, felújítása, mely jelenleg is az elbírálás
folyamatában van.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában javasolta a beszámoló elfogadását.
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 Tímár 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
474/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Kistérségi Iroda 2011. I. félévi
beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
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27. napirendi pont
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént az előterjesztés ismertetésére.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy a megállapodás módosítását az tette szükségessé, hogy 2011.
szeptember 1-től betöltetlen a Szarvas I. számú gyermek háziorvosi körzet ellátását Szarvas Város
Önkormányzatának kell biztosítani, ezt azonban csak a Társulás fenntartásában működő
humánszolgáltató központ által tudja megvalósítani. Az intézmény tevékenységi körének új
szakfeladattal történő bővítésével. A megállapodás módosításának elfogadása az önkormányzatnak
nem jelent költségterhet. Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Társulási Megállapodás módosítását.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a megállapodás 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 Tímár 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
475/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint:
1./ A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezet 3. pont 3.4.
alpontja
„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
a) Egységes pedagógiai szakszolgáltatás:
- nevelési tanácsadás;
- logopédia;
- gyógytestnevelés;
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;
- pályaválasztási tanácsadás;
- utazó-szakember hálózat működtetése;
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- integrált nevelésben, oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek
ellátása
b) 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

c) Védőnői szolgáltatás:
- család- és nővédelmi egészségügyi gondozás;
- ifjúság- és egészségügyi gondozás
Működési területe:
Békésszentandrás, Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Örménykút,
Szarvas települések közigazgatási területe”
az alábbiak szerint módosul:

„3.4. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Egységes
Pedagógiai Szakszolgálata, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Védőnői Szolgálata
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.
Feladatai
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
b) Családsegítés:

-

rendszeres szociális segélyezettek ellátása;
adósságkezelési tanácsadás;
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-

jogi tanácsadás;
utcai szociális munka;
konfliktuskezelő mediáció;
gyermekjóléti szolgáltatás: készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet, utcai- és
lakótelepi szociális munka;
tanyagondnoki szolgálat
c) Védőnői szolgáltatás:

-

család- és nővédelmi egészségügyi gondozás;
ifjúság- és egészségügyi gondozás
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Örménykút,
Szarvas települések közigazgatási területe
d) Szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi alapellátás
Működési területe: Szarvas település közigazgatási területe

2./ A Megállapodás Kapcsolat és együttműködési rendszer című III. fejezet 5. pontja
5. Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi sürgősségi
ügyelet ellátását megbízási szerződés keretében szervezi meg a Társulás.
„5.1. A SANI-MED TRANS Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.:04-09-006211,
Képviseli: Dr. Piriczky Béla) 2005. március 17-én kötött megbízási szerződés alapján kerületi
ellátási kötelezettséggel látja el az ügyeleti szolgálatot Békésszentandrás, Csabacsüd, Kardos,
Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területén.
5.2.
Gyomaendrőd Város és Hunya Község területén a Békési Kistérség Többcélú
Társulásával kötött megállapodás van hatályban.”
az alábbiak szerint módosul:

„5. Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi sürgősségi
ügyelet, valamint a szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási szerződés keretében
szervezi meg a Társulás.
5.1. A SANI-MED TRANS Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.:04-09-006211,
Képviseli: Dr. Piriczky Béla) 2005. március 17-én kötött megbízási szerződés alapján kerületi
ellátási kötelezettséggel látja el az ügyeleti szolgálatot Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos,
Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területén.
5.2. Gyomaendrőd Város és Hunya Község területén a Békési Kistérség Többcélú Társulásával
kötött megállapodás van hatályban.
5.3 Szarvas 1. számú gyermek háziorvosi alapellátás Szarvas közigazgatási területén a Humán
Szolgáltató Központ által megbízási szerződés keretében látja el.
3./ A Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal
hatályban maradnak.
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Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
28. napirendi pont
Gyomaendrőd Város Lakásgazdálkodási Koncepció elfogadása I. forduló
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén ismertette, hogy a lakáspolitika egyik fontos területe a lakásgazdálkodás,
amely a már meglévő lakásállomány fenntartásával, kezelésével bővítésével foglalkozik. Az
önkormányzati lakásgazdálkodás a kormányzati lakáspolitikai több területének helyi viszonyokra
történő adaptálása és gyakorlati alkalmazását jelenti. A lakásgazdálkodási koncepció készítését
indokolják azok a gazdálkodási körülmények, amelyek mellett a lakásállomány működtetéséhez nem
áll rendelkezésre külső forrás sem a város költségvetésében sem a kormányzati támogatások
formájában. Ennek következtében a lakásállomány önfenntartó működésének feltételeit kell
megteremteni. Jelen előterjesztésben az elkészült koncepció tervezetet első fordulóban került a
Képviselő-testület elé.
Várfi András polgármester 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 Tímár 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
476/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakásgazdálkodási Koncepció
tervezetét megismerte és azt továbbtárgyalásra alkalmasnak találta.
Határidő: 2011. szeptember 29.
Felelős: Várfi András polgármester
29. napirendi pont
Beszámoló a bérlakások ellenőrzéséről
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén ismertette, hogy az ellenőrzést ebben az évben a Lakásgazdálkodási
Koncepció készítésével párhuzamosan végezte a Humánpolitikai Osztály. Meghatározott szempontok
szerint, melyek a lakások rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, az épületek állagának, műszaki
állapotának a felmérése, valamint szociológiai felmérések, a bérlők szociális és anyagi helyzetéről.
Megállapításra került, hogy a bérlők a lakásokat rendeltetésszerűen használják, illetve, hogy a
lakásokban különböző műszaki problémák merültek fel. Ezek a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel, mint a
bérlakások kezelőjével megismertetésre kerültek azzal, hogy 2012-es felújítási és karbantartási
ütemtervében a felmerült problémákat figyelembe kell venni. Az Ügyrendi Bizottság javasolja az
elfogadást a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában javasolta a beszámoló elfogadását.
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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 Tímár 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
477/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérlakások rendeltetésszerű
használatának ellenőrzéséről készített beszámolót megvitatta, s azt elfogadta.
A Képviselő-testület ezzel egy időben tájékoztatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t, mint a
bérlakások kezelőjét a bérlakások műszaki problémáiról és felhívja a figyelmét, hogy a 2012es felújítási és karbantartási ütemtervében az itt felmerült problémákat vegye figyelembe.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
30. napirendi pont
Tájékoztató az Október 6. ltp-i bérlakások műszaki állapotáról
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József ismertette, hogy a Képviselő-testület döntött a Gyomaendrőd, Október 6. ltp B/3 és
az Apponyi u. 24/C. szám alatti szolgálati bérlakásokat 2011. július 1. napjával a Városi Egészségügyi
Intézmény alkalmazásában álló védőnők részére kiutalta. A kiutalt szolgálati bérlakások közül 2011.
augusztus 1. napjától Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a védőnő teendőket ellátó Fodor
Csilla az Október 6. ltp B/3. szám alatti lakást választotta. Fodor Csilla részére a Gyomaszolg Kft a
bérlakást átadta, azonban az átadás során több műszaki problémára derült fény, melyet haladéktalanul
el kellett hárítani, hogy a lakás lakható legyen. A hiba elhárításáról a bérlakásokat kezelő Kft szóban
tájékoztatta a hivatalt, azonban a hiba elhárításáról az önkormányzattól engedélyt nem tudott kérni,
mivel július hónapban ülésszünet volt, így a Képviselő-testülettől utólagosan kéri a karbantartás
terhére a hozzájárulást. Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
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 Tímár 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
478/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – utólagosan – hozzájárul a Gyomaendrőd, Október
6. ltp. B/3. szám alatti szolgálati bérlakásban elvégzett munkákhoz, a 2011. évi felújítás
terhére.
Ezzel egyidejűleg utasítja a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t, hogy a jelzett műszaki problémák
figyelembevételével készítse el a bérlakások 2012. évre szóló felújítási ütemtervét és a
hozzákapcsolódó költségvetést, melyet jóváhagyásra 2011. november 30. napjáig írásban
nyújtson be.
Határidő: azonnal
31. napirendi pont
A Gyomaközszolg Kft. I. féléves beszámolója
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
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Betkó József a Kft I. féléves beszámolójából kiemelte a 2010-es bázisév azonos hónapjaihoz
viszonyítva növekedett a beszállított hulladék mennyisége. A könyvelési adatok alapján a tevékenység
féléves eredménye 1.809.116,-Ft. A jelzett eredmény ellenére a gazdasági társaság folyamatos
likviditási gondokkal küzdött, melynek oka alapvetően a 2010. évben realizált veszteség hatásával
indokolható. A vevői tartozások rendezetlensége 2010-ben értékvesztést okozott, melynek halmozott
mértéke 2011. június 30-án 3 M Ft. A díjbeszedés ciklusidejét 3 hónapról 2 hónapra csökkentette a
Kft. Plusz egy fő díjbeszedőt alkalmazott. A rövidebb ciklusidőnként esedékes kisebb számlaösszeg
fizetése jobban viselhető a lakosság számára. A Városfenntartó Bizottság a beszámoló elfogadását
javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában javasolta a beszámoló elfogadását.
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 Tímár 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
479/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a hulladékszállításról készült beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal

32. napirendi pont
Polgármesteri Hivatal és Vállalkozók házának takarítására megbízás adása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy a költségvetés készítését követően felülvizsgálatra került a
Polgármesteri Hivatal és az ahhoz tartozó Vállalkozók házának takarítására vonatkozó szerződés.
Jelenleg a takarítás bruttó 600.630 Ft/hó összeget fizet az önkormányzat. A takarítószerekért bruttó
40.650,-Ft-ot. A szerződést élve a rendes felmondás jogával felmondta az önkormányzat. A
felmondási idő leteltét követően 2011. szeptember 1-től célszerű lenne saját gazdasági társasággal
elvégeztetni. A Képviselő-testület a takarítási feladatok ellátásra a Zöldpark Kft bízza meg 300.000,-Ft
+ÁFA/hó összegben. Ez a döntés, amennyiben a Képviselő-testület elfogadja, 3.607.560,-Ft összegű
megtakarítást eredményezne. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
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 Tímár 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
480/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX tv. 2/A. §-ban foglaltakra figyelemmel, az Önkormányzat tulajdonában álló
Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. alatti illetve a Gyomaendrőd Hősök út 56. sz. alatti
épületek takarításáról úgy gondoskodik, hogy a feladat ellátására utasítja a kizárólagos
tulajdonában álló Zöldpark Nonprofit Kft-t. A feladat teljesítéséért havi 300.000 Ft+ÁFA
összeget ad át a Kft-nek. A Kft. az alábbiak szerint köteles eleget tenni az utasításban
foglaltaknak:
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A tevékenységet 16.00 órától kezdheti meg azokban az irodákban, ahol már munkavégzés nem
folyik. A Polgármesteri Hivatal képviselője legkésőbb 18,30-kor köteles minden irodát
szabaddá tenni, amennyiben munkarendváltozás miatt fentieket legalább 50%-ban nem tudja
biztosítani, úgy erről 48 órával előbb értesíteni köteles a Kft-t. Az irodákat, illetve tanácskozó
termeket, melyek nem kerültek átadásra 18,30-ig a következő rendes munkanapi ütem keretén
belül, vagyis 16,00-tól köteles kitakarítani. A takarítás ideje alatt a takarításra átadott irodák
berendezési tárgyaiért felel, illetve felelősséggel tartozik az irodák valamint az épület
zárásáért, a villamos energiával működő berendezési tárgyak kikapcsolásáért. (kivéve azokat,
amelyek folyamatos működése szükséges)
Reggel 6,00 órától 7,30 óráig is végezhet takarítási tevékenységet az irodákban, de a Hivatal
munkakezdési idejére köteles az épületet és az irodákat kinyitni.
Amennyiben a takarítási munkák befejeztével a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül még
munkát végeznek a takarító személyzet az irodák és aktuális épületszárny zárását átruházza az
épületben tartózkodó hivatali dolgozóra, aki azt köteles aláírásával igazolni a takarító
munkanaplójában. Abban az esetben, ha a munkakezdés alkalmával nyitott helyiségeket talál,
arról köteles a Polgármesteri Hivatal vezetőjét, illetve helyettesét haladéktalanul értesíteni.
A Kft. a tevékenységet csak olyan alkalmazottakkal végeztetheti, akik erkölcsi
bizonyítvánnyal rendelkeznek. A feladatot teljesítő alkalmazottak a Polgármesteri Hivatal
képviselője előtt és jelenlétében köteles tevékenységének megkezdése előtt titoktartási
nyilatkozatot tenni.
Határidő: azonnal
33. napirendi pont
Az Erzsébet liget természetvédelmi védettségének feloldása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, hogy az Erzsébet-liget teljes területe közpark rendeltetésű. A város helyi
jelentőségű védett természeti területei közé tartozik. Elsőfokú természetvédelmi hatósági jogkört a
település jegyzője gyakorolja. Gyoma első községi parkják1892-ben alakították ki. A liget egésze a
város lakóinak kedvelt pihenőhelye lehetne. A terület nagyobb része megfelel a közpark kategóriának,
az északi szegmens pedig nem. A terület helyi hasznosítása a védettség miatt korlátozott. Emiatt a
ligetet érintő fejlesztések során külön eljárásban kell megkérni az engedélyt. A természetvédelmi
terület fenntartása költségigényes különösen a jelen esetben. A felújításhoz, pótláshoz anyagi forrás
biztosítása szükséges a költségvetésből. A Városfenntartó Bizottság az Erzsébet-liget
természetvédettségének feloldását nem javasolja, ugyanakkor célszerűnek tartja a folytatható
szabadidős tevékenységek felülvizsgálatát.
Poharelec László megkérdezte, hogy a bizottsági javaslat miért nem került bele az előterjesztésbe,
mivel a Városfenntartó Bizottság úgy döntött, hogy nem kívánják feloldani, de szeretnék, hogy ott
legyen valami. Jelenleg az egyik döntési javaslat, hogy nem kívánják feloldani, a másik pedig hogy
feloldják. Véleménye, hogy mivel megoldható úgy, hogy nem oldják fel a természetvédettséget, de
azért hasznosítják, mert szerinte Gyomaendrődnek nem a legszebb része a ligetnek ezen része.
Gyomaendrőd már a 160/2011 (III.31) KT határozat meghozatalakor eldöntötte, hogy az Erzsébet-liget
idegenforgalmi, turisztikai célokra kívánja használni. Módosító javaslatot tett, miszerint Gyomaendrőd
Város Képviselő-testület a 1243/3 HRSZ-ú Erzsébet-liget helyi védettségének megtartása mellett az
elfogadott rekonstrukciós terv felhasználásával turisztikai, idegenforgalmi célokra kívánja használni,
felkéri a Silvest-Consult Bt-t, hogy állítson össze új szakértői véleményt, melyben ezen kitűzött célok
eléréséhez szükséges feltételeket határozza meg.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy az idő nem sürgeti az önkormányzatot, mivel van egy
olyan javaslat, mely szerint elutasítják a természetvédelmi védettséget és azt követően nem rögtön a
szakértői véleményre kellene hivatkozni, hanem az önkormányzatnak kellene kialakítani egy
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koncepciót és annak megfelelően felkérni a szakértőt. A módosító indítványt nem tudja támogatni,
ugyanakkor támogatja azt, hogy a liget megfelelően szolgálja Gyomaendrőd közönségét.
Lehóczkiné Tímár Irén hozzátette, hogy a liget nem a Képviselő-testületé, hanem Gyomaendrőd
lakóié. Olyan sok dologért szoktak fórumot összehívni, javasolja a lakosság elé terjeszteni, mondják el
a véleményüket, hogy mire kívánják használni.
Várfi András polgármester támogatta Lehóczkiné Tímár Irén hozzászólását, jobban elő kell készíteni
és annak megfelelően felkérni a szakértőt.
Béres János elmondta, hogy egész évben a liget nincs gondozva. A Zöldparknak rendbe kellene tenni.
A teniszpálya környéke a kézilabda pálya környéke, ha az idelátogató turistákról beszélők, akik
elmennek mellette, az út azon oldalán gaz van, illetve, ha a dévaványai útról, ha lenéznek, gaztenger
van. Rendbe kell tenni, vonják felelősségre a Zöldparkot, hogy miért nincs rendbe téve.
Betkó József csatlakozott Béres János véleményéhez, idézett a szakvéleményből, mellyel lehet nem
egyetérteni: „Védelembe kell részesíteni az értékes gyepszintet is, különös tekintettel a természetes
újulatra.” A gyepszintet kaszálni kell, nyírni kell.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy akár támogatható is a lakossági fórum, de akkor minél
hamarabb meg kellene tenni, mert a ligetnek katasztrofális az állapota, lassan életveszélyessé is
lehetne nyilvánítani.
Poharelec László fenntartotta módosító javaslatát, az első döntési javaslatot kiegészíteni, amit
korábban elmondott.
Marton Dániel hozzátette, hogy ha sor kerül még egy szakvélemény bekérésére, akkor legyen
lekonkretizálva az, hogy melyik faegyedeket érinti a beavatkozás, ugyanis a szakvéleményben
szerepel, hogy ezek az adatok nem álltak rendelkezésre, de természetvédelmi szempontból helytálló.
Poharelec László reagálva Marton Dániel hozzászólására, ha ez a szakértői vélemény nem pontos,
fizettek érte? Ha nem jó, miért kellett fizetni?
Marton Dániel hozzátette, hogy a jelen pillanatban rendelkezésre álló adatok alapján, már pedig az
nem állt rendelkezésre, hogy konkrétan melyik kocsányos tölgyet, kőrist, mindegy melyik fát érinti az
élményelemeknek a felszerelése. Az egyébként meglévő adatok alapján végzett szakvélemény, ami
előttük szerepel helytálló.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a megrendelésnek megfelelően a teljesítés kifizetésre
került.
Dr. Farkasinszky Erzsébet elmondta, hogy a szakértő felé egy kérdés lehetett volna, hogy melyik
fákat érinti és akkor egy korrekt, mindenre kiterjedő, pontos szakértői véleményt kaptak volna.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a módosító
javaslatról.
A képviselő-testület 8 igen 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné nem, Lehóczkiné
Tímár Irén tartózkodás, Marton Dániel tartózkodás, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen Várfi András nem.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
481/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testület a 1243/3 HRSZ-ú Erzsébet-liget helyi védettségének
megtartása mellett az elfogadott rekonstrukciós terv felhasználásával turisztikai,
idegenforgalmi célokra kívánja használni. Felkéri a Silvest-Consult Bt-t, hogy állítson össze új
szakértői véleményt, melyben ezen kitűzött célok eléréséhez szükséges feltételeket határozza
meg.
Határidő: azonnal
34. napirendi pont
Együttműködési megállapodás, szolgáltatási szerződés a Web and Sales Media Kft-vel
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén javasolta, hogy vegyék le a napirendek közül, tárgyalják majd újra, mivel
jelenleg igen beszűkült a kommunikáció lehetősége a lakossággal. Valamilyen formában megoldást
kell arra találni, hogy hogyan kívánnak hiteles információt nyújtani a döntéseikről, hogy ne legyenek
kellemetlen helyzetek, hogy bekerül egy újság és nem tudják a forrását. Az önkormányzatnak
megoldást kell keresni, hiszen igény van a lakosság részéről, hogy hitelesen tájékoztassák őket.
Átfogó döntést kellene hozni, hogy hogyan kommunikálnak a lakossággal.
Márjalaki József elmondta, hogy az előterjesztésben az szerepel, hogy az MCONET honlapját sokan
látogatják. Amennyiben a Hir6-ot most nem támogatják a költségek miatt, akkor az MCONET-en a
híreket figyelemmel lehet kísérni.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy Lehóczkiné Tímár Irén nem azt mondta, hogy ne
támogassák valamelyiket, hanem hogy át kell gondolni és ebben benne van az MCONET is. Végig
kell gondolni, hogy kell e helyi újság? Ha újra tárgyalnák a kommunikációt és rendelkezésükre
állnának olyan adatok, hogy idén például a különböző pályázatoknál mennyit fizettek ki, kötelező
megjelentetésre. Sorba kell állítani a különböző honlapokat, újságokat és úgy kell dönteni.
Poharelec László elmondta, hogy az interneten a döntések élőben láthatóak. Még egyet tegyenek
mellé? Ha újságról beszélnek, lehet, hogy a hirdetésekből össze tudják hozni az újságot, hogy a
lakossághoz eljussanak az információt.
Lehóczkiné Tímár Irén megerősítette, hogy nem azt mondta, hogy legyen ilyen honlapjuk, hanem
azt, hogy vegyék le napirendről és komplex tárgyalják a kommunikáció lehetőségét. Nem biztos, hogy
Gyomaendrőd minden lakója látja élőben a Képviselő-testületi ülést, mert nincs rá módja.
Márjalaki József megkérdezte, hogy az előterjesztés alapján a híroldal 2011. július hónapjától térítés
ellenében vállalja az aloldal további működtetését. Ha most leveszik napirendről, akkor az oldal
működik e tovább július, augusztus hónapokban, ha igen akkor ezt a térítést ki kell fizetni az
önkormányzatnak.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy nem kell kifizetni, mivel nem kötöttek
szerződést. Az előterjesztés aszerint készült, ahogy az ajánlatot megtették, de amíg a Képviselőtestületnek nincs döntése, addig nincs megrendelés és nem kell fizetni. Az, hogy a város ezentúl is
megjelenik az oldalon, ezt nem akadályozza semmi, hiszen vannak hírek a városról, amit fel fog tenni
a Hir6 akkor is, ha nem lépünk vele szerződéses viszonyba.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztés egy oldalról közelítette meg
a kommunikáció stratégiáját az önkormányzatnak, hogy kell e új hírportállal szerződést kötni vagy
nem, a forrás rendelkezésre áll-e vagy nem. Sok megjelenési oldalra fizet az önkormányzat, melyeket
célszerű lenne összefoglalóan bemutatni, áttekinteni és annak megfelelően kidolgozni, hogy valójában
melyik hírportállal álljon kapcsolatban az önkormányzat, abban az írott média hogyan szerepel. Ki
kellene alakítani egy kommunikációs stratégiát az önkormányzatnak, mert jelenleg sok hír
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párhuzamosan jelenik meg. Az internetes portálnak egyfajta olvasóközössége van, egy nézőközönsége
van a televíziónak és van egy olvasóközönsége az írott sajtónak is. Meg kellene vizsgálni, hogy hány
fórumon, milyen fórumon, milyen összegekért történt megjelenés. Meglepő, hogy a pályázatok miatt a
kötelező megjelenésekért sokat kell fizetni. Meg kell nézni, hogy a helyi újságnak mi a
létjogosultsága? Véleménye, hogy át kell tekinteni és egy egységes rendet kell kialakítani, ezt célozná
meg a napirendről való levétel.
Márjalaki József hozzátette, hogy működik a www.gyomaendrod.com oldal is, illetve a mai nap a
Békés Megyei Hírlapban jelent meg, hogy Weigert József egy szép díjat kapott a közelmúltban,
melyhez ezúton is gratulált. Javasolta, hogy vizsgálják felül, hogy melyik honlapot, illetve melyik
médiát szükséges igénybe venni.
Várfi András polgármester kérte, hogy Lehóczkiné Tímár Irén által felvetett módosító javaslatról,
szavazzanak, hogy vegyék le napirendről.
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky Erzsébet tartózkodás, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Tímár 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
482/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete leveszi a napirendek közül az
együttműködési megállapodás, szolgáltatási szerződés a Web and Sales Media Kft-vel
napirendi pontot, azzal, hogy 2011. szeptember 29-i ülésén tárgyalja az önkormányzati
kommunikációt.
Határidő: azonnal
35. napirendi pont
XIII. Nemzetközi Halfőző Verseny díjtételeinek meghatározása
Várfi András polgármester elmondta, hogy a díjtételeket nem meghatározni kell, hanem elfogadni,
hiszen már megtörtént eseményről van szó. Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Tímár 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
483/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a XIII. Nemzetközi Halfőző
Verseny díjtételeinek megállapítását. Továbbá tudomásul veszi, hogy a KözművelődésiKözgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény a látogatóktól nem szed regisztrációs
díjat, azonban a befizetendő ÁFA összegét az intézménynek saját költségvetésén belül ki kell
gazdálkodnia.
A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatási díjtételek bruttó összege a következő:
Főzők részvételi díja 3.000.-Ft csapatonként
Főzéshez biztosított hal ára 800.-Ft/kg
Árusok helypénze 4.000.-Ft/m
Regisztrációs díj látogatók számára 100.-Ft/fő
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Reklám, hirdetési bevétel a szolgáltatással arányosan külön megállapodás alapján
meghatározva
Határidő: azonnal
36. napirendi pont
Beszámoló az I. félév Önkormányzatot érintő rendezvényeiről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy 2011. első félévében igen színvonalas rendezvények voltak a
városban. Mind városi, mind magán rendezvények, melyet a város a költségvetéséből támogatott. XIII.
Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál, Nemzeti Ünnepek a II. Pünkösdi Bográcsos Étel főző Fesztivál és
Családi nap, a Gyomaendrődi FC elutazott a nagyenyedi testvérvárosba egy futball tornára, a
Zenebarátok Kamarakórus és a Schönecki kórustalálkozója is megtörtént, illetve a tűzoltók is elutaztak
Schöneckbe egy szakmai útra. Mind a városi intézmény, mind, pedig akik a támogatásban részesültek
elkészítették a beszámolót, illetve a pénzügyi beszámolót. Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta a napirendet. A Pénzügyi Bizottság kiegészítést kért, mely az előterjesztésben már szerepel.
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 Tímár 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
484/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a KözművelődésiKözgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény szervezésében az első félévben
megvalósult nemzeti ünnepekről szóló elszámolást (szakmai és pénzügyi-171.158 Ft-ról)
elfogadja.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Tímár 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
485/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja a Rubin-Park
Szabadidőközpont és Pedagógiai Oktatófarm Kft. szervezésében megvalósult II. Pünkösdi
Bográcsos Ételfőző Fesztivál és Családi Nap rendezvényének elszámolását (szakmai és
pénzügyi) az önkormányzat által megítélt 500.000 Ft-ról.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Tímár Irén igen,
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Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
486/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi FC
nagyenyedi futball tornán való részvételének támogatására vonatkozó pénzügyi és szakmai
elszámolást az önkormányzat által megítélt 135.000 Ft-ról.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Tímár 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
487/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. június 2-5.
között a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus és a schönecki Intonation Junger Chor
kórustalálkozója támogatására vonatkozó szakmai beszámolót, valamint az önkormányzat által
nyújtott 100.000 Ft-ról szóló pénzügyi elszámolást.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Tímár 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
488/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. május 6-9.
között Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület tagjai schönecki szakmai útjának támogatására
vonatkozó szakmai beszámolót, valamint az önkormányzat által nyújtott 150.000 Ft-ról szóló
pénzügyi elszámolást.
Határidő: azonnal
37. napirendi pont
Az Európai Mobilitási Hét gyomaendrődi programja
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy a Képviselő-testület döntött arról, hogy Gyomaendrőd 2011.
évben harmadik alkalommal csatlakozik az Európai Mobilitási Hét programjához, a programok közül
az autó nélkül a városban elnevezésű projektet választották ki, mely 2011. szeptember 22-én lesz.
Bizottsági ülésen kiderült, hogy nem könnyű autó nélkül közlekedni a városban, hiszen végigvették a
lehetőségeket és lezárt útszakasznak javasolják a Polgármesteri Hivatal előtti egyenes útszakasz
lezárását. A fő úti kereszteződéstől a Varga Lajos Sportcsarnok épületéig úgy, hogy a Turul Cipő Kft
épülete a Hősök út felől megközelíthető legyen. A lezárásról a Polgármesteri Hivatal munkatársa
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személyesen egyeztetett az érintettekkel, akik beleegyeztek és tudomásul vették az ezzel járó
kellemetlenségeket. Amennyiben a Képviselő-testület is támogatja ezt az elképzelést az érintettek
írásban is tájékoztatást fognak kapni. Javasolta a döntési javaslat elfogadását.
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 Tímár 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
489/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy engedélyezze a Polgármesteri Hivatal előtti útszakasz lezárását 2011.
szeptember 22-én 7 órától 17 óráig az Európai Autómentes Nap keretében megrendezésre
kerülő rendezvény kapcsán, valamint Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
38. napirendi pont
Polyákhalmi út javítása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, hogy lakossági és képviselői bejelentés alapján a Városüzemeltetési Osztály
felmérte a Polyákhalmi út állapotát. Az út jelentős szakaszán járhatatlan, a mezőgazdasági forgalom
tönkretette. A Gyomaszolg kft ajánlata 65.000,-Ft+ÁFA, ennyiből lehetne az adott útszakaszt
kijavítani. A Városfenntartó Bizottság javasolja az út felújítását és a beruházáshoz szükséges összeget
a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet útépítés elnevezésű szakfeladat terhére biztosítsa.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak az út felújításáról.
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 Tímár 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
490/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete fel kívánja újítani a Polyákhalmi földutat, és a
beruházáshoz szükséges 65000 Ft+Áfa összeget a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet 42110010 számú
"útépítés" elnevezésű szakfeladat terhére biztosítja.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
39. napirendi pont
A Kör és a Kenderáztató utca járdajavítása, szélesítése
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, az előterjesztés ismertetésére.
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Betkó József ismertette, hogy Lehóczkiné Tímár Irén képviselő szóbeli bejelentése alapján az elmúlt
hónapban a Városüzemeltetési Osztály elvégezte a Gyomaendrőd Kör, és Kenderáztató utcák
járdájának felmérését. A felmérés megállapította, hogy a Kenderáztató utca 200 m-es szakaszán
járdaszint emelésre van szükség, 120 méteres szakaszon komplett járdaszerkezet építésre van szükség.
A Kör utca teljes 1000 m-es szakaszán a járda szélesség 40 cm-es szélesítésére van szükség. A
beruházás költsége a Kenderáztató utcán 240.150,- Ft, Kör utca 1.189.037,-Ft. Ezek az összegek nem
tartalmazzák a munkadíjat. A beruházás kivitelezésével célszerű a Zöldpark Kft-t megbízni. A
Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési évben kötvényfelhasználás terhére 17,5 M Ft—ot
különített el út és járdafelújításra, melyből eddig 4.807 e Ft-ot költött az Önkormányzat. A
Városfenntartó Bizottság indokoltnak találja az utcák javítását, szélesítését. Azonban a Bizottság
többsége nem javasolta a kötvény felhasználás terhére a munkák elvégzését.
Lehóczkiné Tímár Irén hozzátette, hogy két olyan utcáról van szó, ahol nincs szilárd burkolatú út,
csak a járda szolgál arra, hogy ha ki kell hozni beteget, vagy idősek otthonába vinnék be, ez rossz idő
esetén lehetetlen. Egy elkülönített összegről van szó, tehát nem kivennének újabb összeget.
Elképzelhetőnek tartja, hogy kommunális adót mindenhol fizetnek, adjanak vissza az adóból ennek a
területnek.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a közcélú mintaprogramra lehetőséget kapott a Szarvasi
Kistérség és a Békési Kistérség. A mai nap előkészületek folytak és sok minden elkészült, holnap le
kell adni az írásos anyagot, ebben lehetőség van több száz ember foglalkoztatására. Rossz egy ilyen
döntést meghozni, hogy a következő télen meglesz a járda vagy nem lesz meg, de amennyiben az
események felpörögnek, ebben van út és járdafelújításra is lehetőség. Hunyával fognak együttműködni
ebben a programban. Lehet, hogy célszerű lenne, ha most nem döntenének, hanem várják ki a közcélú
programot, jelenleg levennék napirendi pontról.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, hogy valóban nagyon képlékeny, hiszen egy
mintaprogramról van szó, amelyben alternatívákat kell előterjeszteni, de amennyiben a mintaprogram
elfogadásra került, akkor nyílt beszerzés van. Ez ebben az évben nem valószínű, hogy megoldást
jelent, de ha elfogadják a mintaprogram kezdeményezését az önkormányzatnak, akkor rövid időn belül
akkor olyan géperő is lesz, amivel a földutak karbantartása biztosítható és megoldható.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a napirend
levételéről.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János
tartózkodás, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Tímár
Irén tartózkodás, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás, Poharelec László igen, Toldi
Balázs igen Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
491/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete leveszi a napirendek közül a Kör és a Kenderáztató
utca járdajavítása, szélesítése tárgyú napirendet, azzal, hogy a minta közmunkaprogramra
benyújtott pályázat elbírálását követően újra napirendre tűzi.
Határidő: azonnal
40. napirendi pont
Belterületi gyűjtő utak felújítása Gyomaendrődön
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
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Betkó József ismertette, hogy megjelent a pályázati kiírás a belterületi utak felújítása tárgyában, mely
szerint csak belterületen a település központ vagy a település közintézményeinek és közszolgáltatást
nyújtó létesítményeinek megközelítését, a lakóterületekkel való kapcsolatának javítását, vagy a
településközpont tehermentesítését szolgáló önkormányzati minimum 5,5 m széles gyűjtő utak
építésére, felújítására van lehetőség. A Városfenntartó Bizottság a mai nap délelőttjén tartott egy
rendkívüli ülést, melyen az alábbi utakat fogadta el a pályázat benyújtására: Kossuth út, Szabadság út,
Hősök út, Semmelweis u. Ennek a négy útnak a bruttó költségvetése 137.519.662,-Ft. Ehhez a 10 %-ot
figyelembe véve, ami a saját erő és a 2012-es költségvetésben kell biztosítani 13.7 M Ft. A
Városfenntartó Bizottság ezzel a műszaki tartalommal javasolja a pályázat benyújtását.
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 Tímár 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
492/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kossuth út, Szabadság út, Hősök út, Semmelweis
u. felújítását tartalmazó pályázatot kíván benyújtani a DAOP-3.1.1/B-11 számú pályázati
kiírásra, továbbá a pályázathoz szükséges önerőt biztosítja a 2012. évi költségvetésben.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
41. napirendi pont
Köztéri óra elhelyezése az endrődi városrészen
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy Hanyecz Margit gyomaendrődi lakos szeretne egy köztéri órát
kiállítani az endrődi Takarékszövetkezet előtti parkoló és a Blaha L. utcai úttest közé. Az óra nettó árát
hajlandó kifizetni, kérte továbbá, hogy kétoldalú óra legyen, rendelkezzen hőmérséklet kijelzővel,
valamint a neve szerepeljen rajta. Három cégtől történt ajánlat kérése, a legkedvezőbb árajánlatot a
Pontos Idő Kft szolgáltatta 1.315.000,-Ft+ÁFA értékben. A nettó összeget Hanyecz Margit vállalja,
azonban az ÁFA összegét, amely 328.750,-Ft szeretné, ha az önkormányzat vállalná. Az összeg a
2011. évi szúnyoggyérítésből felszabaduló összeg nyújthatna fedezetet. A Városfenntartó és a
Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és nem javasolják az óra elhelyezését.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy meglepődve olvasta a döntéshozói véleményt, hiszen ez az
eset hasonlít egy korábbi esetre. Közel 1,4 M Ft-ot ajánl fel a városnak és ezt a város nem fogadja el,
mert 350 e Ft-ot kellene hozzátenni. Ehhez nem tud mit szólni, kérdezzék meg a lakosságot, hogy kell
e nekik az óra?
Várfi András polgármester hozzátette, hogy van, amikor el kell tudni fogadni az ajándékot.
Betkó József megkérdezte a Városüzemeltetési Osztály vezetőjét, hogy az ÁFA-n kívül, van e más
olyan költség, ami az önkormányzatot terhelné?
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető válaszában elmondta, hogy az órához szükséges elektromos
vezetékek kiépítése bruttó 192.000,-Ft-ba kerül.
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Márjalaki József kifejtette, hogy nemes gesztus, amit Hanyecz Margit tett az önkormányzat, illetve
az endrődi városrész felé, javasolta, hogy járják körbe a témát, próbáljanak meg olyan lehetőséget is,
hogy lehet, hogy aki most figyelemmel kíséri a testület ülését, kedvet kap az adakozáshoz és
támogatná ezt a kezdeményezést, ezért javasolta, hogy tegyék át a következő testületi ülésre ennek a
döntésnek a meghozatalát.
Arnóczi István János csatlakozott a felvetéshez, és emellett egy elkülönített számlát kellene nyitni és
ezt meghirdetni, mind a vállalkozások, mind a lakosság felé.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy több javaslat születhet még, úgy gondolja, hogy Hanyecz
Margit tett egy felajánlást, vele kell megbeszélni, hogy ő kíván e társulni, kíván e számlát nyitni. Nem
biztos, hogy ezt akarná. Ő egy órát kívánt elhelyezni, saját maga, amelyre szeretné, ha felkerülne a
neve. Nem csak órát ajánlott, hanem az egyházi iskolába egy futballpályát építetett. Nem tartana
helyesnek olyan javaslatot, hogy nyissanak számlát, meg hogy ki kíván még társulni. Tartsák
tiszteletben Gyomaendrőd adományozó állampolgárát Hanyecz Margitot.
Kérte, hogy szavazzanak Márjalaki József javaslatáról, hogy további egyeztetésig leveszik napirendi
pontról.
A képviselő-testület 11 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 Tímár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen Várfi
András nem.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
493/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete leveszi a napirendek közül a Köztéri óra elhelyezése
az endrődi városrészen című napirendi pontot további egyeztetésig.
Határidő: azonnal
42. napirendi pont
Beszámoló az inkubátorház működtetéséről
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József ismertette, hogy az inkubátorház ünnepélyes átadása 2011. június 8 –án megtörtént. Az
átadás alkalmával megkötésre került az első bérleti szerződést. A bérlemény egyelőre egy 18,48 m 2es irodahelyiségre, és egy 175 m 2 alapterületű üzemi helyiségre vonatkozik. Folynak tárgyalások más
cégekkel.
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 Tímár 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
494/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfogadja a Gyomaendrődi Inkubátorház
működtetéséről készített beszámolót.
Határidő: azonnal
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43. napirendi pont
Gyomaendrődi FC kérelme
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, hogy a Gyomaendrődi FC elnöksége kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, melyben kéri a 2011. július 22-24-én Nagyenyeden rendezett futballtornán való
részvételükhöz útiköltség támogatását. A kérelemben 180 e Ft-ot jelöltek meg. A Pénzügyi Bizottság
100 e Ft támogatás megítélést javasolja.
Poharelec László elmondta, hogy van, akinek a testvérvárosi kiutazását teljes egészében biztosítják,
van, akinek nem. Ha adnak, akkor adják oda az utazás költségét, a számla ellenében, vagy ne adjanak
semmit. Javasolja, hogy a döntési javaslat az legyen, hogy számla ellenében az utazás költségét
megtérítik a testvérvárosi kapcsolatokra elkülönített pénzösszegből.
Márjalaki József megkérdezte a számla pontos összegét, mert ami a kérelemben szerepel az a várható
költség, ami 180 e Ft.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető kiegészítésként elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottsági
ülésen elhangzott, hogy a Szaloncukor Kupa rendezvényre beadott pályázat nem nyert, ott pluszforrást
kell majd kijelölni, hiszen a testvérvárosi kapcsolatra elkülönített összeg nem fog fedezetet nyújtani.
Lehóczkiné Tímár Irén hozzátette, hogy az előző két napirendi pontnál forráshiányra hivatkozva nem
szavazták meg az összeget, most pedig az egész költséget akarják kifizetni?
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy aki a későbbiekben bármilyen kérelmet ad le a Képviselőtestület felé akkor azt előre tegye meg nem pedig utólag. Javasolta, hogy kerüljön felülvizsgálatra a
testvérvárosi kapcsolatok, meg kellene nézni, hogy mennyi haszna van, mennyi előnye van? Legyen
szó bárkiről. Meg kell nézni, hogy kell e ezekre az utazásokra pénzt szánni, illetve, ha kell akkor
mennyit és milyen formában? Ha forráshiányra hivatkoznak, illetve ha veszélyben érzik a Szaloncukor
Kupa megrendezését, akkor a mai napon spóroltak 1,2 M Ft-ot az önkormányzatnak a takarítás más
szolgáltatóval történő végzésével. A 600 e Ft egész évre volt tervezve, ehelyett 4 hónapot fog más
szolgáltató végezni, így 300 e Ft-ot spórolnak ezzel, ha a Szaloncukor Kupa megrendezésre kerül,
akkor innen lehetne átcsoportosítani, vagy ha ez az összeg kifizetésre került az FC részére, akkor abból
az összegből lehetne átcsoportosítani, így a testvérvárosi kapcsolatok címszó alatt megmaradhatna a
pénzösszeg.
Poharelec László egyetértett azzal, hogy meg kell nézni, hogy mire költik a pénzt. Elmondta, hogy
erre a testvérvárosi látogatásra információi szerint nem csak a futballisták voltak meghívva, hanem a
népzenével foglalkozó személyek is, de valamilyen oknál fogva nem tudtak róla.
Béres János válaszolva Márjalaki József kérdésére elmondta, hogy a pontos összeg 166.480,-Ft.
Várfi András polgármester összegezve elmondta, hogy egy megtörtént eseményhez kell a forrást
hozzárendelni. A módosító javaslat értelmében a 166.480,-Ft-ot. Kérte, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 7 igen 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József tartózkodás, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné nem,
Lehóczkiné Tímár Irén tartózkodás, Marton Dániel tartózkodás, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec
László igen, Toldi Balázs igen Várfi András nem.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
495/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Gyomaendrődi Futball Club
részére a 2011. július 22-24. között Nagyenyeden rendezett futball tornán való részvételt
(útiköltség) támogatja 166.480 Ft-tal. Forrásként a 2011 évi költségvetési rendelet 6. § (4)
bekezdésében meghatározott Testvérvárosi és nemzetközi sportkapcsolat és kommunikáció
tételt jelöli meg.
Határidő: azonnal
44. napirendi pont
Az önkormányzattól állandó megbízást kapott, önkormányzat képviseletében eljáró személyek
beszámolója
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 Tímár 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
496/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzattól állandó megbízást kapott, az
önkormányzat képviseletében eljáró személyek beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
45. napirendi pont
Beszámoló a parlagfű elleni védekezési feladatok teljesítéséről
Várfi András felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József elmondta, hogy 2011-ben az aszályos május-június miatt lényegesen kevesebb volt a
településen a parlagfűvel fertőzött terület, mint egy évvel korábban. A parlagfű irtását az
önkormányzat a Zöldpark Kft meghatározott helyeken rendszeresen, egyéb közterületeken szükség
szerint végzi. Az önkormányzat tulajdonában lévő másnak használatra, illetve kezelésre átadott
területeken a használók gondoskodnak a növény eltávolításáról. A Zöldpark Kft az elmúlt hónapokban
43-46 fő közötti közmunkás létszám alkalmazásával végezte a parlagfű elleni védekezési feladatok
teljesítését. A Városfenntartó Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Béres János elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő utcákon a parlagfűírtás és kaszálással
kapcsolatban a régi reformátustemető környéke nem volt lekaszálva egész évben. A Bánomkerti
lakosok a járdát tavasz óta nem tudják használni, mert nincs lekaszálva az önkormányzati járda. A mai
napon is volt arra.
Várfi András polgármester 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 Tímár 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
497/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a parlagfű elleni védekezési feladatok
teljesítéséről készített beszámolót.
Határidő: azonnal
46. napirendi pont
Tájékoztatás az Ignácz Kft. Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtott, visszavont támogatásának
ügyéről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság, az Ignácz Kft Vállalkozásfejlesztési Alapból
kapott 6 M Ft összegű támogatását visszavonta és a támogatottat kötelezte, hogy a támogatási összeget
a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegű kamattal fizesse vissza. A
visszafizetést a támogatás eredeti lejártáig 2013. január 15-ig 240 e Ft-os havi részletben határozta
meg. A havi részleteket minden hó 20-ig kell teljesíteni. A Bizottság döntéséről szóló tájékoztatót a
Képviselő-testület elfogadta. Az Ignácz Kft-nek a törlesztést 2011. június hóban kellett megkezdenie.
Az esedékes összegből 100.000,-Ft-ot fizetett meg június 29-én, további befizetés azóta nem történt,
így a július 20-án esedékes újabb részlettel a Kft hátraléka 380 e Ft. A fizetési felszólítások mindkét
elmaradott részlet esetében megtörténtek, azt az érintett átvette, reagálás nem történt. A Pénzügyi
Bizottság a 2011. augusztus 16-i ülésén tárgyalta a napirendi pontot, veszélyeztetve látja, hogy a
támogatási szerződésben, illetve a támogatás visszafizetését elrendelő határozatban foglaltak
teljesítését, így a tartozást bírósági végrehajtási eljárás során történő behajtásának kezdeményezéséről
döntött.
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 Tímár 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
498/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság tájékoztatóját, az Ignácz Kft.
Vállalkozásfejlesztési Alapból kapott, visszavont támogatásának, bírósági végrehajtás során
történő behajtásának kezdeményezéséről.
Határidő: azonnal

47. napirendi pont
Horváth Sándor Gyomaendrőd, Bányász u. 11. számú ingatlannal kapcsolatos szennyvíz
közműfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség módosítása iránti kérelme
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, hogy Horváth Sándor kérelemmel fordult az önkormányzat felé arra
vonatkozóan, hogy módosításra kerüljön a nevére előírt 100 e Ft csatorna érdekeltségi hozzájárulás.
Jelezte, hogy az ingatlannak rajta kívül még három tulajdonosa van. Horváth Sándor ¼-ed tulajdoni
része alapján vállalja megfizetni a kötelezettségét. A társulás a kivetést nem a tulajdonosok tulajdoni
hányada alapján készítette el, ezért a fizetési kötelezettség módosítása szükséges. A Városfenntartó
Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.
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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 Tímár 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
499/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Horváth Sándor Gyomaendrőd, Bányász u.
11. szám alatt lévő 6654 hrsz-ú ingatlan után a Gyomaendrőd II-III-IV ütem Víziközmű
Társulat 11-358/2001. számú kivetésével megállapított 100.000 Ft összegű csatorna
közműfejlesztési hozzájárulás befizetésére való kötelezésének az alábbiak szerinti
módosítását:
Gyomaendrőd, Bányász u. 11. számú 6654 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai közül Horváth
Sándor Gyomaendrőd, Bányász u 16. sz. alatti lakost 1/4 résztulajdonosának 25.000 Ft,
Horváth Dániel Gyomaendrőd, Bányász u. 11. sz. alatti lakos ¼ résztulajdonosának 25.000 Ft,
Horváth Róbert Gyomaendrőd, Bányász u. 11. sz. alatti lakos ¼ résztulajdonosának 25.000 Ft,
és Horváth Gergő Gyomaendrőd, Bányász u. 11, sz. alatti lakos ¼ résztulajdonosának 25.000
Ft összegű szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezi 2011. szeptember
30-ig.
Határidő: azonnal
48. napirendi pont
Mastala Gergely Gyomaendrőd, Zrínyi Ilona u. 5. szám alatti ingatlannal kapcsolatos szennyvíz
közműfejlesztési hozzájárulás törlés iránti kérelme
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy Mastala Gergely azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy
a Gyomaendrőd, Zrínyi Ilona u. 5. szám alatti 6027 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban kimutatott
32.500,-Ft összegű csatorna érdekeltségi hozzájárulás tartozás jogosságát szíveskedjen felülvizsgálni.
A 6027 hrsz-ú ingatlan megszűnt telek, 6026 hrsz-ú ingatlannal összevonásra került. Tekintettel arra,
hogy a 6027 hrszú ingatlan megszűnt és csak a 6026 hrsz-ú ingatlan köthető be a csatornarendszerbe,
mely után az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése megtörtént, így a kérelemben szereplő 32.500,-Ft
összegű előírás törlése szükség. A Városfenntartó Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.
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 Tímár 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
500/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja Mastala Gergely 5700 Gyula Székely A.
u. 17/ D. szám alatti lakosnak a Gyomaendrőd, Zrínyi Ilona u. 5. szám alatti 6027 hrsz-ú
ingatlannal kapcsolatban előírt 32.500 Ft összegű csatorna közműfejlesztési hozzájárulás
fizetési kötelezettség törlését.
Határidő: azonnal
49. napirendi pont
LEADER egyesület alapító tagsági szándékának kinyilvánítása
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Várfi András polgármester ismertette, hogy az önkormányzat korábban benne volt a LEADER
programban, mégpedig úgy, hogy a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft ben volt tag. Az új
rendelet értelmében az Akciócsoport Kft-ként nem működhet, csak egyesületként ezért mivel
átalakulásra nincs lehetőség, ezért új egyesülést kell létrehozni. Amennyiben az önkormányzat
továbbra is részt kíván venni a LEADER programban, megítélése szerint fontos, hiszen pályázatok
felett dönt, ezért szükséges, hogy egyesületi tag legyen az önkormányzat. 2012. január 1-től kell
felállni az egyesületnek.
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 Tímár 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
501/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Körösök Völgye
Vidékfejlesztési Egyesület alapításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az Egyesület
alapszabály – tervezetét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy alapító tagként részt
vesz a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület megalakításában. Felhatalmazza a
polgármestert a szükséges eljárásokban való részvételre és az önkormányzat képviseletére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
50. napirendi pont
Együttműködési megállapodás - Ivóvízminőség-javító programban
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetésére felkérte Liszkainé Nagy Mária
osztályvezetőt.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető elmondta, hogy a Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség javító
programról többször tárgyalt már a Képviselő-testület. Az előterjesztés egy együttműködési
megállapodást tartalmaz az aradi vízátvezetéssel megvalósuló beruházásokban részt vevő
önkormányzatok illetve önkormányzati társulatok hozták létre ezt a megállapodást, melyben
szabályozzák a pályázat során, illetve az üzemeltetés során a feladataikat. Meghatározzák azt, hogy a
közös vízvezeték szakasz, ami a magyar-román határtól kezdődően az első vízátadási pontig tart,
milyen tulajdonközösséget hoznak létre. A résztvevő önkormányzatok tulajdoni részaránya az átlag
átadott vízmennyiség arányában kerül rögzítésre.
A Városfenntartó Bizottság javasolja a
megállapodás elfogadását a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az együttműködési
megállapodás 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 Tímár 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
502/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
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1./Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztés
mellékletét képező, az Aradi Vízbázist Felhasználó Önkormányzatok Tulajdonközössége
[Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program] létrehozását, és az abban foglaltak szerint
részt vesz a Tulajdonközösségben.
2./ Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, az
Együttműködési megállapodás és mellékleteinek aláírására.
3./ Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza továbbá Várfi
András polgármestert, hogy az Aradi Vízbázist Felhasználó Önkormányzatok
Tulajdonközösségében [ARVIFET] Gyomaendrőd Város Önkormányzatát teljes döntési
jogkörrel képviselje.
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító
Program Békés megyei,
aradi vízbázisra épülő megvalósítására
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött az alább megnevezett helyi önkormányzatok - továbbiakban Önkormányzatok
együttesen Felek - mint a Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Program aradi vízbázisra épülő
közös megvalósításában érdekelt önkormányzatok között, alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:
I.

SZERZŐDŐ FELEK

Jelen okirathoz fűzött aláíróíven az együttműködési szerződést képviselő-testületi, közgyűlési
határozattal elfogadó és szabályszerű aláírásukkal ellátó önkormányzatok.
II. ELŐZMÉNYEK
1.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozásra irányuló tárgyalási pozíció kialakítása során
Magyarország úgy döntött, hogy az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségéről szóló 98/83/EK
irányelvben előírt határértékek hazai jogrendbe való bevezetése és az irányelvben foglalt határidők
hazánkra nézve is kötelezőek.
2.
Az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek
előkészítésének költségvetési támogatásáról 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat a Dél-alföldi Régió
ivóvízminőség-javítás nagyprojekt előkészítésének támogatásáról rendelkezett, a DARFÜ-t
megjelölve az előkészítési szakasz projektgazdájaként.
3.
A projekt megvalósítása érdekében, az Önkormányzatok – más a projektben érintett
önkormányzatokkal közösen - szerződést kötöttek és létrehozták a Dél-alföldi Regionális
Ivóvízminőség-javító Konzorciumot.
4.
A Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javítás Program (a továbbiakban Program)
megvalósításához a Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Konzorcium kidolgoztatta a
szükséges dokumentumokat valamint az érintett települések képviselő-testületei létrehozták a Program
beruházási fázisát lebonyolító jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásokat annak
érdekében, hogy az EU Kohéziós Alapjából történő finanszírozás érdekében be tudják nyújtani a
pályázatokat.
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5.
A Békés megye területén érintett, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
társulásokba tömörült önkormányzatok tekintetében, fenti, 4. pont szerint kidolgozott műszaki
megoldás (víztisztító rendszer alkalmazása) mellett felmerült a lehetősége egy kisebb beruházási és
működtetési költséget igénylő megoldásnak, mely a Romániából (Aradról) történő vízátvételt
jelentené, amellyel szükségtelenné válna a víztisztító rendszer alkalmazása.
6.
Felek - mérlegelve az új megoldásból származó előnyöket és hátrányokat – úgy
döntöttek, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javítási Program – aradi víz átvezetését figyelembe vevő
– II. változatát támogatják és annak a Kohéziós Alap támogatással történő megvalósítása érdekében
jelen Együttműködési Megállapodást – továbbiakban Megállapodást – kötik.
7.
Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodást szabad elhatározásukból, az egészséges
ivóvízellátásról való, törvényben előírt gondoskodási kötelezettségük hatékonyabb, eredményesebb és
színvonalasabb teljesítése érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41.§
(1) bekezdése, a helyi önkormányzatok társulásairól együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 19.§-a, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben foglaltak alapján
kötik meg.
III. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETEI
8.
Felek rögzítik, hogy a Projekt lebonyolítására általuk létrehozott jogi személyisséggel
rendelkező társulásokban részt vevő Önkormányzatoknak a saját társulásukon belül kialakított,
egymás közti jogviszonyait, együttműködési, döntéshozatali, pénzügyi és vagyoni feltételeit a jelen
Megállapodás semmilyen formában nem érinti, és nem módosítja.
9.
Felek rögzítik, hogy a Projekt lebonyolítására általuk létrehozott jogi személyiséggel
rendelkező társulásokhoz tartozó települések közigazgatási határai által külön-külön lehatárolt
földrajzi területeken belül tervezett beruházások megvalósításának támogatására, az egyes
társulásokban érintett Önkormányzatok, a jogi személyiséggel rendelkező társulást létrehozó társulási
megállapodásukban foglaltaknak megfelelően, a Kohéziós Alap Irányító Hatóságához önállóan,
társulásonként egy-egy pályázatot nyújtanak be társulásaik, mint a képviseletükben eljáró jogi
személyek útján.
10.
Felek rögzítik, hogy a 9. pontban jelzett pályázatoktól függetlenül, a jelen együttműködés
keretében, az Önkormányzatok teljes körét érintő, a magyar-román határtól az első magyarországi
vízelosztó pontig kiépítendő vízvezeték, mint önálló beruházás megvalósítására és működtetésére jelen
Megállapodással tulajdonközösséget hoznak létre, és mint tulajdonközösség, a beruházás támogatására
önálló pályázatot nyújtanak be a Kohéziós Alap Irányító Hatóságához a gesztor önkormányzat, mint
közös képviselőjük útján.
11.
Felek rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező társulások, illetve a jelen
Megállapodással létrehozott Tulajdonközösség keretén belül megvalósuló beruházásokat a műszaki és
gazdasági szempontokat is figyelembe véve összehangoltan hajtják végre. Felek ennek érdekében
vállalják, hogy a napi szintű, operatív és adminisztrációs feladatokat ellátó, a képviseletükben eljáró
jogi személyiséggel rendelkező társulások és a Tulajdonközösség gesztor önkormányzata közötti
együttműködést, minden lehetséges eszközzel elősegítik.
12.
Felek rögzítik, hogy a fenti, 9., illetve 10. pontban jelzett pályázataikat, a KEOP 1.3.0.
pályázati felhívásban megjelölt, 951-es szervezeti kód alatt, mint együttműködő önkormányzatok
nyújtják be, ennek megfelelően, a támogatások kedvezményezettjei és a beruházások tulajdonosai is az
Önkormányzatok lesznek, az egyes társulási szerződésekben, illetve a jelen Megállapodásban
meghatározottak szerint.
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13.
Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében megjelölt, a jelen
Megállapodás alapján megvalósuló, beszerzendő eszközök, javak, szellemi termékek Felek osztatlan
közös tulajdonába kerülnek.
IV. A TULAJDONKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA
Felek megállapodnak abban, a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében meghatározott
vagyontárgyak, szellemi termékek beszerzésére, megvalósítására és működtetésére, jelen
Megállapodással tulajdonközösséget – továbbiakban Tulajdonközösség - hoznak létre, az alábbiak
szerint:
14.
A Tulajdonközösség neve:
Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-javítási
célú Tulajdonközössége (Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javítás Program)
15.
A Tulajdonközösség képviselője: Orosháza Város Önkormányzata
- továbbiakban Gesztor
15.1. A Gesztor feladata az Önkormányzatok közös gazdasági érdekeinek előmozdítása, és az erre
irányuló tevékenységük összehangolása.
15.2. A Gesztor nem megfelelő ügyvitele ellen bármelyik Önkormányzat tiltakozhat. A vitát a Felek, a
tulajdonostársak gyűlésén egyszerű szótöbbséggel döntik el.
15.3. Orosháza Város Önkormányzata a Tulajdonközösség képviseletére vonatkozó megbízást, jelen
Megállapodás aláírásával elfogadja.
16.

A Gesztor székhelye:

17.

A Tulajdonközösség időtartama:

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

17.1. Felek a Tulajdonközösséget a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program - – aradi víz
átvezetését figyelembe vevő – II. változatának kidolgozására a Kohéziós Alapból történő finanszírozás
érdekében benyújtandó pályázat benyújtására és nyertes pályázat esetén, a beruházás megvalósítására
és a megvalósult beruházás működtetésének teljes időtartamára hozzák létre.
17.2. Amennyiben a pályázat nem nyer, jelen Megállapodás, a Felek közötti pénzügyi elszámolások
lezárásával, automatikusan megszűnik.
18.

A Tulajdonközösség adóalanyisága:

18.1. Felek kijelentik, hogy az osztatlan közös tulajdonukba kerülő, jelen Megállapodás 1. számú
melléklete szerinti víziközművet, (vezetéket) a Tulajdonközösség, víziközmű közszolgáltatás ellátása
érdekében, adóköteles gazdasági tevékenység keretében, ellenérték (bérleti díj) fejében fogja
hasznosítani, a jelen Megállapodásban foglaltak szerint.
18.2. Felek rögzítik, hogy a Tulajdonközösség adóalanyisága, az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény 5. § (2) bekezdésén alapul. Az adóalanyisághoz fűződő jogokat és
kötelezettségeket a Tulajdonközösség Orosháza Város Önkormányzata, mint a Tulajdonközösség
kijelölt képviselője útján gyakorolja.
19.

Tulajdoni arányok:

19.1. A jelen Megállapodás alapján Felek osztatlan közös tulajdonába kerülő vagyontárgyak Feleket
egyenként megillető eszmei tulajdoni hányadát, a jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza.
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19.2. Felek rögzítik, hogy az eszmei tulajdoni arányokat az aradi vízbázisból átvenni tervezett átlagos
napi vízmennyiségből, az egyes Önkormányzatok által a beruházás befejezését követő 5. naptári évre
igényelt és lekötött (távlati ivóvízkapacitás-lekötés) átlagos napi vízmennyiség arányában állapítják
meg.
19.3. Felek megállapodnak abban, hogy a beruházás megvalósításához elnyert támogatás és a
beruházási költségek saját forrása is a 2. számú melléklet szerinti tulajdoni arányoknak megfelelő
mértékben illeti, illetve terheli az egyes önkormányzatokat.
20.

A projekt eredményeként megvalósuló közös tulajdonú víziközmű működtetése:

20.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás alapján benyújtandó, közös pályázat
eredményeként megvalósuló, a magyar-román határtól az első magyarországi vízelosztó pontig
kiépítendő vízvezeték működtetésével, a Tulajdonközösség útján, a kizárólagos önkormányzati
tulajdonban álló, a Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javítás Program Békés megyei régiójában
legnagyobb ellátási területtel rendelkező, Békés Megyei Vízművek Zrt-t - továbbiakban Vízmű kívánják megbízni.
20.2. Ehhez azonban – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 9.§ (2) bekezdés d) pontja és
a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.
28.) Korm. rendelet 117.§ (4) bekezdése értelmében - az szükséges, hogy a Tulajdonközösség minden
tagja, tulajdonosi részesedéssel rendelkezzen a Vízműben.
20.3. Felek rögzítik, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt-ben a 3. számú mellékletben felsorolt
Önkormányzatok jelenleg is tulajdonosi részesedéssel rendelkeznek.
20.4. Felek megállapodnak abban, hogy mindent megtesznek annak érdekében, a jelen Megállapodás
4. számú mellékletében megjelölt Önkormányzatok, legkésőbb a közös vezeték üzembe helyezésének
időpontjáig, tulajdonosi részesedést szerezzenek a Vízműben.
Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a 4. számú mellékletben feltüntetett Önkormányzatok, vagy
azok egy része legkésőbb a víziközmű üzembe helyezéséig nem szerez tulajdonrészt, Felek kötelesek
ismételten megállapodni az akkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő üzemeltetési formáról.
20.5. Felek megállapodnak abban, a projekt eredményeként megvalósuló közös tulajdonú víziközmű
működtetésének tervezett időtartama nem lehet kevesebb, mint az üzembe helyezéstől számított 25
naptári év.
21.

Fenntartási és üzemeltetési költségek viselése:

21.1. Felek megállapodnak abban, hogy az osztatlan közös tulajdonukba tartozó víziközmű
felújításáról és pótlásáról, a Tulajdonközösség, az üzemeltetőtől beszedett és Vízügyi Fejlesztési Alap
- továbbiakban Alap - néven elkülönített számlán kezelt, a projekt pénzügyi költség-haszon
elemzésével összhangban álló mértékű bérleti díj terhére köteles gondoskodni.
21.2. Az Alapban kezelt pénzeszközök kizárólag az osztatlan közös tulajdonú víziközmű felújításra,
pótlására, illetve – Felek erről szóló külön megállapodása alapján – a beruházás megvalósítása
érdekében az Önkormányzatok által esetlegesen felvett hitelekkel kapcsolatos adósságszolgálat
teljesítésére használhatóak fel.
21..3. Felek tudomásul veszik, hogy a közös vezeték üzemeltetési költségei, ideértve a
Tulajdonközösség részére fizetendő bérleti díjat is, az aradi vízbázisból és az egyes Önkormányzatok
ellátási felelősségébe tartozó területen ténylegesen felhasznált (átvett) vízmennyiség arányában
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terhelik azt a víziközmű szolgáltatót, amely az adott Önkormányzat ellátási felelősségébe tartozó
területen, a közművek ivóvíz-ellátási szolgáltatást biztosítja.
21.4. Felek tudomásul veszik, hogy a közös vezeték üzemeltetését végző Vízmű, az érintett víziközmű
szolgáltatók részére, a rájuk eső üzemeltetési költséget, az átadott víz árában, vagy – az üzemeltető
szervezetek közötti megállapodás szerinti más módon -, áthárítja.
21.5. Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az osztatlan közös tulajdonú víziközmű
fentiek szerint áthárított üzemeltetési költségeit, az érintett víziközmű szolgáltatók indokolt költségei
között, elismerik.
22.

A közös tulajdonnal kapcsolatos egyéb rendelkezések:

Felek megállapodnak abban, hogy a közös tulajdonnal kapcsolatos, jelen Megállapodásban nem
szabályozott kérdésekben, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó szabályai alkalmazandóak.
V. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FELTÉTELEI
23.
Felek megállapítják, hogy a jelen együttműködésben részes települések területén az ivóvíz
minőségének javítása érdekében az aradi víz átvételére épülő megoldáshoz az előkészítési szakaszban
elkészült tanulmányok és szakmai anyagok (elvi vízjogi engedélyes tervek, megvalósíthatósági
tanulmány, költség-haszonelemzés, környezeti hatások nem-műszaki összefoglalója, környezeti
hatástanulmányok, tender dokumentációk, támogatási kérelem és létesítési engedélyes tervek)
összehangolása szükséges, amelyek a Kohéziós Alapra benyújtandó pályázathoz szakmai
háttértanulmányként szolgálnak.
24.
Felek vállalják, hogy a Tulajdonközösség és a társulások területére kidolgozott projekteket
közösen menedzselik, a Kohéziós Alap Irányító Hatóságával, valamint a pályázati dokumentáció
kidolgozását végző szakértőkkel együttműködnek, részükre a megfelelő adatokat-információkat
biztosítják, a projektben érintett résztvevők munkáját koordinálják a tervezési feladatok befejezéséig.
25.

Költségek viselése:

25.1. Felek a pályázat elbírálásáig a Tulajdonközösség működésével kapcsolatban náluk felmerült
költségeket és a Gesztornál felmerülő, a képviseleti és gesztori tevékenységgel kapcsolatban felmerült
esetleges adminisztrációs többletköltségeket viselik.
25.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pályázat nyertessége esetén, a projekt
megvalósításához szükséges, általuk biztosítandó saját forrást és Tulajdonközösség működéséhez
szükséges pénzügyi fedezet, a Tulajdonközösség Taggyűlésének erre vonatkozó határozatának
megfelelően, a határozatban előírt határidőre, a Gesztor számlavezető pénzintézeténél a
Tulajdonközösség részére megnyitott, befizetésgyűjtő bankszámlára átutalják.
26.

A Tulajdonközösség Taggyűlése:

26.1. A Tulajdonközösség tagjai – továbbiakban Tag, vagy Tagok – tulajdonosi jogaikat állandó, vagy
eseti meghatalmazással bíró képviselőik útján gyakorolják a Tulajdonközösség Taggyűlésén. A
Taggyűlés szükség szerint ül össze. Az üléseket a Gesztor hívja össze.
26.2. Az ülést össze kell hívni:
a)
a Taggyűlés által meghatározott időpontban;
b)
bármely Tag – napirendet tartalmazó – kezdeményezésére.
26.3. A Taggyűlés ülésén vagy írásbeli szavazással dönt az alábbi kérdésekben:
a)
Tag csatlakozásának elfogadása,
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b)
c)
d)
e)

Tag kizárása,
a Tagokat terhelő fizetési kötelezettségek mértéke, határideje,
a Tagok közös beszerzéseit érintő ügyekben,
minden olyan ügyben, amiben valamennyi Tag állásfoglalása szükséges.

26.4. A Taggyűlés határozatképes, ha azon a Tulajdonközösség Tagjainak több mint fele jelen van. A
javaslat elfogadásához – ha jogszabály, a jelen Megállapodás, vagy más kötelező érvényű rendelkezés
nem ír elő egyhangú határozatot — a Tagok több mint felének igen szavazata szükséges.
26.5. Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy minden Tagot egy szavazat illet meg a
Taggyűlésben.
26.6. A Taggyűlésről a Gesztor jegyzőkönyvet vezet, amely tartalmazza:
az ülés helyét, idejét,
mellékletként a jelenlévők felsorolását is tartalmazó jelenléti ívet,
a hozzászólók érdemi hozzászólását, vitájának lényegét,
a csatolt okiratokra, hivatkozásokra való utalást,
a döntést a szavazati aránnyal együtt,
a Gesztor képviselője és a jegyzőkönyvvezető aláírását.
26.7. A Taggyűlés határozatait ülésen kívül is meghozhatja a következők szerint:
26.7.1. A határozat tervezetét a Gesztor a kézhezvételtől számított 3 munkanapos határidő kitűzésével
írásban közli a Tagokkal, akik szavazatukat írásban vagy faxon adják meg.
26.7.2. A határozatot a 4. munkanapon meghozottnak kell tekinteni, ha a határozathozatalnak
megfelelő számú szavazat összegyűlt. A faxon, egyéb elektronikus, stb. úton leadott írásbeli szavazat
eredetiben, cégszerűen aláírt példányát a megküldéssel egyidejűleg, de legkésőbb a határozathozatalt
követően 48 órán belül el kell juttatni (postai úton vagy kézbesítéssel stb.) a Gesztor részére.
26.7.3.A határozati javaslatot a 4. munkanapon elvetettnek kell tekinteni, ha a 3 munkanapon határidő
alatt a határozathozatalnak megfelelő számú szavazat nem gyűlt össze.
26.7.4. A Taggyűlés – ülésen és ülésen kívül hozott - határozatairól egységes nyilvántartást kell
vezetni a következők szerint: évente egytől indulóan folytatólagosan sorszámozva, az évszám, utána
zárójelben a hónap, nap, majd a zárójel bezárása után a testület rövidített nevének (Tgy)
megjelölésével.
Eltérő tartalommal beérkezett iratok közül a korábban beérkezettet kell érvényesnek tekinteni.
26.7.5. Az érvényesen meghozott határozat kötelező erejű hatálya kiterjed a szavazásban részt nem
vevő, illetve a határozattal egyet nem értő Tagokra is.
26.7.6. A Tag képviselője az önkormányzat képviselő-testületének beszámol a Taggyűlésben végzett
tevékenységéről.
27.

Önkormányzatok jogai és kötelességei:

27.1. Önkormányzatok kötelesek
a)
a jelen Megállapodásban foglaltak betartására,
b)
a Taggyűlés ülésén, munkájában részt venni, elősegítve a közös célok és feladatok
megvalósulását;
c)
a Taggyűlés határozatainak végrehajtására;
d)
Tulajdonközösség feladatkörébe tartozó ügyekhez a szükséges adatok és információk
előállítása, átadása;
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e)
a befizetések teljesítésére, a közös vagyon megóvására, annak lehetőség szerinti
gyarapítására.
27.2. A fizetési kötelezettségek mértékét és határidejét a Taggyűlés határozza meg a Tagok
képviselőinek többségi szavazatával. A befizetéseket a Gesztor részére kell teljesíteni, aki
gondoskodik ezen összegek elkülönített alszámlán történő kezeléséről.
27.3. Önkormányzatok felhatalmazzák a Gesztort, hogy a Tulajdonközösség azon Tagjai ellen,
amelyek a befizetési kötelezettségeiket határidőben nem teljesítik, a fizetési kötelezettség teljesítése
érdekében fizetési meghagyásos vagy bírósági eljárást kezdeményezzen.
27.4. Önkormányzatok vállalják és elfogadják, hogy a fizetési késedelmük esetén a Gesztor
intézkedése alapján a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizetnek, azzal, hogy indokolt esetben a
kamatfizetés kötelezettsége alól a Taggyűlés egyedi döntéssel felmentést adhat.
VI. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE, A
CSATLAKOZÁS FELTÉTELEI
28.
Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodást a pályázat
elbírálásáig nem mondhatják fel, ezt követően pedig a naptári év utolsó napjára lehet felmondani és
ezzel a jelen Megállapodás szerinti együttműködésből kilépni. A felmondást kezdeményező
Önkormányzat képviselő-testületének a Megállapodás felmondásáról szóló, minősített többséggel
hozott döntését, az érintett Önkormányzat, a felmondás kezdő napját megelőzően legalább három
hónappal korábban köteles a Tulajdonközösség többi tagjával közölni.
29.
Az Önkormányzatok képviselő-testületei kétharmadának minősített többséggel hozott
határozatával az Önkormányzatok a naptári év utolsó napjával, fontos okból felmondhatják a jelen
Megállapodást azzal az Önkormányzattal szemben, és ezzel a jelen Megállapodás szerinti
együttműködésből kizárhatják azt az Önkormányzatot, amely a jelen Megállapodásban foglalt
kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
30.
A jelen Megállapodást felmondása esetén, az együttműködésből kilépő, vagy kizárt
Önkormányzat, valamennyi, a kilépésével vagy kizárásával összefüggésben a Tulajdonközösség többi
Tagjának okozott kárt köteles megtéríteni.
31.
A Megállapodás megszűnése, az együttműködésből kilépett, vagy kizárt Önkormányzattal
történő vagyonjogi elszámolás befejezésével válik érvényessé és hatályossá.
32.
Felek vagyonjogi elszámolás alatt kölcsönösen azt értik, hogy a kilépő vagy kizárt
Önkormányzat megtérítette az időarányos kötelezettségeit és a kilépéssel illetve kizárással a többi
Önkormányzatnak okozott károkat.
33.

Az együttműködésből kilépő, kizárt Taggal Felek az alábbiak szerint számolnak el:

33.1. A kiváló, kizárt Önkormányzatot, amennyiben a Tulajdonközösség tagjai azt nem váltották
magukhoz - a Tulajdonközösséggel kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg az osztatlan
közös tulajdonból őt megillető hányad után.
32.2. A kilépő, kizárt Önkormányzat, a többi Önkormányzat felé egyéb követeléssel ellenszolgáltatás
nélkül nem élhet.
32.3. A kilépés, kizárás után a volt Tag (mint bármely más kívülálló) a Taggyűlés által elfogadott
mértékű ellenszolgáltatást köteles fizetni a közös javak használatára vonatkozó igény esetén a
használatért.
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32.4. Az elszámolás során az elszámoló feleknek joguk van a fennálló tartozások, követelések
kölcsönös beszámítására.
34.

Csatlakozás az Együttműködési Megállapodáshoz:

34.1.
A jelen Együttműködési Megállapodáshoz olyan Békés megyei és szomszédos helyi
önkormányzatok csatlakozhatnak, amelyek a pályázati útmutatóban meghatározott pályázati
jogosultággal rendelkeznek. A csatlakozás feltétele a Tulajdonközösség Taggyűlésének minősített
többséggel – a Tulajdonközösség összes tagjának több, mint 50 %-ával - hozott határozata.
34.2.
Az Együttműködési Megállapodáshoz csatlakozó önkormányzat köteles viselni a csatlakozása
miatt a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok átdolgozásából eredő többletköltségeket.
34.3.
A pályázat benyújtását követően az Együttműködési Megállapodáshoz új önkormányzat nem
csatlakozhat.
VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
35. Jelen Együttműködési Megállapodás hatályba lép az alábbiak szerint:
a.) a Taggyűlés alakuló ülése napján jelenlévő, a Megállapodást aláíró és a Megállapodás
elfogadásáról képviselő-testületi, közgyűlési határozattal
aa.) rendelkező önkormányzatok vonatkozásában az önkormányzat képviselője által
történő aláírással az aláírás napján.
ab.) nem rendelkező önkormányzatok vonatkozásában - az aa.) pont szerinti hatályba lépés
időpontjára visszahatóan - 2011. augusztus 15. napjáig képviselő-testületi, közgyűlési határozattal
történő elfogadás esetén.
b.) a Taggyűlés alakuló ülése napján jelen nem lévő, a Megállapodást alá nem író és a Megállapodás
elfogadásáról képviselő-testületi, közgyűlési határozattal
ba.) rendelkező önkormányzatok vonatkozásában - az aa.) pont szerinti hatályba lépés
időpontjára visszahatóan – az önkormányzat képviselője által 2011. augusztus 15. napjáig történő
aláírás esetén.
bb.) nem rendelkező önkormányzatok vonatkozásában - az aa.) pont szerinti hatályba lépés
időpontjára visszahatóan – 2011. augusztus 15. napjáig képviselő-testületi, közgyűlési határozattal
történő elfogadás és az önkormányzat képviselője által történő aláírás esetén.
36. A Gesztor a Tulajdonközösség költségére, a jelen Megállapodás célját képező szakmai
tevékenység végzésére, írásban külső szakmai szervezetet bízhat meg.
37. Felek a jelen Megállapodásból eredő vitás ügyeket tárgyalás útján rendezik. Jogvita esetére kikötik
a Gesztor székhelye szerinti bíróság illetékességét.
38. Ezen atipikus Együttműködési Megállapodás megkötésénél Önkormányzatok a Kohéziós Alapra
vonatkozó pályázati előírásokat figyelembe vették.
39.A jelen Megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadók.
40. Jelen Együttműködési Megállapodás 5 eredeti példányban készült, és 11 számozott oldalból áll.
Mellékletek:
1. számú melléklet:
A jelen Megállapodás alapján megvalósuló, beszerzendő eszközök, javak,
szellemi termékek
2. számú melléklet:
A jelen Megállapodás alapján Felek osztatlan közös tulajdonába kerülő
vagyontárgyak Feleket egyenként megillető eszmei tulajdoni hányadok kimutatása
3. számú melléklet:
A Békés Megyei Vízművek Zrt-ben tulajdonosi részesedéssel rendelkező
Önkormányzatok
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4. számú melléklet:
A Békés Megyei Vízművek Zrt-ben tulajdonosi részesedéssel nem
rendelkező Önkormányzatok
Jelen Együttműködési Megállapodást — annak elolvasása és értelmezése után — Felek, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Békéscsaba, 2011……..
ALÁÍRÓÍV
I.
Az Együttműködési Megállapodást a hatályba lépést megelőzően képviselő-testületi, közgyűlési
határozattal elfogadó Önkormányzatok:
Önkormányzat neve, címe

Határozat száma

Aláírás

Aláírás dátuma

II.
Az Együttműködési Megállapodást a hatályba lépést követően képviselő-testületi, közgyűlési
határozattal elfogadó Önkormányzatok:
Önkormányzat neve, címe

Határozat száma

Aláírás

Aláírás dátuma

Együttműködési nyilatkozat
Alulírott …………………., a ………………………….. Társulás (székhelye: …….) elnöke, mint a
fenti Együttműködési Megállapodásban részes Önkormányzatok által a Dél-alföldi Regionális
Ivóvízminőség-javító Program (Program) keretében a Békés megyei területen tervezett víziközműberuházások megvalósítása érdekében létrehozott, a fenti Együttműködési Megállapodás 9. pontjában
meghatározott pályázatokban és nyertesség esetén a beruházások megvalósításában, az
Önkormányzatok nevében és képviseletében eljáró, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
társulás, a Társulás nevében kijelentem, hogy a fenti Együttműködési Megállapodást megismertem.
Vállalom, hogy a Program aradi vízbázisra épülő megvalósítását célzó önkormányzati együttműködés
keretében, mint projekt-bonyolító szervezet, a fenti Együttműködési Megállapodás keretében létrejött
Tulajdonközösség Gesztorával teljes körűen, maradéktalanul együttműködök és minden lehetséges
eszközzel segítem a pályázatok sikeres benyújtását és megvalósítását.

……………. 2011. ……..…..

………………………………………
A Társulás elnöke
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Együttműködési nyilatkozat

Alulírott Csizmadia Ibolya, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
(székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) elnöke, mint a fenti Együttműködési Megállapodásban
részes Önkormányzatok által a Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Program (Program)
keretében a Békés megyei területen tervezett víziközmű-beruházások megvalósítása érdekében
létrehozott, a fenti Együttműködési Megállapodás 9. pontjában meghatározott pályázatokban és
nyertesség esetén a beruházások megvalósításában, az Önkormányzatok nevében és képviseletében
eljáró, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, a Társulás nevében kijelentem, hogy a
fenti Együttműködési Megállapodást megismertem.
Vállalom, hogy a Program aradi vízbázisra épülő megvalósítását célzó önkormányzati együttműködés
keretében, mint projekt-bonyolító szervezet, a fenti Együttműködési Megállapodás keretében létrejött
Tulajdonközösség Gesztorával teljes körűen, maradéktalanul együttműködök és minden lehetséges
eszközzel segítem a pályázatok sikeres benyújtását és megvalósítását.

……………. 2011. ……..…..

………………………………………
Csizmadia Ibolya
A Társulás elnöke
Határidő: 2011. augusztus 29.
Felelős: Várfi András polgármester

Várfi András polgármester ezt követően ismertette, hogy a Képviselő-testület kapott az ügyvédi
megbízásokkal kapcsolatban még tájékoztató anyagot, mely szerint Dr. Varga Imre és Dr. Tímár
Gyöngyi ügyvédek kaptak megbízást. Dr. Varga Imre ügyvéd úr bemutatkozott, Dr. Tímár Gyöngyi
pedig korábban is az önkormányzat ügyvédje volt. Megkérdezte, hogy van e a Képviselő-testület
részéről ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt az ügyvédi megbízásokkal kapcsolatban.
51. Napirendi pont
Pályázati, Közbeszerzési, Koordinációs bizottság létrehozása
Várfi András polgármester ismertette, hogy Arnóczi István János képviselőnek, volt egy napirendi
pontra javaslata, felkérte, hogy ismertesse azt.
Arnóczi István János ismertette, hogy negyedik bizottság létrehozását javasolja: Pályázati,
Koordinációs és Közbeszerzési Bizottság. Átfedések vannak a Pénzügyi Bizottsággal a
tevékenységével, de jó lenne, ha a Képviselő-testület tagjai illetve külső szakértők a pályázatok
kiírásánál és a közbeszerzések lebonyolításában ténylegesen nagyobb részt vehetnének nemcsak a
döntéseknél, amikor már a pályázat végeredménye van. Három képviselővel és két külsős taggal
képzeli el, amennyiben a Képviselő-testület támogatja az elképzelését.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy van e elképzelése a tagok személyére, illetve, ha egy
állandó bizottságot hoznak létre, ahhoz SZMSZ-t kell e módosítani?
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Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy igen módosítani kell az SZMSZ-t. A
napirendek tárgyalása során azért javasolta, hogy az Ügyrendi Bizottságot célszerű ezzel megbízni,
ugyanis a hatáskör átruházás miatt is módosítani kell. A Képviselő-testületnek ezen tények miatt
szeptemberben mindenképpen foglalkozni kell. Nincs akadálya annak, ha úgy dönt a testület, hogy
létrehozza a bizottságot. Szeptemberig közbeszerzési eljárás kiírására nem kerül sor, pályázatok
benyújtására nem kerül sor, koordinációs feladatokat pedig a Pénzügyi Bizottság lenne hivatott ellátni.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy az előterjesztések végén szereplő javaslatoknál Dr.
Farkasinszky Erzsébet korábbi kérdéseire válaszolt Jegyző úr, az SZMSZ-t érinti. A napirend
felvételekor is javasolta, hogy együtt tárgyalják, megfelelően készítsék elő, személyi kérdésekben
pedig javasolta, hogy egyeztessenek. Megkérdezte Arnóczi István Jánost, hogy fenntartja-e javaslatát.
Arnóczi István János válaszában elmondta, hogy 2011. szeptemberi ülésig, de azzal a határidővel, ha
addig nem születik döntés, akkor ő javaslatot tesz a személyekre is, amennyiben az Ügyrendi
Bizottság nem tűzi napirendjére.
Várfi András polgármester összegezve elmondta, hogy abban most állást foglalnak, hogy napirendre
tűzi a bizottság nemcsak azt, hanem minden SZMSZ-el kapcsolatos kérdést. Kérte, hogy szavazzanak
róla.
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 Tímár 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
503/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 29-i rendes
ülésére-napirendre tűzi a 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet - a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát a Képviselő-testület hatáskörei, illetve a
Pályázati, Közbeszerzési, Koordinációs bizottság létrehozása tárgyában.
Határidő: azonnal

Várfi András polgármester ezt követően felolvasta Tímár Imre Endrődiek Baráti Köre elnökének
levelét, mely levél 2011. augusztus 24-én érkezett.
A levél a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy egy nap alatt előkészíteni nem lehet. Felkérte Szabó Bélát, hogy ismertesse a táblával
kapcsolatos elképzelésüket.
Szabó Béla elmondta, hogy hallgatóságként jött a testületi ülésre, nincs felhatalmazása tárgyalásra.
Elmondta, hogy amikor az Endrődiek Baráti Köre ezt elhatározta márciusban akkor egy bővebb
megfogalmazásra gondoltak, majd egy szűkebb előterjesztés lett, majd ismét azok, akik a bővebb
megfogalmazást szerették volna, szóvá tették, és így állt elő ez a szöveg. Dr. Latorcai János alelnök úr,
aki a Baráti Kör tiszteletbeli elnöke javasolta ezt a kettős megoldást.
Várfi András polgármester megköszönte a kiegészítést. Hozzátette, hogy nem írhatják felül azt, hogy
egy vagy két tábla legyen. Ennek megfelelően további egyeztetésre van szükség, hiszen az elsőről már
döntött a Képviselő-testület. Kérdés, hogy hogyan fér el a két tábla, milyen formában lehet
megvalósítani? Rövid időn belül elkészíthető a tábla, tehát ha a Képviselő-testület 2011. szeptember
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29-én dönt, akkor is még egy hónap áll rendelkezésre. Úgy tervezik az október 23-i testületi ülést,
hogy endrődi helyszínen lesz megtartva.
Poharelec László megkérdezte, hogy hogyan maradhatna ki a Képviselő-testület a különböző
táblaállításokból, mert hozzá is eljutott már ez a hír, de van olyan csoport, aki jelezte, hogy nem
biztos, hogy egyetért vele, másik csoport, hogy legyen. Kérte, hogy aki táblát akar állítani, próbálják
meg a békét megőrizni. Megkérdezte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy milyen lehetőség van arra, hogy
ezekből a táblaállításokból kimaradjanak, mert elindult egy hullám, hogy valakik ezért szeretnének
táblát állítani, valakik meg azért. Mindenki meg fogja indokolni, hogy miért szeretne. Nem tud
támogatást megszavazni semmilyen tábla állításához, ha valaki valamilyen táblát akar állítani akkor,
állja a költségeket.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy ha egy civil közösség dönt valamiről, azt illik
tiszteletben tartani. Nem kell állást foglalni, hogy jó az egyik tábla, vagy nem jó a másik tábla.
Amennyiben ha a város valamely épületének falán kívánják elhelyezni, akkor igenis a testületnek kell
dönteni. Nem kell abban dönteni, hogy ki mit szeretne, és hogy mivel ért egyet, és hogy ki mit támogat
ez magánügy.
Összegezte, hogy kevés információ áll rendelkezésre a döntéshez, a következő testületi ülésre úgy a
helyszín, mind a szöveg előterjesztésre kerül.
Toldi Balázs alpolgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a május 30-i ülésén a testület
létrehozott egy bizottságot, amelynek a feladata annak megvizsgálása, hogy a Vertikál Zrt-t be lehet e
vonni valamelyik Kft-be. Ennek a bizottságnak a munkája során több egyeztetésre került sor a júliusi
egyeztetésről kíván tájékoztatást adni.
Elmondta, hogy július 15-én látogatták meg a Vertikál Zrt-t Polgárdiban, itt van a központ illetve itt
üzemeltet egy pelletálló üzemet, egy hulladéklerakót és itt épít közösen a várossal egy inkubátorházat.
A látogatásuk során megnézhették a hulladéklerakó telepet, amely teljes mértékben a Vertikál Zrt
hatáskörébe tartozik, ő működtet, ez két részből áll egy régi és egy új részből. Az új kialakítása illetve
a felépítése saját beruházásban történik, pályázati pénzek és saját önerő bevonásával. Nagy beruházás
és sokáig szolgálhatja a várost illetve a Zrt által működtetett hulladékgyűjtési területen lévő
településeknek a hulladékszállítási igényét. A pelletálló üzem illetve a hulladékválogató üzemben
megismerhették azt a pellettálást, amely a későbbiek során esetleg valamelyik önkormányzati
intézmény, illetve létesítmény fűtésére szolgálhat. Amit láttak az egy háromnegyed részben teljes
pelletálló gép volt, hiszen itt még az adagolással szállítással, csomagolással nem volt teljesen kiforrva
a technológia. Sokfajta pellettet állítanak elő, melyet a Miskolci Egyetemmel közösen egy kutatás
keretében történik. Amellett, hogy előállítják, használják is a pelletet.
A hulladékválogató üzemben hat főt foglalkoztatnak, akik a szalag mellett válogatják a szelektíven ide
érkező hulladékokat, itt történik meg a tömörítés és a tovább értékesítés.
Hangsúlyozta, hogy ez az üzem nem kizárólagosan Polgárdinak a hulladékára épül, hanem a Zrt-nek
van egy nagy szolgáltatási területe, melynek a területéről érkezik be. Tehát egy település egy ilyen
létesítményt nem biztos, hogy gazdaságosan fenn tud tartani. Ezt követően meglátogattak egy
inkubátorházat, melyet a Zrt és a helyi önkormányzat közös beruházásban épít. A polgármester
elmondta, hogy nem azért építették az inkubátorházat, hogy betelepítsék, hanem azt szeretnék, ha a
zöld energiával illetve annak hasznosításával foglalkozó szakemberek települnének a városba.
Egyrészt a város megújulását is szolgálva illetve ezáltal szeretnék vonzóbbá tenni a későbbi
beruházókat, hiszen lenne magasan kvalifikált szakképzett munkaerő a városban. Már egy konkrét célt
fogalmaztak meg mielőtt felépítették az inkubátorházat. Polgárdi polgármestere a Zrt mutatóival meg
van elégedve. Felhívta a figyelmet, hogy október 1-i határidőt adott magának a Képviselő-testület,
hogy eldöntse a gazdasági társaságok átalakulását. A bizottság azokat a fontos kérdéseket letisztázta,
illetve látta, hogy mit tud kínálni a Vertikál Zrt. Foglalkozni kell vele és eldönteni, hogy marad a
régiben, vagy pedig változtatnak?
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy Toldi Balázs alpolgármesternek van e kialakult
véleménye a gazdasági társaságokkal kapcsolatban?
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Toldi Balázs alpolgármester válaszában elmondta, hogy mikor kiírták a két Kft ügyvezetői pozícióját,
azzal a testület már jelezte, hogy mit is szeretne. Mutatószámok alapján nyereséges a mostani Kft,
tehát nagy beruházásra nincs szükség. Ha szükség van, akkor csak a hulladékszállításba kellene
beruházni. El kellene dönteni, hogy a hulladékszállítással mit szeretnének, hogy helyben
Gyomaendrődön működjön nyereségesen, vagy pedig olyan Kft-t felépíteni, ami nemcsak
Gyomaendrődön nyújt szolgáltatást, hanem a megyében akár több településen is, külső befektetővel és
ebből esetleg nagyobb bevételre tehetnek szert.
A gazdasági programnál beszéltek a pelletálásról illetve az intézményeknek a fűtési rendszerének az
átalakításáról, nagyon óvatosnak kell lenni, meg kell fontolni, hogy mibe fektetnek és mennyit, illetve
hogy minek mennyi a megtérülési ideje.
Berkes Zsuzsa hozzátette, hogy a gyomaendrődi telep vezetőjeként sok információval rendelkezik.
Sürgetné, hogy szülessen döntés, mivel jelenleg több településen lejár a közszolgáltatási szerződés.
Ezek a települések megkeresik, mint üzemeltetőt, hogy milyen megoldást tud. Olyan megoldást
szeretne nekik javasolni, hogy hulladékbefogadásra tudja javasolni a Kft, de mint közszolgáltatást nem
meri javasolni, hiszen teljes közszolgáltatást nem tud nyújtani a szállítási kapacitás hiánya miatt.
Szükség lenne egy cégre a környéken, és ha lehet, akkor miért ne Gyomaendrődön, megerősíteni
azzal, hogy egy megalapozott szállítást egy olyan céget ajánlani neki, aki igenis műszakilag is fel van
készítve. Ebben lehetne segítség a térségben a Gyomaköszolg Kft, hiszen biztonságot jelentene a többi
önkormányzatnak is, hogy egy önkormányzati tulajdonú cég segítené a munkájukat. Dec 31-el sok
közszolgáltatási szerződés jár le, ami ilyen lehetőséget jelent a jelenlegi szolgáltatónak. Minden
önkormányzat biztosan mérlegelni fogja azt a lehetőséget, hogy milyen alapokra támaszkodhat az a
szolgáltató cég.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy folyamatban van a 2011. évi mezőőri járulék postázása,
mellyel kapcsolatban reagálnak a lakók. Endrőd vásárteréről keresték meg, azt kérdezték, hogy milyen
besorolás alá esik ez a terület, ugyanis itt lakóépületek vannak, amelyek be vannak kerítve, tehát a
mezőőr nekik semmit nem őrzik, a mezőőri járulék ki van vetve. Ezt át kellene gondolni, hogy a
besorolás szerint ott kell e mezőőri járulékot megfizettetni.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy meg kell nézni, hogy melyik területről van szó
pontosan, hogyan van nyilvántartva az ingatlan, ha belterületi határon kívül van az ingatlan, akkor a
mezőőri járulékot fizetni kell, függetlenül attól, hogy maga az épület lakóépületként funkcionál vagy
más módon. Kérte, hogy adja át neki a listát, és utánanéznek.
További hozzászólás nem volt a Polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.

K. m. f.
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