Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
25/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. szeptember 29-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:
Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István, Betkó József, Béres János, 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,
Dr. Tímár Andrea, Enyedi László, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné
Jáksó Éva, Tímárné Binges Irén osztályvezetők,
Sajtó képviselői, érdeklődő állampolgárok,
Csikós Anikó és Jakucs Mária 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 testületből 11 fő jelen volt Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő
jelezte, hogy a teljes ülésen nem tud részt venni, egy egészségügyi témát érintő napirendnél, valamint
a zárt ülésen vesz részt.
A képviselő-testület a hitelesítők személyére tett javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással
támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János 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 igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
504/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Marton
Dániel és Márjalaki József képviselőket.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester az ülés napirendjére tett javaslatot megelőzően elmondta, hogy két
„Gyomaendrődért” Emlékplakettel kitüntetett a közelmúltban hunyt el, Hegedűs József, aki 2007-ben
lett kitüntetett és Hunya Lajosné Gálik Mária, aki 2008-ban lett kitüntetett. Kérte, hogy emléküknek
áldozzanak egy néma percet.
Ezt követően javaslatot tett az ülés napirendjére. Ismertette, hogy az elsőként kiküldött anyag alapján
43 napirendi pont szerepelt nyílt ülésen, zárt ülésen pedig kettő. Időközben nyílt ülésre érkezett még
napirendi pont a 44. Csillagpor Művészeti Egyesület kérelme, 45 Tájékoztatás a dévaványai
nőgyógyászati mozgó szakorvosi szakellátással kapcsolatban, 46. Tanyagondnoki szolgálat tárgyi
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eszköz fejlesztése, 47. a Belvíz VIIII. ütemmel kapcsolatban. Ezek alapján a Bejelentések lesz a 48.
napirendi pont.
Kérdés, észrevétel a napirendekkel kapcsolatban nem volt, kérte, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János 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
505/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.)KT rendelet módosítása - első forduló
3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Állattartási rendelet módosítása
6. Úszásoktatás támogatása
7. Idősek otthona fejlesztése
8. A Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme
9. Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás írásbeli beadványával kapcsolatos állásfoglalás
kialakítása
10. Városi Egészségügyi Intézmény téli szabadságolása
11. Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérése
12. Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási
programja alapján készült éves beszámoló
13. Önkormányzati fenntartású intézmények magasabb vezetőinek minősítési eljárása
14. A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért tájékoztatása, kérése valamint
kuratóriuma elnökének díjazásáról
15. Gyomaendrőd Város 2011-2015 évre szóló Lakásgazdálkodási Koncepció elfogadása
16. Békés Megye Területrendezési Terve véleményezése
17. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat kiírása
18. LEADER pályázati összeg előfinanszírozása csónakház kialakítására
19. LEADER pályázat benyújtása kézműves foglalkoztató tér kialakítása érdekében
20. Kérelem pályázati összeg előfinanszírozására
21. Cigány Szervezetek Országos Szövetsége pályázat előfinanszírozási kérelme
22. Téli szomszédolás elnevezésű akcióprogramban való részvétel
23. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
24. Az „Én is itt vagyok” Közhasznú Alapítvány támogatói szerződésének módosítása
25. Csatlakozás az Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez
26. Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése
27. Szennyvíztisztító telep fejlesztése
28. Termőföldek hasznosítása
29. Ingatlanok hasznosítása
30. Fő út - Bajcsy Zsilinszky u. kerékpárút építése
31. 46-os főút melletti kerékpársáv építése
32. Belterületi gyűjtő utak felújítása
33. Köztéri óra kihelyezése
34. Díszvilágítás
35. Endrődiek Baráti Köre kérése
36. Beszámoló a Közterület-felügyelet és a Településőri Szolgálat munkájáról
37. Mezőőri beszámoló
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Tanyafejlesztési program
Gyalogakác mentesítési program
Pásztor Tibor kérelme
A gyomaendrődi Slytract zenekar támogatási kérelme
Tájékoztatás a 2011. június 27-én Gyomaendrőd közterületeire szórt iratok (szórólapok)
ügyében tett intézkedésekről
A "Tisztább és Ápoltabb Gyomaendrődért" elnevezésű környezetszépítési verseny
eredményeiről szóló tájékoztató
A Csillagpor Művészeti Egyesület kérelme
Tájékoztatás a Dévaványai nőgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálattal kapcsolatban
Tanyagondnoki szolgálat tárgyi eszköz fejlesztése pályázat
Belvíz VIII. ütem
Bejelentések

Határidő: azonnal
Ezt követően megtisztelő kötelezettségének tett eleget Jegyző Úrral, Schwalm Mártonné
köztisztviselőt köszöntötték jubileuma alkalmából.
Várfi András polgármester ezt követően a polgármesteri beszámoló előtt felkérte Turi –Kis István
plébánost, hogy mutatkozzon be.
Turi Kis István plébános köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy ha a város címerére tekint a
találkozást mutatja, a Körösöknek találkozása és ahol ez a három Körös a Tiszába ömlik ott született
1958-ban. 25 évet élt Csongrádon, egy ötgyermekes család negyedik gyermekeként. 30 éves korában
szentelték áldozó pappá Kecskeméten a Váci Egyházmegye szolgálatára. Majd az egyházmegye
rendezései során került Szeged-Csanádi Egyházmegyébe Csanádapácán, Pusztaföldváron majd később
Makrón, Maroslelén és a közelben Kunszentmártonban 9 évig volt plébános. Kérte a megjelenteket,
hogy betegsége miatt, ha valakit nem ismer meg és nem köszön kéri a megértésüket.
A város címerével kapcsolatban elmondta továbbá, hogy elgondolkodott, hogy mit is jelent a címerbe
a szív. Összekapcsolódik a templom titulusával, hiszen Jézus Szíve Templomának plébánosa lett. Ott
van a liliom, mely a másik plébánián Szent Imrének a tisztaságát jelképezi, ez a kettő a szív és a
tisztaság összekapcsolódik.
Hozzátette, hogy szeretné szolgálni nemcsak a megkeresztelt népet, mindazokat, akik igénylik a
lelkipásztor, a plébános szolgálatát, annak a szolgálatára akar lenni tőle telhető mértékben. Lassan két
hónapot töltött itt. Kéri a segítőkészséget, hogy a kereszteléstől a sírig tudja kísérni a rábízottakat.
Azon dolgozik, hogy képességeinek megfelelően eleget tegyen mindazon kérésnek, amely részéről
teljesíthető.
Meghívta a jelenlévőket 2011. október 2-án 10.30-kor tanévnyitó szentmisét tart a templomban, mely
szentmisét felajánlja a Gyomaendrőd városában élő családokért, tanuló ifjúságért, az itt élő
emberekért, de gondolván a tantestületekre is, akik a nevelésnek fontos feladatát végzik.
Ezt követően Várfi András polgármester beszámolót az eltelt időszakban történt eseményekről:
Elmondta, hogy az elmúlt hónap a tanévkezdésekkel, tanévnyitókkal kezdődött. Az idei esztendőben a
városi tanévnyitó a Kis Bálint Általános Iskolában volt. Más iskolákban is jó, műsoros, szép
tanévnyitók voltak. Örültek a gyerekek, hogy megkezdődik a tanév és örültek a pedagógusok is, hogy
ismét felelősségteljes munkájukat végezhetik.
Fontos nemcsak az egy kistérségben élés, hanem fontosak a szomszédok is, így nagyon fontos, hogy a
környező településekkel jó kapcsolatot építsünk. Részt vett Túrkevén a Túrkeve 750 éves
évfordulóján. Tanulni lehet az ottani szervezőktől, szép ünnep volt. Városunkban is évforduló
következik, az elkövetkezendő évben fogjuk ünnepelni Gyoma és Endrőd egyesülésének 30.
évfordulóját.
Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az elmúlt héten kellemes estét töltöttek Jegyző Úrral, közcélú
munkásokkal a Zöldpark Kft-nél.
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A testvértelepülésekkel kapcsolatosan elmondta, hogy Jegyző úrral részt vettek Csabacsűdön az I.
Nemzetközi Kukorica Napon, kistelepülésről van szó egy kistérségben vagyunk velük, lehet, hogy
útjaink hamarosan elválnak, de a jó kapcsolatot akkor is építeni kell.
Tegnap volt egy egyeztetés Békéscsabán az egyik hivatali ügyintézővel, aki az egyik pályázatot
készítette a közcélú mintaprogramot. Október 15-től december 31-ig több mint 100 embernek lesz
lehetősége Gyomaendrődön részt venni ebben a programban, majd azt követően a következő évi
programot fogják előkészíteni, novemberben ennek lesz az egyeztetése. Az ágazatból több területet
jelöltek meg, mégpedig a mezőgazdasági ágazatból, ezt egy csokorba kívánják fonni és azt követően
január 1-től indulhat a program, így létrejöhet egy olyan kínálat, mely ki tudja szolgálni például a
Térségi Gondozási Központot.
Van egy dolog, melyről mostanában mindig fontos szólni ez a járás. Gyomaendrőd járási székhely
lesz. Korábban ez újsághírben volt olvasható Erdős Norbert kormánymegbízott nyilatkozott. Úgy
gondolja, hogy minden gyomaendrődi örült ennek, mert már a 19. században Gyoma járás volt, majd
ezt követően 1950-től 1966-ig. Most pedig Gyomaendrőd az egyesült város kapja meg ezt a rangot,
amely nem csak rangot kell, hogy jelentsen, hanem komoly feladatot, kötelezettséget is. A járáshoz
tartozó települések lakóit megfelelően korrekt módon kell kiszolgálni és korrektnek kell lenni a
településekkel, melyet már most megkezdhetnek az orvosi ellátástól kezdve, sok olyan terület van,
amelyet építeni kell az elkövetkező időben.
Sokszor szólt már a következő dologról, mindig elmondta, hogy a „szemét-ügy”, melyről mindig
egyformán beszélt, azt mondta, hogy bízik a bíróság ítéletében. Nem mond olyat, hogy ki lehet a
felelős ki a károsult, majd a bíróság eldönti. Jelen pillanatban két ügy van, amely a hulladékkezeléssel
kapcsolatos. Az első a Remondis Kft és a tagönkormányzatok között, úgy gondolja, hogy
eredményesen fogunk belőle kijönni. A másik pedig a tagönkormányzatok és a gyomaendrődi gazdák
közötti per, amely szintén folyamatban van, mert igaz, hogy van egy másodfokon kihirdetett ítélet, de
még nem történt meg minden önkormányzat részéről a kártalanítás vagy a kényszervásárlás.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen Dr. Farkasinszky Erzsébet
képviselő felhívta a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy az SZMSZ szerint a Polgármester a
testületi ülés vezetése során a napirendi pontok meghatározása előtt, illetve a napirendi pontok egyes
tárgyalása esetén milyen rendben és milyen sorrendiségben adja meg a szót a jelenlévőknek. Ismertette
a hatályos SZMSZ rendelkezéseit, miszerint „Megadja a szót az Alpolgármester, Bizottság elnökök
részére a két testületi ülés közötti fontos eseményekről szóló tájékoztató előadásához, továbbá a
Képviselő-testület tagjainak a közérdekű kérdések és interpelláció felvetéséhez”.
Dr. Farkasinszky Erzsébetnek az volt a problémája, hogy a napirendi pontok előtt más, nem az imént
elhangzott felsorolásban szereplő személyeknek is megadta a szót. Ezt követően kifejtette jogi
álláspontját, amelyet megküldött a Képviselő-testület tagjainak, azzal kapcsolatban, hogy
szíveskedjenek kialakítani álláspontjaikat, és amennyiben indokoltnak tartják, tegyenek javaslatot az
SZMSZ módosítására. Ez egyidejűleg összefüggésben van a hatásköri listának a felülvizsgálatával,
amit a Képviselő-testület tagjai megkaptak és a következő ülésre tűzi napirendre ezt a kérdést.
Mindaddig amíg a hozzászólások megadása tekintetében nem születik átfogó módosítás kérné a
Képviselő-testületet, hogy határozatával erősítse meg, hogy a polgármester megadhatja e a szót az
SZMSZ 16. § (2) bekezdésének d) pontjában foglaltaktól eltérő személyek részére is.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János
igen, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen,
Márjalaki József tartózkodás, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László tartózkodás, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi
András igen.]

735

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
506/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Képviselő-testület
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991 (IX. 19) KT rendelet 16. § (2)
d) pontjában foglaltaktól eltérő személy részére is megadja a szót a polgármester.
Határidő: azonnal
Szabó Balázsné helyi lakos elmondta, hogy a média jóvoltából értesültek róla, hogy van a városban
egy olyan szervezet és a Képviselő-testületben olyan testületi tag, illetve tagok, akik aggodalommal
észlelték azt, ami már hat éve büdösödik. Meg kell jegyezni a megállapításuk teljesen helytálló. Sok
szenny van eltemetve ott ahol a büdös van. Valóban bűzlik valami. Különböző pályázati pénzekből
megépült hulladéklerakó környékén. A szaglásuk után a bölcs döntésük volt csak jobb ezeknek a
gyomaendrődi képviselőknek, ugyanis Szarvason tartották ezt az ominózus sajtótájékoztatót. Reméli a
gyomaendrődi lakosok és különösen az ez ügyben érintettek vonatkozásában, hogy nem válik más
képviselők számára ez követendővé.
A baj csupán az, hogy nem minden információ birtokában tették ezt a sajtóközleményt.
A probléma 2005 decemberében került nyilvánvalóvá. Több rossz testületi határozat sorozatára
vezethető vissza, és úgy tűnik visszafordíthatatlanná vált a baj. Mint a sajtótájékoztatón elhangzott: a
tulajdonunkban lévő ingatlanjainkra bejegyzés került egy korlátozást-tilalmat tartalmazó védelmi
övezet, amit egyébként környezetvédelmi jogszabály ír elő, kettő is. A pontatlanság annyi a
sajtóközleményben illetve az újságokban megjelent cikkekben, sőt a világhálón megjelent cikkekben,
hogy nem széljegyként jelent meg, hanem teljes terjedelmében, a tulajdonlapukon, tudtuk
beleegyezésük nélkül Dr. Dávid Imre, aki akkor polgármester volt, úgy írta alá, hogy a változás
akaratukban mindenben egyezően történt. Gyakorlatilag ez azt jelentette, mintha az ő akaratukkal
egyezően történt volna ez az esemény. Nem is tudtak róla. A termőföldeken már 13 a
termelőszövetkezet megszűnése óta mezőgazdasági termelést végeztek. A növénytermesztésben
szükséges vetésforgó figyelembevételével tették, amit tettek, ami azt jelenti, hogy minden évben más
más egymás után vethető növényt telepítettek. Miután Magyarországon bevezetésre került a termőföld
terület alapú támogatása és ezeken a földeken gazdálkodó emberek a támogatás feltételeinek
mindenben eleget tettek, így nem volt kérdés, hogy a támogatás felvehető vagy nem. A mezőgazdasági
hivatal részéről az ellenőrzés minden egyes esetben hiánytalan volt, hisz ez minden leadott támogatás
esetében az akkor még falugazdászként dolgozó jelenlegi polgármester végezte, ha nem lett volna
rendben az igénylés minden bizonnyal kiderült volna azonnal. Azt feltételezik, ha nem lehetett volna
ezekre a földekre támogatást igényelni, azt jelezte volna a falugazdász, annál is inkább mert ő
pontosan tudta, hogy ezek a földek hol vannak, vagy hogy hulladéklerakó van a városban. A
feltételezés, hogy a termelést úgy folytatták, hogy tudtak a tiltásról és mégis támogatást vettek fel,
rágalom. Miután véletlenszerűségből tudomást szereztek a bejegyzés védelmi övezetről jogi képviselőt
fogadtak, aki felkereste levélben a város jegyzőjét Dr. Csorba Csabát, akit pontosan tájékoztatott a
felmerült jogszabályi sértésekről, amelyeket felfedezni vélt a beruházással kapcsolatban és érdemben
olyan választ kapott, ami polgári peres eljárás megindítását vonta maga után. Sajnálatos módon hét
alkalommal kellett elmenniük a Megyei Bíróságra, ahol több esetben valóságnak nem megfelelő
tanúvallomások hangzottak el, amiket nem kíván itt és most részletezni.
Mire 2010. április 28-án megszületett egy olyan bírósági döntés, amely alapján a korlátozott
növénytermesztés végezhető volt. Többször kértek tájékoztatást, és minden egyes alkalommal azt
kapták a Polgármesteri Hivataltól, hogy nyugodtan termeljenek nem lesz semmi gond, de ezt a
bírósági ítélet 2010. április 28-án ilyen formában az ítéletben kimondta. Az a bírósági ítélet egyéb más
okból számukra nem volt elfogadható, így a Szegedi Ítélőtáblánál fellebbezéssel éltek. A bírósági ítélet
alapján folytatták tovább a termelést, vádaskodás, hogy tiltás ellenére termeltek és úgy vették fel a
támogatást
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Képviselő úr azon megállapítása, hogy a jelenlegi polgármester nem nagyon tesz semmit az ügy
rendezése érdekében, véleményük szerint igen korábban is tehetett volna már egy feljelentést az előző
polgármester illetve a város vezetése ellen, talán mindjárt 2006-ban, amikor a lakosság nagy többsége
őt választotta polgármesterré. Hogy miért nem élt ezzel a lehetőséggel minden bizonnyal megvan rá a
válasz.
A környező települések keresik a felelőst. Azt gondolja erre a kérdésre a jelenlegi Kormány által
létrehozott Kormányhivatalnál kellő eljárásban meg is fogják találni. Ők őszintén ezt szeretnék, meg is
tették erre vonatkozóan a lépéseket és remélik, hogy mindenki, aki ilyen, a hivatalában elkövetett
súlyos hátrányt okozó kárt volt képes okozni ezzel a beruházással kapcsolatban kellő felelősségre
vonásban részesül.
Arnóczi úr a feljelentést a Szarvasi Bíróságon elmondása szerint megtette. Szeretné megkérdezni
képviselő úrtól, hogy kinek akar bármit is tenni, azzal hogy őket jelentette fel. Az ő tulajdonukban volt
már a föld, tehát rájuk telepedett a hulladéklerakó. A feljelentést a maguk részéről úgy fogják fel, hogy
átgondolatlan és sokban árthat saját önkormányzatának. Feltételezik azt, hogy olyan eredmény
születik, hogy valóban jogosulatlanul vették fel a támogatást, jelezte, hogy a támogatást utoljára
minden termelő 2010.évben vette fel és az ítélet, ami jogerőre emelkedett a Szegedi Ítélőtáblán az
2011. január 12-én született, 2011. február 24-én emelkedett jogerőre, innentől kezdve bármiféle
bíróság elleni magatartást gyakorolnak az jogszerűtlen és ennek mindenki maga viseli a
következményeit. Ha véletlenül mégis jogtalanul vették fel a támogatást, azt nekik, valamennyijüknek
vissza kell fizetni ezt az összeget az önkormányzaton követelik.
A feljelentést ebből az elgondolásból tartják átgondolatlannak, de egyet is értenek vele. El szeretné
mondani, hogy az előbb említett 2011. január 12-én megszületett Ítélőtábla általi ítélet február 24-én
jogerőre emelkedett, amely szerint 30 napon belül ki kellett volna fizetni a megítélt kártérítési
összeget. A kilenc önkormányzat közül három 96 nap késéssel fizette ki a ráeső részt. Ez a kártérítési
összeg is csak részösszeg ugyanis szabálytalanul van a védelmi övezet kijelölve, a bíróság által
kirendelt igazságügyi szakértő ezt a kijelölt védelmi övezetet mérte fel illetve ezt összegszérűsítette. A
másik hat önkormányzat 217 nap után sem fizetett. Az az állítás tehát, hogy Szarvas a nagy
tulajdonrészes valóban igaz, de hogy fizetett az nem igaz. Az újságcikkben úgy van, hogy a
legnagyobb részt Szarvasnak kellett kifizetni.
Szomorúnak tartják, hogy olyan polgármesterek, akik egyben országgyűlési képviselők is, ilyen
mentalitást tanúsítanak velük szemben. Babák Mihályra és Dankó Bélára gondol személy szerint. Ők
törvény javaslatot tévő emberek, sokkal nagyobb tisztelettel kellene a tisztesség betartására lenniük,
hiszen az elmúlt időben pont az ilyen fajta magatartás gyakorlását kifogásolták folyamatosan.
Kérik a Képviselő Urat, ha értékeli azt, hogy Önt Gyomaendrődön képviselővé választották, áttekintő,
igazságtartalommal lehetőség Gyomaendrőd közigazgatási területén tartsa a tájékoztatóit. Vizsgálódást
indítványozhat azon ügyben, hogy hogyan fordulhatott elő, hogy éppen erre a helyre esett a
hulladéklerakó megépítésének a kiválasztása a föld védelmének törvényét figyelmen kívül hagyva 3034 AK értékű termőföldre, és egyéb jogsértő tekintetben, ami jelen pillanatban is fenn áll a lerakó
működése kapcsán
Elmondta, továbbá, hogy úgy érzik, hogy ahhoz a tájékoztatóhoz szükségszerű volt, hogy az ő
oldalukról is a tisztelt lakosok, televíziónézők és az internet honlapját néző emberek látása kicsit
tisztuljon. Nem haragszanak képviselő úrra, de azt mindenképpen szeretnék, hogy amennyiben
bebizonyosodnak ezek a rágalmak ezek a vádaskodást, egy helyreigazítást legkevesebb amit elvárnak
a gyomaendrődi adófizető polgárok, akik mezőgazdaságból kívánnak megélni. Nemcsak termőföldről,
hanem komoly ingatlanokról is szó van, amiből el kellett költözni, az ott folytatott tevékenységet abba
kellett hagyni, egy ilyen meggondolatlan döntéshozatal végett.
A tisztelt érdeklődőknek pedig elmondta, hogy kísérjék figyelemmel az eseményeket és remélve azt,
hogy minden politikai ízvilágtól mentesen eredményes munka is történik ebben a házban, ami Gyoma
történetéke fennállása óta mindig Községháza, Városháza volt és az is marad.
Arnóczi István János megköszönte a kritikát, lehet, hogy némelyik újságban telefonos
sajtótájékoztató után már pontosítást beadták az újságok felé a kérelmet, elsősorban azt a helyzetet
szeretné, ha megszűnne Gyomaendrődön, hogy rendezetlen máig a gazdák helyzete. Ki lett hegyezve
arra, hogy csak a földalapú támogatásról van szó.
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Nem, többször jelezte polgármester úrnak is, hogy ezt a helyzetet megnyugtatóan kellene rendezni,
akár egy földcserével, mert a gazdákat máshogy kártalanítani már nem lehet. Ott termelni, az EU
egyre szigorúbb jogszabályai mellett. Az ítéletben olvasható is a felperesek, vagyis Önök az érintett
területeken saját kockázatukra folytathatnak termelést, tevékenységük jogkövetkezményeit maguk
kötelesek viselni, most már ez a helyzet fennáll, és ha ezt nem rendezik nagyon gyorsan, akkor
állandóan ki lesznek téve ennek a kényszerhelyzetnek.
Arra akarták felhívni a hangsúlyt, hogy igenis ezt megnyugtatóan kell rendezni, nagyon sok esetben
születtek már feljelentések, gyakorlatilag még egy feljelentés nem született meg, hogy keressék meg
azt a szervezetet, aki ezt az egészet koordinálta, aki felelős volt. A kilenc önkormányzat fizetett egy
cégnek, amelyiknek ezt koordinálni kellett. Miért nem született meg egy feljelentés ez ellen, miért
mindig helyben akarnak ördögöt űzni, erre akarta a hangsúlyt fektetni, nem akarja ténylegesen a
gazdákat. Voltak azért szakhatóságok, bármit írhatnak, kell lenni egy olyan szakhatóságnak és egy
olyan cégnek, akik nem tudja hány 10 M Ft-ért koordinálta ennek az egész beruházásnak a végzését.
Tegyék meg az ellen a feljelentést és valószínűleg, annak még biztosítása is van.
Lehet árnyékboxolni volt Képviselő-testület ellen, lehet árnyékboxolni volt polgármester ellen, de a
probléma nincs megoldva. És természetesen kiadták a sajtóközleményt, amiben egy kicsit enyhítenek,
mert némelyik újságíró valószínű a 600 karakterbe kicsit átfogalmazta a mondanivalójukat.
Szeretné megnyugtatni a gazdákat, hogy a felellőség megállapításába nagyon reméli, hogy nem egy
ilyen vizsgálat fog bekövetkezni.
Várfi András polgármester nem kívánta kommentálni, mindig egyértelműen, néhány mondatban
mondta el a véleményét. Ki tudja kiválasztani azt a szervezetet, azt a személyt? A társulás döntött,
sajnos és szégyelli, hogy Gyomaendrőd Képviselő-testülete nem döntött úgy hogy keressék a felelőst.
A felelőst keresni fogják, ennek a jogi lépései folyamatban vannak a bíróság pedig végzi a dolgát, ezt
még egyszer hangsúlyozza, azt követően pedig az ítéletet tiszteletben tartja.
Halászné Dr. Balogh Erzsébet megköszönte férje Halász István halála utáni részvétüket és azt a
megbecsülést és tiszteletet, amit nyújtottak. Megköszönte a búcsúztatáson való részvételt, a virágokat,
valamint a Gyomaendrődi újságokban megjelent emlékeket. Halász Istvánnak az élete a tanítás,
oktatás és a sport volt, a későbbiekben igyekszik méltó emléket állítani, amely nem csak ezt fogja
tükrözni, hanem a város javára is szolgál.
Várfi András polgármester ezt követően az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentésről kérte a testület döntését.
Arnóczi István János elmondta, hogy a beszámoló a Liget Fürdő Kft ügyvezető tisztség május 2-i
átadás-átvételéről, a Pénzügyi Bizottság a Zöldpark Kft-t felkérte, hogy az elhatárolásról számoljanak
be a szeptemberi bizottsági ülésre, melyről nem kaptak anyagot.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy ha a Zöldpark megteszi, akkor előterjesztésre
kerül a Képviselő-testület elé.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János 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
507/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 468/2010 (XI.25), 159/2011 (III.31),
321/2011 (V.26), 327/2011 (V.26), 366/2011 (VI.30) 369/2011 (VI.30), 385/2011 (VI.30),
396/2011 (VI.30), 426/2011 (VII.27), 436/2011 (VII.29), 452/2011 (VIII.25), 456/2011
(VIII.25), 502/2011 (VIII.25) Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József ismertette, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. február 15-i ülésén
elfogadta a város 2011. évi költségvetését, melyet a mellékelt rendelet tervezet a következőkben
módosít. A költségvetési főösszeg 32.443 e Ft összeggel nőtt. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal megalkotta:[Arnóczi István János igen, Betkó József igen,
Béres János 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
27/2011. (IX..30.) önkormányzati rendeletét
a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2.
§-ában szereplő bevételek főösszege 4.261.602.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.512.697.-E Ft-ra változik,
részletezve a 3. mellékletben.
3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 80.660.-E Ft-ra
módosul, részletezve a 4. melléklet szerint.
4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 863.010.- E
Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 418.566.- E Ft-ra, a felhalmozási
célú pénzeszköz átadás 30.781.-E Ft-ra, a felhalmozás egyéb kiadásai 413.663 E Ft-ra módosul. A
módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi
5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 805.235.-E Ft-ra változik, a tartalék
részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6.§ Az ÖR. 11. §-a szerinti engedélyezett létszám a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál
2011. szeptember 1.-től 2 fő pedagógus létszámmal csökken, és az óvodai feladatellátásnál
államháztartási körön kívüli feladatátvétel miatt 2 fő óvodapedagógussal és 1 fő oktatást segítő
dolgozóval nő, melyet a 13. melléklet tartalmaz.

Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. szeptember hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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2. Napirendi pont
Helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.)KT rendelet módosítása - első forduló
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy felül kívánja vizsgálni a helyi adókról szóló rendeletét. Az augusztus havi üléseken
mindhárom bizottság illetve a Képviselő-testület is megtárgyalta a módosítás lehetőségét, és a változás
főbb irányait határozták meg, a szeptemberi üléseken pedig döntöttek a bizottságok az általuk javasolt
változásokról. Az elektronikus bevallás lehetőségének biztosítása az adórendeletben, iparűzési adó
vonatkozásában 2012. január 1-től az önkormányzat által elkészített elektronikus űrlap használatának
kötelezővé tétele. Mindhárom bizottság egyöntetűen javasolja az elektronikus bevallási űrlap
kötelezővé tételét. Az építményadó tekintetében a bizottságok javasolják, hogy az üdülési célú
építmények építményadójánál az eddigi 12 adótétel alkalmazása helyett 4 adótétel kerüljön
bevezetésre, az ingatlanok területi elhelyezkedése és közművel való ellátottsága alapján. A belterületi
üdülők vonatkozásában az Ügyrendi Bizottság 650 Ft/m2, a Városfenntartó Bizottság 680 Ft/m2, a
Pénzügyi Bizottság 700 Ft/m2 adótétel meghatározását javasolja, a külterületi üdülők előterjesztés
szerinti mértékének elfogadása mellett. A nem üdülési, pihenés céljára szolgáló építményeknél
jelenleg az adó mértéke 300 Ft/m2. Ez az adótétel, mintegy 550 ingatlant érint. Ezen ingatlanok után
kivetett éves építményadó összege 21.012 e Ft. A Bizottságoknál több alternatíva is felmerült az ezen
építmények adójának megszüntetésétől kezdve, a jelenlegi adómérték változatlan hagyásáig. Végül
mindhárom Bizottság úgy döntött, hogy ezen ingatlanok után az építményadót nem egyszerre kellene
megszüntetni, hanem fokozatosan kívánják kivezetni. A bizottságok egyaránt a jelenlegi adómérték 50
%-os csökkentését javasolja a jelenlegi mentes területek megtartása mellett.
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke jelenleg függ az ingatlan településen belüli
elhelyezkedésétől, illetve ezen belül sávosan az ingatlan hasznos alapterületének nagyságától, így
összesen 12 adótétellel kerül adóztatásra a lakáscélú ingatlan. Egyik bizottság sem javasolja a
lakáscélú ingatlanok építményadójában történő adóztatást a jelenlegi kommunális adó helyett.
Mindegyik bizottság a jelenlegi adóztatási struktúrát javasolja megtartani. A Városfenntartó Bizottság
az adómérték növelését sem javasolja. Az Ügyrendi Bizottság 5 %-al a Pénzügyi Bizottság 20%-al
javasolja a jelenlegi adómérték megemelését.
Az iparűzési adó tekintetében mindhárom bizottságnál felmerült, hogy az iparűzési adó alanyok
vállalkozások működtetéséhez szükséges építmények adójának csökkentése mellett az állandó jellegű
iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adó mértéke legyen felemelve. Az Ügyrendi Bizottság
nem javasolja a Pénzügyi és Városfenntartó Bizottság javasolja az emelést a jelenlegi 1,9%-ról 2 %-ra.
Jelenleg az iparűzési adóból kedvezmény illeti meg azt az adóalanyt, akinek a vállalkozási szintű
adóalapja nem haladja meg a 2,5 M Ft-ot. A változások miatt felmerül, hogy ez a kedvezmény
továbbra is biztosított legyen e ezen adózói körnek. 2010. évi iparűzési adóbevallások feldolgozása
után 2,5 M Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozás 702 volt ebből 58-nak lett jóváírva
adókedvezmény.
Az idegenforgalmi adó tekintetében minden bizottság javasolta, hogy az adóbeszedésre kötelezettek az
adó alapjának és az összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezessenek. A nyilvántartás
vezetésével ellenőrizhetőbbé válna az adó bevallása illetve beszedése. A Városfenntartó Bizottság egy
egyszerűbb adattartalmú, az Ügyrendi Bizottság az előterjesztés szerinti adattartalmú nyilvántartás
vezetését javasolja, a Pénzügyi Bizottság egy új nyilvántartás vezetéséről döntött.
Marton Dániel hozzátette, hogy véleménye szerint, nem jó, ha jelenleg csökkentik bármelyik adónak
a mértékét, az adóbevételek ugyanis az Önkormányzat szempontjából nagyon fontos tervezhető
bevételek. Fontos, hogy az adózásból mindenki egyenlően kivegye a részét, azonban a jelenlegi
gazdasági helyzetet tekintve, javasolja, hogy segítsék azzal a gyomaendrődi lakosokat, hogy nem
emelik egyik adótételt sem.
Várfi András polgármester javasolta a gyomaendrődi polgároknak, hogy szóljanak hozzá, megvannak
a lehetőségek.
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Úgy gondolja, hogy vagy hagyják, úgy ahogy az elmúlt évben volt, hiszen az idei évben még mindig
érezteti a válság a hatását, nem muszáj az adórendelethez hozzá nyúlni, ugyanakkor mindazon
könnyítéseket tegyék meg az elektronikus bevallásra vonatkozóan, amely segíti a bevallást. Ez egy
olyan közteher, amelyet mindenkinek viselni kell és mindenkinek lehetőség szerint egyformán kell
viselni.
Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Arnóczi
István János nem, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás, Poharelec László igen, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
508/2011. (IX. 29.) 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 a következők szerint: belterületi üdülőknél (A) ……
Ft/m2, külterületi üdülőknél, ahol kiépített út és elektromos vezeték is van (B): 600 Ft/m2,
ahol kiépített út, vagy elektromos vezeték van (C): 500 Ft/m2, ahol sem kiépített út, sem
elektromos vezeték nincs (D): 400 Ft/m2.
4. A jelenlegi építményadóban, a nem üdülési célú ingatlanok adómértékének csökkentése a
jelenlegi 300 Ft/m2-ről 150 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 a jelenlegi 1,9 %-ról 2,0 %-ra.
8. Iparűzési adónál a 2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó
adóalanyoknál a jelenlegi kedvezmény megszüntetése.
9. A helyi adórendeletben levő, a magasabb szintű jogszabályok által már szabályozott
párhuzamosságok megszüntetése.
Felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. október 27-i képviselő-testületi ülésre a rendeletmódosítás
normaszövegét a második fordulós tárgyalására készítse el.
Határidő: 2011. október 27.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
3. Napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy a rendelet módosítására szükség van amiatt, hogy a jogalkotásról szóló
önkormányzati rendelet területi és személyi hatályát akkor kell kifejezetten meghatározni, ha a
település közigazgatási területétől eltérő területre és személyi körre terjed ki. A hulladékkezelési
közszolgáltatást végző szolgáltató megnevezését a rendeletnek kell tartalmazni.
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A gazdálkodó szervezet számára lehetőséget kell biztosítani a közszolgáltatási szerződés
felmondására, amennyiben a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett települési
hulladékártalmatlanításra alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik és a
tevékenységük során képződött települési hulladék ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben,
létesítményekben gondoskodna. A rendelet néhány kisebb szerkezeti egysége megismétli a magasabb
szintű jogszabályok rendelkezéseit.
A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket meg kell
állapítani a rendeletben. Ennek megfelelően elkészült a rendelet módosításának tervezete, melyet a
Városfenntartó Bizottság elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a tervezet
elfogadásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal megalkotta: Arnóczi István János igen, Betkó József igen,
Béres János 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
28/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 24. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. §E rendelet alkalmazásában:
1. Alkotórész: ami a dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy
elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően
csökkenne.
2. Egyedül élő személy: a Központi személyi adat és lakcím nyilvántartás alapján az ingatlanba nincs
más személy bejelentve, vagy büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat arról, hogy a bejelentett
más személy életvitelszerűen nem tartózkodik ott.
3. Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlanban életvitelszerűen tartózkodó
személyek összessége.
4. Ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog.”
2. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §(1) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy
használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék
gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő
átadásáról a rendeletben meghatározott módon gondoskodik.
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére
jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a Gyomaközszolg Kft.
(székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz., adószám: 13794602-2-04,
cégjegyzékszám: 04-09-007188)”
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(3) A Szolgáltató rendszeres közszolgáltatási tevékenységét a település belterületén, egyéb
belterületén, továbbá külterületen Öregszőlő sűrűn lakott utcás térségén és a holtágak mentén lévő
üdülőterületeken köteles ellátni.
(4) A hulladék ártalmatlanításáról, a szelektíven gyűjtött hulladék kezeléséről és hasznosításáról a
függelékben meghatározott Üzemeltető gondoskodik.
(5) A hulladékgyűjtő helyek listáját a függelék tartalmazza.”
3. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A hulladékkezelési közszolgáltatás keretében az Önkormányzat feladata különösen:”
4. § Az R. 5. § (1) bekezdésének f) pontjában a „az 5. függelékben” szövegrész helyébe a „a
függelékben” szöveg lép.
5. § Az R a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a továbbiakban: adatok) a Szolgáltató a
közszolgáltatási jogviszony keletkezésétől megszűnéséig terjedő időtartamban, az adatvédelmi
jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kezeli.
Az adatokat a Szolgáltató a közszolgáltatási jogviszony megszűnését követő 3 munkanapon belül
törli.”
6. § Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet 2011. október 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti az R 2. § (3) és (4) bekezdése, az R 21. §-ában a „a 10. §-ban” szövegrész és az
5/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. szeptember hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember 30.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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1. melléklet a 28 / 2011. (IX .30.) önkormányzati rendelethez

Szerződés minta
Közszolgáltatási szerződés
települési szilárd hulladék szállítására
mely létre jött egyrészt Gyomaközszolg Kft (Székhely: ……………………………….. Adószám:
……………………,
számlaszám:
………………………………
képviseli:
……………………………………
mint Szolgáltató
másrészt
Név:
………………………………………
Lakcím/Székhely:……………………………………………….
Születés
helye
és
ideje:
.………………………………………Anyja neve.:……………………………………….
Vállalkozók esetén adószám:………………………………………………………………
Mint ingatlantulajdonos között az alábbi feltételekkel:
Az ingatlan tulajdonosa igénybe veszi a …/2011. (…/…) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) alapján a Szolgáltató által nyújtott települési szilárd hulladék szállításának szolgáltatását. A
tulajdonos kijelenti, hogy ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett
hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a közszolgáltatást heti ……………………….
alkalommal.
A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ……………………………………………………..
A szolgáltatás nyújtásának napja: …………………………………………………………….
A szolgáltatás helye: Gyomaendrőd ……………………………………………………………
Társasház esetén lakások száma:……………………………………………………………
A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:
A Szolgáltató tulajdonos használatába adja szabványos ………..db ……….. típusú
…….…..űrtartalmú gyűjtőedényét.
A tulajdonos kijelenti, hogy rendelkezik ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.
A Szolgáltató tulajdonos elad/bérbe ad ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt.
A szolgáltató a szolgáltatás díját
a kötelező közszolgáltatás esetén a Rendeletnek megfelelően …………Ft/ürítés;
a kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén …………Ft/ürítés árban határozza meg.
A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez,
melynek díját az üzletszabályzatában határozza meg.
Az ingatlantulajdonos a szolgáltatás díját készpénzben/csekken/átutalással teljesíti. A tulajdonos
tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó
köztartozásnak minősül.
Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon
részeire terjedhet ki, melyek a Rendlettel összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező
közszolgáltatás esetén nem módosítható különösen a közszolgálati díjra, ürítési napokra, ürítési helyre
vonatkozó rendelkezések.
Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az
ingatlan használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik;
vagy ha a gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett – a települési
ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a
tevékenysége során képződött települési hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben,
létesítményben gondoskodik.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII
törvény, a Ptk., a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. Rendelet és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló …/2011. (…/…) önkormányzati rendelet
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
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20… . …………… hónap ….. .
Gyomaközszolg ……………………………….
Mint Szolgáltató Tulajdonos
Függelék a 28/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelethez:
Vállalkozói, közületi díjak 2011. április 1-től
Edényzet típusa
Közszolgáltatási díj Ft/ürítés (nettó)
80 literes
477
120 literes
647
240 literes
1100
660 literes
2341
1100 literes
3229
5000 literes
8945
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Üzemeltető
név: Regionális Hulladékkezelő Kft.
székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 104. 0130/5 hrsz
adószám: 22714990-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-009983
képviselő: Berkes Zsuzsanna ügyvezető
Nyitva tartás: hétköznap 8 - 17 óra
Szombat 8 - 16 óra
Hulladékgyűjtő helyek
1. Hulladékudvar
név: Gyomaszolg Ipari Park Kft
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 10665387-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-001752
képviselő: Egeresi András
A hulladékudvarokban az alábbi hulladékok helyezhetők el
Nem veszélyes hulladékok
Veszélyes hulladékok
Háztartási nagydarabos ( háztartási berendezés, fáradt olaj, használt sütő zsiradék
lomok)
fém hulladék (alumínium italos dobozok, festék, oldószer
vashulladék)
üveg hulladék (pl.: befőttes, szörpös, italok, növényvédő szerek, festékek maradékai és
síküveg stb.)
göngyölegei
papír hulladék (pl.: szórólapok, karton, újság)
lejárt szavatosságú gyógyszerek
műanyag hulladék (pl.: üdítős palack, nejlon fénycső, izzó
zacskó)
italos karton dobozok (tetra pack csomagolás: elektronikus hulladék (pl.: Tv, számítógép, hűtő,
üdítős, tejes doboz)
telefon)
Textilhulladék
szárazelem (pl.: gomb elem, ceruza elem)
személyautó gumiabroncs - max. 1. garnitúra
háztartási gépek (pl.: gáztűzhely, mosógép)
ömlesztett zöld hulladék (pl.: levágott fű, akkumulátor
nyesedék, lomb)
lakossági építési törmelék - max. 1m3
festékpatronok, tonerek
A lakosság nem veszélyes hulladékból évente összesen maximum 200 kg/háztartás, veszélyes
hulladékot pedig 100 kg/háztartás mennyiséget adhat le.
A hulladékudvarban nem helyezhető el:
- a kommunális hulladékot (háztartási vegyes hulladék)
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- a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladékokat (pl.: pala, kátránnyal szennyezett
hulladék, laborvegyszer, robbanásveszélyes anyagok)
A darabos hulladékokat csak tiszta állapotban veszi át a szolgáltató.
Hulladékudvar nyitva tartása: hétköznap 8 - 15 óra
2. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
1. Népliget - Rózsahegyi K. iskola előtti terület hrsz. 6240/2
2. Endrődi és Apponyi u. sarka - Üzlet előtti terület hrsz. 5271
3. Selyem és Blaha u. sarka - ABC előtti terület hrsz. 5102
4. Kilián tér - Játszótér mellett hrsz. 6373
5. Kossuth tér - Játszótér mellett hrsz. 6673/1
6. Selyem út/ Okt. 6 ltp. - ABC előtti terület hrsz. 3409/9
7. Fő út és Madách u. sarka - Italbolt előtti terület hrsz. 2973
8. Fő út és Pásztor J. út sarka - Penny parkoló mellett hrsz. 2938
9. Fő út és Jókai u. sarka - földjárda területén hrsz. 2350
10. Kossuth és Pásztor J. u. sarka - Ltp. Előtti parkoló hrsz. 2888/1
11. Bajcsy Zs. és Hámán Kató u. sarka - ABC előtti terület hrsz. 539
12. Hősök és Vörösmarty u. sarka - földjárda területén hrsz. 671
13. Hősök és Esze T. u. sarka 699 hrsz.
14. Csokonai és Kölcsey u. sarka - Üzlet előtti terület hrsz. 942/1
15. Vidovszky utca - Buszforduló melletti terület hrsz. 1099
16. Hősök tere 8. 6022 hrsz
4. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén ismertette, hogy 2011. szeptember 1-től a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola és Óvoda vonatkozásában új étkezési szolgáltatásra nyílt meg az igény, a
kollégiumban gyermekvédelmi gondoskodás keretében óvodás korúak vannak elhelyezve és a reggeli
és a vacsora ellátás tekintetében kell módosítás a nyersanyagnorma vonatkozásában, mivel a 2009-es
rendelet 2. számú melléklete ezt nem tartalmazza. Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában, kérte, hogy szavazzanak. Felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen,
Béres János 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
29/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdésében meghatározott hatáskörében a következőket rendeli el:
1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.
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Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2011. október 1-n lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. szeptember hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember 30.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. melléklet a 29 /2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ élelmezési nyersanyagköltsége
A
B
1 Intézménynél alkalmazott Reggeli
nyersanyag normák (nettó
áron)
2 Bölcsőde
3 Óvoda 3-6 éves
4 Általános iskola alsó
tagozat 7-10 éves
5 Általános iskola felső
tagozat 11-14 éves
6 Középiskola 14 év felett
7 Idősellátás
8 Dolgozói étkeztetés

C
Tízórai

D
Ebéd

E
Uzsonna

F
Vacsora

55,55,-

55,70,-

85,130,160,-

40,50,-

95.95,-

G
Kollégium /
háromszori
étkezés
összesen
85,375,-/ 225,430,-/280,-

60,-

80,-

170,-

72,-

100,-

482,-/322,-

100,140,-

-

180,275,180,-

-

142,175,-

422,590,-

5. Napirendi pont
Állattartási rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József az előterjesztés ismertetésre előtt Orbán Viktor miniszterelnöktől idézett:
„Magyarország minden ellenkező híreszteléssel szemben mezőgazdasági ország. A mezőgazdaságban
az élelmiszeriparban van az ország és a vidék megújulási lehetősége.” Azért van szükség az állattartási
rendelet módosítására, mert egy Bajcsy Zs úti ingatlan állattartási ügye régen húzódik. Az adott helyen
a rendelet szerint haszonállatot tartani nem lehet. A szomszédot ez a tevékenység évek óta zavarja, így
a hatóság állattartási ügyben folyamatosan eljárást indít. Az érintett ingatlan jelenleg központi vegyes
lakóterülethez tartozik. A Városfenntartó Bizottság javaslata szerint a központi vegyes lakóterületen
lehessen sertést, kérődző állatot tartani, ez megoldást jelenthet az adott ügyre.
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Várfi András polgármester hozzátette, hogy ez nemcsak az adott ügyre jelenthetne megoldást, hanem
szervesen kapcsolódhat a vidékfejlesztési stratégiához, tehát ezeken a területeken lehet majd két sertést
vagy egy-két kecskét tartani, vidékies település Gyomaendrőd, ez nem mond ellent annak, hogy ne
lehessen jószágot tartani, helyesnek véli a bizottság véleményét, és a rendelet módosítását ekként
javasolja.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Arnóczi István János
igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás, Poharelec László igen, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
509/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
A Képviselő-testület az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati
rendeletet módosításával egyetért, valamint alkalmasnak találja II. fordulós tárgyalásra.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Úszásoktatás támogatása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a Képviselő-testület 2011/2012-es tanévben is támogatást nyújt a
közhasznú társaságok fenntartásában működik óvodák a CSODA-VÁR közhasznú alapítvány által
fenntartott bölcsőde, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, a Békés Megyei Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi egysége, valamint az önkormányzati fenntartású oktatási
intézmények vízhez szoktatás illetve az úszásoktatás biztosításához az intézményekbe járó tanulók
számára. Továbbá támogatni kívánja a Körös-Kajak Sportegyesület úszásedzésben részesülő tagjait,
valamint úszótanfolyamon részt vevő gyerekeket és a kísérő szülők látogató jegyárait. A Pénzügyi és
az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, 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
510/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010/2011. nevelési évben
megtéríti a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák, a Csoda- Vár
Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
és a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egysége
úszásoktatással kapcsolatos költségeit, a Körös-Kajak Sport Egyesület úszóedzés költségeit
valamint az úszóedzésre - Vaszkán Gábor Gyomaendrődi ÚSZ. SE- járó gyermekek és kísérő
szülők látogatói jegyének költségeit, amennyiben az intézmények illetve a szervezetek
vállalják az úszásoktatás megszervezését.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet a számla mellékleteként csatolt
havonkénti kimutatással kell alátámasztani.
Az elszámolás időpontjai: 2011. december 31. és 2012. augusztus 31.
2.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011/2012. nevelési évben
megtéríti az önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézmények úszásoktatással
kapcsolatos fürdőhasználati költségeit.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet az intézményeknek a számla
másolatával és az úszásoktatásban részt vevő tanulók létszámának havonkénti kimutatásával
kell igazolniuk.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a nevelésioktatási intézmények - óvodák és önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények éves beszámolója térjen ki a vízhez szoktatás és úszásoktatás hatékonyságának elemzésére,
melyben részletesen ki kell térni az elért eredményekre, összevetve a helyi nevelési és oktatási
programban foglaltakkal."
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011/2012-es tanév első
félévére az alábbi táblázatban meghatározott összegekkel támogatja az intézményeket:
Megnevezés
2011/2012. tanév szeptdec.
hónap
úszásokt.
támogatott ktg-e.(Ft)
Kis Bálint Ált. Iskola 280000
Rózsahegyi K. Ált. 280000
Iskola
Kner Imre Gimnázium 280000
Szent Gellért Kat.Ált 150000
Isk.
B.M.
Tisza
K. 200000
Közokt.int.
Óvodák (4 int.)
300000
Úszóedzések
(Gye-i 210000
ÚSZ.SE, Körös-Kajak)
Összesen:
1700000
Az óvodák tekintetében a 2011/2012-es tanév első félévében rendelkezésre álló keret
felhasználása az intézmények által benyújtott támogatási igény összegét nem haladhatja meg.
5.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
2011/2012-es tanév második félévére az alábbi táblázat szerinti bontásban és összegekkel
támogassa az úszásoktatást és annak forrását építse be a város 2012. évi költségvetési
rendeletébe.
Megnevezés
2011/2012. tanév jan-aug.
hónap
támogatott
úszásokt. ktg.(Ft)
Kis Bálint Ált. Iskola 350000
Rózsahegyi K. Ált. 200000
Iskola
Kner Imre Gimnázium 890000
Szent Gellért Kat.Ált 160000
Isk.
B.M.
Tisza
K. 200000
Közokt.int.
Óvodák (5 int.)
200000
Úszóedzések
(Gye-i 1000000
ÚSZ.SE, Körös-Kajak)
Összesen:
3000000
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Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Idősek otthona fejlesztése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József ismertette, hogy a Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. szám alatti idősek otthona
fejlesztésére célszerű, szükségszerű lenne az önkormányzatnak pályázatot benyújtani. A tervezett
fejlesztés tartalma férőhelybővítés 10 ággyal, kiszolgáló helyiségek, ebédlő kialakítása, meglévő
épületrészek felújítása a helyiség energiatakarékossá tételének fűtés korszerűsítésének megvalósítása.
A Pénzügyi és a Városfenntartó Bizottság tárgyalta a napirendi pontot szükségesnek látják a pályázat
benyújtását, javasolják elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, 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
511/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az idősek otthona épületeinek felújítási, bővítési
terveit támogatja. Utasítja a polgármestert, hogy a Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz. alatti
Idősek otthona épületeinek felújítására, bővítésére vonatkozó TIOP-3.4.2-11/1 pályázat
benyújtása érdekében intézkedjen a projekt előkészítési munkák elvégzéséről.
Az előkészítési munkák fedezeteként az általános tartalékot jelöli meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
8. Napirendi pont
A Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József ismertette, hogy 2011. május 1-től a Térségi Szociális Gondozási Központ
főzőkonyhájáról történik az oktatási intézmények tanulói számára az étkeztetés biztosítása. A feladat
ellátásához az intézményektől átvett eszközök használata során illetve a szolgáltatást igénybe vevők
működési formájának változásából adódóan a Gondozási Központ néhány problémával szembesült.
Az intézmény kérelme részletesen bemutatja a felmerült nehézségeket és az annak megoldására
irányuló kérést. A kérelemben az intézmény 600 e Ft összeget kér konyhai szállítóedények vásárlására
és kisebb konyhai eszközök finanszírozására.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy amikor májusban megszavazták a konyhák
átszervezését, akkor nem látszódott ez az igény vagy rosszul lett felmérve?
Mraucsik Lajosné intézményvezető válaszában elmondta, májusban, amikor átkerült az
intézményhez a közoktatási intézményeknek az étkeztetése, az akkori létszámnak megfelelőnek volt a
szállítóedényzet. Azóta változások történtek, az egyik vállalkozói óvoda megszűnt és az ő saját
tulajdonát képező szállítóedényeket nem adott át az iskolának, mert oda került a Szabadság úti ovi,
illetve szerencsére annyira ízlik az étel a fogyasztóknak, hogy szeptemberben a májusihoz képest 200
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adaggal több ételt szolgálnak ki a különböző intézményekbe. Nagyban fokozná a kiszolgálás
biztonságát, ha lehetőségük lenne ezeket a szállítóedényeket beszerezni.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 5 igen 3 nem, 3 tartózkodással az alábbi elutasító határozatot hozta: [Arnóczi István
János nem, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József nem, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás, Poharelec László nem, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
512/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem biztosítja a 600 E Ft-ot a Térségi Szociális
Gondozási Központ részére, konyhai szállítóedények vásárlására és kisebb konyhai eszközök
felújításának finanszírozására.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás írásbeli beadványával kapcsolatos állásfoglalás kialakítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén ismertette, hogy Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás háziorvosok írásban
jelezték, hogy Dr. Lizák Anna 2012. 01.01 napjától nyugdíjba kíván vonulni, illetve jelezték, hogy Dr.
Darvas Tamás további munkavégzését több tényező teszi függővé. Levelükben megvételre felajánlják
a Rákóczi u. 29. szám alatti orvosi rendelőt. A beadvánnyal kapcsolatban megkérték Dr. Torma Éva
igazgató főorvos asszonyt, szakmai állásfoglalásra. A bizottsági ülésen Dr. Lizák Anna elmondta,
hogy a helyettesítés 2012. januárjától hat hónapig a BT-nek kell biztosítani a helyettesítést ellátó
orvosok Dr. Darvas Tamás és Dr. Frankó Károly lesznek. Az Ügyrendi Bizottság javaslata, hogy az
alapellátásban kialakult helyzet elemzésére épülő koncepciót dolgozzon ki, mely során határozza meg
a háziorvosi körzetek számát a 2012 évi költségvetés készítésével párhuzamosan, a kialakított
körzetekhez kapcsolódó orvosi rendelők minimum feltételeit tekintse át és határozza meg a feltételek
biztosításához szükséges költségvetési kiadások összegét.
Dr. Lizák Anna háziorvos hozzászólásában kifejtette, hogy a beadványuk valóban arról szólt, hogy
január 1-től nyugdíjba megy, és a körzete helyettesítését meg kell oldani. Ezzel olyan helyzet áll elő,
amit a BT utána már nem tud felvállalni, hiszen ha Ő nyugdíjba megy, a helyettesítést három hónapra
ajánlották fel. Január 1-től a körzet üres körzet marad. A helyettesítés megoldása nem az Ő feladata,
nem a Bt feladata, hanem az Önkormányzat feladata lesz. Felajánlották megvételre azt a rendelőt, ahol
most rendelnek, ami egy lakóház volt, de rendelő céljára lett átalakítva és ehhez tartozik egy szoba
összkomfortos lakás. Úgy érzi, hogy a döntési javaslatban keveredik a korábbi háziorvosokkal
kapcsolatos döntés és ez a mostani beadvány, pedig nincs köze egymáshoz. A háziorvosokkal
kapcsolatos döntésnél a Polgármester Úr kereste meg a háziorvosokat azzal, hogy megpróbál a
Képviselő-testület elé terjeszteni egy olyan javaslatot, hogy miután lassan az összes háziorvos
nyugdíjba megy a városban, valamilyen alapot létre hozni, amivel vagy az idejövő háziorvosokat,
vagy pedig a nyugdíjba menőket „jutalmazza”. Az első döntési javaslat, az, hogy az ellátás jövőbeni
biztosítása érdekében kidolgozzák az esetleges körzethatárok módosítását, összevonását és amikor az
megtörténik akkor a költségvetési vonzatát megvizsgálják. Ennek határideje november 30-a. A
második döntési javaslat az, hogy november 24-én fog döntést hozni a Képviselő-testület a
beadványukkal kapcsolatban. Ezt furcsának tartja, hogy mielőtt megvizsgálják, és döntenek arról,
hogy hogyan módosítsák a körzethatárokat, előtte már az ő dolgukról döntenek.
A bizottsági ülés előtt nem ismerte Dr. Torma Éva állásfoglalását. Első hiányosságként felvetette,
hogy nem jelöltek meg árat, amikor felajánlották a rendelőt.
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Azért nem tették, mert nem tudja megmondani. Egy rendelő kialakítása kb 30 M Ft-ba kerül, ez nem
reális. Ha egyáltalán érdekli a várost ez a lehetőség, akkor felértékelteti mind a két fél és meg lehet
egyezni az árban. Azzal érvelt továbbá Dr. Torma Éva, hogy a lakás nem alkalmas orvosi lakásnak.
Ezt nem is mondták, ez egy lehetőség még a rendelők mellett, nem a lakást akarják eladni. Olyan
állásfoglalása volt, hogy ha foglalkozik ezzel a Képviselő-testület, akkor el kell gondolkoznia azon,
hogy a Fürst Sándor utcai rendelőket átköltözteti e a Rákóczi úti rendelőbe. Nem tudja, erre miért
lenne szükség, ott kettő rendelő van itt is kettő van. Alkalmas négy orvos rendelésére is a BT épülete.
Tisztában vannak vele, hogy mik a dolgozóikkal kapcsolatos teendőik, ha elmennek nyugdíjba, ez nem
az önkormányzat illetve a testület elé tartozik, bár az önkormányzattal kötött szerződésükben van egy
olyan kitétel, hogy ha olyan helyzet áll elő, hogy nem tudják tovább a praxist működtetni akkor az
önkormányzat vállalja azt, hogy a dolgozókat visszaveszi közalkalmazotti státuszba.
Főorvos asszony és a Képviselő-testület szerint is jó megoldás a körzethatárok átrajzolása. Biztosan
megoldás az önkormányzatnak, ha kevesebb körzetet csinálnak, hiszen csökkent a lakosságszám. Ez
érthető, nehezményezi, mert ha ezt addig csinálják meg míg a nyugdíj előtt álló kollégák is el nem
mennek nyugdíjba, akkor valamelyikkőjüknek kizárják azt a jogát, hogy a praxisjogát el tudja adni.
Most sincs jelentkező.
Arnóczi István János hozzátette, hogy az Ügyrendi bizottság határozat tervezetében az áll, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás további
biztosítása érdekében a kialakult helyzet elemzésére épülő megoldási tervet, koncepciót dolgoz ki.
Szeretné, hogy ez így legyen. Merjék felvállalni, hogy kidolgozzák. Most a Képviselő-testület a
koncepció elkészítésével Dr. Torma Évát bízza meg, ebből azt érzi, hogy kellemetlen feladatnak
tekinti a testület. Javaslata lett volna, hogy hozzanak létre egy olyan bizottságot, melyben a főorvos
asszony is tag. Merjék felvállalni ennek a döntésnek a hatásait. Húzzák, halasztják, majd lesz egy
koncepció, amelyről három-négy hónapig vitáznak, amikor már a háziorvosok már visszaadnák a
praxisukat és akkor majd hirtelen a koncepciót el kell fogadniuk, melyet nem a testület dolgozott ki.
Ez az ő döntésük kell, hogy legyen, ne egy emberre akarják a felelősséget átruházni.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy probléma az, hogy valóban időskorúak a gyomaendrődi
háziorvosok, lehet számolni azzal, hogy nyugdíjba vonulnak. Ezt a háziorvosok a korábban az
önkormányzathoz írt levelükben is megerősítették, ebből logikusan az következik, hogy az
önkormányzatnak ezzel a problémával szembe kell nézni és meg kell tenni azokat a szükséges
intézkedéseket, amely szerint gondoskodik a település lakosainak egészségügyi alapellátásáról és a
szakellátásról sem szabad elfelejtkezni. A Képviselő-testület ezzel kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket részben elkezdte és folyamatosan foglalkozik ezzel a kérdéssel. A két beadványra
született válasz, bár látszatra úgy néz ki, hogy összemosódik valójában egy jól megfogalmazott és
körülhatárolt testületi célkitűzések húzódnak mögöttük. Az első a lakásfeltétel biztosítása, hiszen a
Képviselő-testület nem számolhat reálisan arra, hogy ha nem biztosít az ide kerülő orvosnak lakást,
vagy megfelelő rendelőt akkor eredményesen tud intézkedni a praxis vagy körzet betöltésére. A
Magtárlaposi úton ezért került megvásárlásra a lakás és ennek során a testület azt az állásfoglalást
adta, hogy amennyiben szükséges akkor a fedezetet bármilyen formából biztosítja a szükséges
lakásszám befejezéséhez, illetve megfelelő műszaki állapotba hozatalhoz.
A következő kérdést a korábbi testületi ülés is megfogalmazta, hogy valóban szükséges egyrészt
megvárni a kormányzati intézkedéseket, hiszen látni kell, hogy a praxis finanszírozása az elmúlt
időszakban jelentősen csökkent és így nem olyan vonzó a praxis betöltése. Szükséges egy koncepció
kialakítása és ezt határozta el múlt ülésén a Képviselő-testület, hogy meg kell vizsgálni azokat a
feltételeket, hogy Gyomaendrőd működési területén a jelenlegi lakossági létszám hány körzet
kialakítását teszi indokolttá. Ez párhuzamosan mehet azzal az eljárással, hogy a háziorvosok a
tevékenységüket befejezik. Ez összekapcsolódik azzal, hogy a praxis nem csak jog, hanem
kötelezettség is. Ez alatt érteni kell azt, hogy meghatározott esetekben száll vissza az önkormányzat a
praxis működtetésének a joga, ha a praxis tulajdonosa valamilyen oknál fogva nem képes betölteni.
Ebben az esetben az önkormányzatra száll a helyettesítési időszak leteltét követően a praxis
működtetésének joga ingyenesen. Egy praxis elindítása nem kis anyagi terhet jelent az önkormányzat
részére. Ahhoz, hogy mit kell tenni a megüresedett praxis tekintetében a megüresedett körzetszámokat
kell meghatározni. Nem üti egymást a két határozati javaslat, ez párhuzamosan kell, hogy működjön.
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A novemberi testületi ülésre meg kell vizsgálni azt, hogy a város lakosságszáma hány praxis létét teszi
indokolttá, ezzel párhuzamosan kell megvizsgálni a rendelők feltételeinek biztosítását, hány rendelőre
és pontosan hol van szükség.
A költségvetésben ezzel párhuzamosan kell kialakítani azokat a szükséges anyagi erőforrásokat, ami a
minimumfeltételek és egyéb feltételek biztosításához szükségesek. A határozati javaslatban úgy
szerepel, hogy a koncepció kidolgozásában főorvos asszonynak tevékenyen közre kell működni,
melyet majd a testület fogad el.
Véleménye szerint jók a határozati javaslatok, jók az ütemezési idők, amelyet a Képviselő-testületnek
tartani kell ahhoz, hogy megfelelően tudjon gondoskodni a háziorvosok nyugdíjba menetele estén a
pótlásról. Látni kell, hogy a jelenlegi egészségügyi finanszírozási helyzet miatt a praxisok értékei
drasztikusan csökkentek, arra lehet számolni, hogy a praxist a piacon értékesíteni nem lehet, ezért
visszaszáll az önkormányzatra.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy sokat lehet hallani arról, hogy az orvosok is szeretnék, ha
a kormányzat létrehozna egy praxisalapot és a praxisnak értéke lenne.
Lehóczkiné Timár Irén Arnóczi István János képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy ezt a
javaslatot az ügyrendi bizottság tette, de semmiféle hátsó gondolatuk nem volt a felelősség
átruházásáról. Tisztában vannak azzal, hogy a felelősséget az vállalja, aki a gombot nyomja, a főorvos
asszony javaslatára voltak kíváncsiak, ezért kérték meg, hogy tegyen javaslatot a koncepció
kialakítására.
Márjalaki József hozzátette, hogy nem utasították el azt, hogy esetleg egy szakbizottság álljon fel, és
ha főorvos asszony is úgy gondolja, hogy szükséges ez a bizottság akkor támogathatja is a testület.
Dr. Torma Éva elmondta, hogy tisztában van a hatáskörével és a felelősségével és nem is szokta
túllépni. A munkaköri leírásában szerepel többek között, hogy előterjesztést készít a Képviselő-testület
és bizottságai részére, javaslatot tesz az egészségügy fejlesztésével kapcsolatban. Nem szakvéleményt
adott egy állásfoglalást kért Polgármester Úr, melyet a bizottság használt, a legjobb tudása szerint
próbálta összeállítani, nyilván minden kérdésre nem tért ki. Próbálta kiélezni a jövőre vonatkozó
feladatokra, amivel a bizottságnak véleménye szerint foglalkozni kell minél hamarabb. Az
állásfoglalás az interneten hozzáférhető. Nem zárkózott el semmilyen konzultációtól, ha olyan döntés
születik, hogy koncepciót kell kidolgoznia bármilyen vonatkozásban az egészségügy szempontjából
nem hiszi, hogy egyedül csinálná, mindig kikérte a kollégák véleményét. Ha ez a koncepció el kell,
hogy készüljön akkor a Képviselő-testület orvos tagjától és a kollégáktól is vélemény fog kérni.
Augusztus 25-én született egy testületi döntés a háziorvosi körzetek számának felülvizsgálatáról. Ezt
követően felolvasott egy levelet, melyet a háziorvosok 2000 szeptemberében írtak a Képviselő-testület
részére, mellékelték a kamara állásfoglalását is, melyben az szerepel, hogy a rentábilis működtetéshez
1800 fő szükséges, a finanszírozó 1200 főben minimalizálta a lélekszámot, a város lélekszáma
folyamatosan csökken. Egy hónappal később született egy véleményezés az egészségbiztosító részéről,
melyben az akkor főosztályvezető leírja, hogy a döntés az önkormányzati, az egészségbiztosító a
finanszírozási szerződést az önkormányzati döntés alapján megköti és fenntartja mindaddig, amíg a
döntés hatályban van.
Ezeket azért idézte fel, mert nem gondolja, hogy az ő személyére lehet ezt a döntési helyzetet
áthárítani, ha feladatot kap a legjobb tudása szerint igyekszik végrehajtani. A megoldás úgy lesz
célszerű, ha egy szakmai kidolgozást tárnak fel, melyet nem egyedül készítene, és ezt követően a
bizottság és a Képviselő-testület dönt.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy főorvos asszony nagy jó szervező és nagyon jó
együttműködő, a tegnapi nap gyógytorna szoba került átadásra a Liget Fürdőben. Jól összedolgozott az
ügyvezetővel is.
Márjalaki József javasolta egy öttagú szakbizottság felállítását, mely javaslatot tesz és beszámol a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságoknak illetve a Képviselő-testületnek.
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Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy sem az SZMSZ sem az Ötv nem gátolja az ad-hoc
bizottságok létrehozását. Erre megvan a lehetőség a jelenlegi szabályozás szerint, felhívta a figyelmet,
hogy az ad-hoc bizottság egy eseti feladatra szól, az albizottság pedig egy tartós feladat ellátását
biztosítja, nem mentesíti, sem a bizottságok sem a Képviselő-testület felelősségét. Jelenleg
hatáskörileg szabályozott, hogy az egészségüggyel kapcsolatos feladatokat mely bizottságok kötelesek
ellátni. A bizottságot semmi nem akadályozza, hogy külső szakértőket kérjen fel és vonjon be a döntés
előkészítésébe.
Dr. Darvas Tamás háziorvos elmondta, hogy nem tudja milyen kérdésről beszélnek. Felajánlották
gesztusként a rendelőjüket, nem a lakást, amit kemény munkával építettek fel. Szeretnék, ha maradna
a városnak. Erről kell határozatot elfogadni, hogy érdekli e az önkormányzat vagy nem. Sem a
Polgármester Úr sem a Jegyző Úr sem főorvos asszony nem vették a fáradtságot, hogy megnézzék, mi
van ott, hol dolgoznak, ez vonatkozik az elmúlt tizenévre.
Dr. Lizák Anna háziorvos hozzátette, hogy biztos benne, hogy főorvos asszony jól meg fogja oldani
és segítségére lesz annak a bizottságnak, aki ezzel fog foglalkozni. 2000-ben arról volt szó, hogy ne
hozzanak létre még egy körzetet ezt kell most visszacsinálni az önkormányzatnak.
Poharelec László javasolta, hogy fogadják el az Ügyrendi Bizottság döntését. Igaz, hogy van pár nap
eltérés, de mivel november 24-én lesz a testületi ülés, legfeljebb a 30-i határidőt 24-re módosítják.
Jelen pillanatban véleménye szerint nem lehet ettől bölcsebb döntést hozni. Annyi új információhoz
jutottak, hogy felelősségteljesen nem tudnak dönteni. Majd amikor minden információnak teljes
mértékben a birtokában lesznek, akkor tudnak döntetni.
Várfi András polgármester ismertette, hogy Márjalaki József képviselőnek volt egy javaslata, mely
egy új döntési javaslat, kérte, hogy fogalmazza meg.
Márjalaki József ismertette, hogy egy öttagú szakbizottság felállítását javasolja, mely javaslatot tesz
az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottságnak és azon keresztül a Képviselő-testületnek a koncepcióról.
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy személyek most nem kerülnek megnevezésére?
Márjalaki József válaszában elmondta, hogy amennyiben létrejön az öttagú bizottság, először talán
célszerű lenne egyeztetni a személyekkel kapcsolatban.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak az első döntési javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás, Poharelec László igen, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
513/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás
további biztosítása érdekében a kialakult helyzet elemzésére épülő megoldási tervet,
koncepciót dolgoz ki. Az elemzés készítése során meg kell határozni a háziorvosi körzetek
számát és azok határait, ezt követően meg kell vizsgálni az újonnan kialakított
körzetszámokhoz igazodó orvosi rendelők minimumfeltételeinek költségvetési hatásait.
A koncepciót a 2012.évi költségvetés előkészítésével párhuzamosan 2011. november 24.
napjáig kell elkészíteni.
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A Képviselő-testület a koncepció elkészítésével - a körzethatárok meghatározását követően a Városi Egészségügyi Intézményigazgató főorvosát, Dr. Torma Évát bízza meg.
Határidő: 2011. november 24.
Felelős: Várfi András polgármester

Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a második döntési javaslatról.
A képviselő-testület, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János tartózkodás, Betkó József igen, Béres János 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
514/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás
további biztosítása érdekében kidolgozott koncepció elkészítését követően tér vissza Dr. Lizák
Anna és Dr. Darvas Tamás ajánlatára a 2011. november 24-i ülésén.
Határidő: 2011. november 24.
Felelős: Várfi András polgármester

Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak az öttagú bizottság létrehozásáról.
A képviselő-testület, 6 igen 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József tartózkodás, Béres János igen, Iványi Lajosné tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén
tartózkodás, Marton Dániel nem, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
515/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 5 fős ideiglenes ad-hoc bizottságot hoz létre a
háziorvosi alapellátás területén kialakult helyzet elemzésére, körzethatárok számának
meghatározására. A Képviselő-testület a bizottság tagjainak személyéről az egyeztetéseket
követően dönt.
Határidő: azonnal
Poharelec László javaslattal élt, mivel úgy döntöttek, hogy létrehozzák a bizottságot, kérte a testülete,
hogy még a mai napon nevezzék meg a bizottság tagjait, mivel a testületnek kell megszavazni, hogy
kik legyenek a bizottsági tagok, nem várhat az októberi testületi ülésre.
10. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény téli szabadságolása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén elmondta, hogy 2001. óta az Egészségügyi Intézményben dolgozók a
szabadságukat egységesen két alkalommal szokták kivenni. Ez időtartam alatt történik az épület
karbantartása, valamint a technikai berendezések kötelező és szükséges felülvizsgálata.
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A helyettesítést sem kell így megoldani, mert a Réthy Pál Kórház rendelőintézete biztosítja azt. Dr.
Torma Éva 2011. december 19. napja és 2011. december 31. közötti időpontban kéri az intézmény
dolgozóinak egységes szabadságolását. Így az első rendelési nap 2012. január 2 hétfő. Az Ügyrendi
Bizottság javasolja elfogadásra.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás, Poharelec László igen, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
516/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §
(3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva hozzájárul a Városi Egészségügyi Intézmény
dolgozóinak egységes, 2011. december 19. napjától, 2011. december 31. napjáig tartó
szabadságolásához.
Határidő: azonnal
A szüntet követően ügyrendi kérdésben szót kért Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke.
Márjalaki József visszautalt a szüntet megelőzően tárgyalt napirendre, ahol döntés született egy
ideiglenes 5 fős ideiglenes ad-hoc bizottság létrehozásáról a háziorvosi alapellátás területén kialakult
helyzet elemzésére, körzethatárok számának meghatározására. A szünetben egyeztetettek Dr. Torma
Éva igazgató főorvossal és összeállt az 5 fős bizottság. Megkérdezte, dönt e most a képviselő-testület a
személyekről, vagy az ülés végén a bejelentéseket megelőzően.
Dr. Csorba Csaba jegyző felhívta a figyelmet, hogy az Ötv. alapján a választás, kinevezés, vezetői
megbízásadás zárt ülésen történik, kivéve, ha az érintettek ehhez hozzájárulnak. Amennyiben a
bizottság olyan személyekből áll, akik most jelen vannak és hozzájárulnak a nyílt ülésen való
megválasztásukhoz, akkor nincs akadálya, hogy most döntsön a testület. Ellenkező esetben a zárt
ülésen való megválasztásuk javasolt.
Márjalaki József a Jegyző úr által elmondottakra figyelemmel a bizottság tagjainak zárt ülésen való
megválasztását javasolta.
11. Napirendi pont
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérése
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse
a napirendi pontot.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a gimnázium igazgatója, Dr. Kovács Béla
kérelmében javasolta a Polgármester Úrnak, hogy kezdeményezze a Beretttyó-Körös Szakképzés
Szervezési Társulásból – TISZK -való kilépést.
A TISZK-ek 2008. július 1-jével alakultak meg. Öt település létre hozta a – Szarvas, Szeghalom,
Battonya, Sarkad és Gyomaendrőd város Önkormányzatai határozatlan időre kötött megállapodást a
szakképzés-szervezési feladatok ellátására. A gimnázium az alapító okiratában foglaltaknak
megfelelően szakmai középfokú oktatás képzését is ellátta egészen 2010/2011-es szorgalmi év
befejezéséig, ekkor érettségizett az utolsó szakközépiskolai osztály. A 2011/2012-es szorgalmi évtől
az intézményben általános középfokú képzés folyik, ezért okafogyottá vált a gimnázium TISZK-ben
való részvétele.
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Az Ügyrendi bizottság javasolja a kérelem támogatását, a TISZK-ből való kilépés kezdeményezését.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János 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
517/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármester urat, hogy a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁS IV.4. pontja értelmében kezdje meg a tárgyalásokat a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési
Társulásból való kiválásával kapcsolatosan.
Indok:
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2011/2012-es szorgalmi évtől nem
folytat és nem indított szakmai középfokú oktatást, csak általános középiskolai oktatást.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének
programja alapján készült éves beszámoló

működési

minőségirányítási

Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a képviselő-testület 2008-ban
fogadta el a város a Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programját
(ÖMIP), melyben összefoglalásra kerültek, az oktatási intézményeket érintő fenntartói elvárások,
feladatok. AZ ÖMIP rendszer működésének, működtetésének célja, hogy az oktatási intézmények
szakmai feladatukat magas színvonalon teljesítsék, gazdaságosan, költségorientáltan, jogszabályoknak
megfelelően működjenek. A dokumentum 5. pontja a minőségirányítási program évenkénti
felülvizsgálatát írja elő a tanév befejezését követően. Az átdolgozás alatt álló közoktatási törvény
valamint önkormányzati törvény is szükségessé teszi, hogy a 2012/2013 –as szorgalmi év
megkezdéséig az új törvényi előírásoknak megfelelően kerüljön felülvizsgálatra az ÖMIP.
Az alábbi táblázatban felsorolásra kerültek az ÖMIP által előírt feladatok, mely feladatok elvégzésével
a 2010/2011. tanévre szóló munkatervnek megfelelően működtettük a közoktatási intézmények
minőségfejlesztési rendszerét. A beszámoló a 2010. szeptember 1 - től 2011. augusztus 31 -ig eltelt
időszakot elemzi.
Az Ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolta a beszámoló elfogadását.
Kérdés, hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, 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
518/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati
Minőségirányítási Program 4.1. pontja alapján készült beszámolót elfogadja, mely
Gyomaendrőd Város Önkormányzati fenntartású közoktatási intézményrendszerének
2010/2011. tanévről szól.
Határidő: azonnal
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13. Napirendi pont
Önkormányzati fenntartású intézmények magasabb vezetőinek minősítési eljárása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
alapján a közalkalmazottat minősíteni kell, a törvényben meghatározottak szerint. Eddig nem alakult
ki egységes gyakorlat, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek minősítési eljárása
milyen formában, milyen szempontok alapján történjen. A törvényi előírások végrehajtása érdekében
szükséges, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek minősítési eljárása egységes
szempontrendszer alapján, teljesítményértékelési eljárásrendben kerüljön meghatározásra. A
teljesítményértékelés rendszerére vonatkozó javaslat, a teljesítményértékelő lap az intézményvezetők
által jelzett javaslatok figyelembe vételével került összeállításra, amit az előterjesztés 1. sz. és 2. sz.
mellékletei alapján javasol a Bizottság elfogadásra a képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János 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
519/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. 40. §-ban, továbbá a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X.8.) Korm rendelet 8. §ban meghatározottakra figyelemmel Gyomaendrőd Város Önkormányzata által fenntartott
intézmények magasabb vezetőinek teljesítményértékelését a határozat 1. sz. és 2. sz.
melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőket
tájékoztassa.
1. számú melléklet az 519/2011.(IX.29.) Gye.Kt. határozathoz
A magasabb vezetők teljesítményértékelésének rendszere
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által megbízott magasabb vezetők
teljesítményértékelésének célja:
- a magasabb vezetői feladatok ellátásának reális megítélése, és az ezt befolyásoló ismeretek,
képességek, személyi tulajdonságok objektív értékelése
- motiválás, személyiségfejlesztés és hatékonyságnövelés
- humán erőforrás fejlesztése, a továbbképzési szükségletek meghatározása
- a személyi döntések megalapozása (fizetési fokozatok közötti várakozási idő csökkentése,
jutalmazás, kitüntetés, …)
A teljesítményértékelés időpontja
- A Kjt. 40. § (1) a), b), c), e), f), és a (2) bekezdése szerint: a magasabb vezetőt minősíteni
kell, közoktatási intézményvezető esetében minősíteni lehet.
- A megbízott magasabb vezető megbízatásának lejárta előtt fél évvel.
A teljesítményértékelés módszere:
- A magasabb vezetők teljesítményértékelése a fenntartó által jóváhagyott 2. számú melléklet
szerinti teljesítményértékelő lap alkalmazásával történik, mely:
- a magasabb vezető önértékelésére
- a tagintézmények, intézményegységek vezetőinek, illetve az intézményben a Kjt. 23. § (2)
bekezdése szerint a magasabb vezető megbízással rendelkező beosztású közalkalmazottai
értékelésre épülő munkáltatói értékelés.
A teljesítményértékelés eljárásrendje:
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- a magasabb vezető önértékelése, az értékelő lapot kitölti a magasabb vezető
- a magasabb vezető teljesítményét értékelik a tagintézmények, intézményegységek vezetői,
illetve az intézményben a Kjt. 23. § (2) bekezdése szerint, magasabb vezető megbízással
rendelkező közalkalmazottai az értékelőlap kitöltésével, melyet megküldenek a Polgármesteri
Hivatal személyügyi előadójának,
- egyéni értékelő beszélgetésre kerül sor az intézményvezetővel, melyen részt vesz a
polgármester, jegyző, - amennyiben az értékelt vezető szükségesnek ítéli- érdekképviseleti
képviselő,
- a jegyző összefoglaló értékelést készít az önértékelés, a benyújtott értékelő lapok és az
egyéni értékelő beszélgetés alapján,
- a végleges összefoglaló értékelést a polgármester ismerteti az értékelt vezetővel, aki írásban
észrevételt tehet a teljesítményértékeléssel kapcsolatban.
- a munkáltató által kitöltött, a magasabb vezető által aláírt teljesítményértékelő lap egy
példányát a polgármester átadja az értékelt vezetőnek, egy példány a polgármester által
vezetett közalkalmazotti nyilvántartásba kerül.
Az értékelés szempontjai:
A magasabb vezetők teljesítményértékelése a munkaköri leírásban meghatározott feladatok
teljesítésére és a munkamagatartásra irányul.
A teljesítményértékelés területei:
- tervezés, szervezés, ellenőrzés,: értékelés a szakmai/pedagógiai, munkáltatói, /tanügy/ igazgatási, gazdálkodási feladatokat érintően,
- a döntéshozatal jogszerűsége,
- az intézmény irányítása, szervezetfejlesztés,
- vezetői tulajdonságok, munkamagatartás.
Az értékeléshez adható pontszámok meghatározása és a teljesítményértékelés eredménye a
Kjt. valamint a végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet előírásai alapján
történik.
Az értékeléshez adható pontszámok meghatározása:
Kiemelkedő minősítés 3 pont
Megfelelő minősítés 2 pont
Kevéssé megfelelő
1 pont
Nem megfelelő minősítés
0 pont
A teljesítményértékelés eredménye:
A teljesítményértékelés eredményét a ténylegesen adott pontszámoknak az értékelési
szempontok maximális pontszámához viszonyított aránya alapján kell meghatározni.
Az értékelés eredménye:
Kiválóan alkalmas
80-100%
Alkalmas
60-79%
Kevéssé alkalmas
30-59%
Alkalmatlan
30% alatt
Alkalmatlan a magasabb vezető akkor is, ha egy minősítési szempont értékelésekor nem
megfelelő minősítést kap.
2. számú melléklet az 519/2011.(IX.29.) Gye. Kt. határozathoz
Teljesítményértékelő lap
Magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottak részére
Név:
Munkahely:
A vezetői megbízás kezdete:
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A
vezetőre
vonatkozó
értékelési szempontok

Nem
megfelelő
0 pont

Tervezés
1. Pedagógiai és nevelési
/közművelődési / egészségügyi
/
szociális
szolgáltatások,
ellátási formák / szakmai
programjainak
szakszerű,
jogszerű megvalósítása
2. Szervezeti és Működési
Szabályzat
előírásainak
megtartása, érvényesítése /
házirendben
foglaltak
érvényesítése
3.
Intézményi
Minőségirányítási
Program,
illetve
az
egészségügyi
szolgáltatások,
a
szociális
szolgáltatások
minőségi
fejlődésére irányuló szakszerű,
jogszerű működtetés
4. Éves munkaterv szakszerű
elkészítése
5. Költségvetés megtervezése, a
jóváhagyott
költségvetési
előirányzat
jogszerű
és
hatékony felhasználása
6. Humán erőforrás tervezés,
humán erőforrás hatékony
felhasználása
7.
Fenntartói
végrehajtása

döntések

Indokolás:
Szervezés
1.
Az
intézmény
munkavégzésének
megszervezése
(munkarend,
munkaköri
leírások,
helyettesítés, szabadság
2. A munka egységes, és
biztonságos
feltételeinek
megteremtése
3.
Az
intézmény
működtetésével,
karbantartásával és felújításával
kapcsolatos
munkák
megszervezése
4.
Kapcsolattartás
az
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Kevéssé
megfelelő
1 pont

Megfelelő
2 pont

Kiemelkedő
3 pont

ellátottakkal,
ügyfelekkel,
szülőkkel, szülői szervezetekkel
5. Az ünnepek az ellátottak
igényeihez/munkarendhez
igazodó méltó megszervezése
Indokolás:
Vezetői ellenőrzés
1. Az ellenőrzés, értékelés
tervszerűsége, folyamatossága
2. Az ellenőrzés, értékelés
dokumentálása
3.
Teljesítményértékelés
eljárásrendjének érvényesítése
Indokolás:
Döntéshozatal
szakszerűsége

jogszerűsége

1. Munkáltatói döntések
2. Szakmai döntések
3. Költségvetést, gazdálkodást
érintő döntések
4. Konfliktushelyzet kezelése
- alkalmazotti körben
- ellátottak körében/ tanulók
körében
- szülők körében
Indokolás:
Az intézmény irányítása,
szervezetfejlesztés
1.
Szakszerű,
jogszerű
intézményműködtetés
(szakmai ismeretek gyakorlati
alkalmazása)
2.
Tagintézmények,
intézményegységek, szervezeti
egységek együttműködésének
koordinálása,
információs
rendszer
kialakítása
és
működtetése
3. A működéshez szükséges
személyi és tárgyi feltételek
előírásszerű biztosítása
4. Pályázatokon való részvétel,
innovációs szerepvállalás
5.
Az
érdekképviseleti
szervekkel való együttműködés
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6.
A
fenntartóval
együttműködés

való

Indokolás:
Vezetői
tulajdonságok,
munkamagatartás
1.
Munkakör
ellátása
szempontjából
szükséges
szakmai ismeretek, hatályos
jogszabályok
ismerete,
alkalmazása
2.
Pontosság,
határidők
betartása
3.
Felelősségérzet,
felelősségvállalás
4. Kezdeményezőkészség
5. Az intézmény érdekeinek
képviselete
Indokolás:
A magasabb vezető munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a
fejlesztendő területekre vonatkozó javaslatok, célkitűzések:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Elérhető pontszám:
Az értékelési szempontok szerint elérhető összes pontszám maximum 90 pont.
Elért pontszám: …………………………….
A teljesítményértékelés eredménye:
Kiválóan alkalmas
80-100%
Alkalmas
60-79%
Kevéssé alkalmas
30-59%
Alkalmatlan
30% alatt
A közalkalmazott minősítése: ………………………………………
A magasabb vezető észrevétele a teljesítményértékeléssel kapcsolatban:……………………....
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
A teljesítményértékelés tartalmát és megállapításait a magasabb vezetői megbízással
rendelkező közalkalmazottal ismertettem:
Gyomaendrőd, ………………………..
polgármester
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A teljesítményértékelés tartalmát ismerem, észrevételeim megtettem:
Gyomaendrőd, ………………………..

Közalkalmazott
Határidő: folyamatos
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért tájékoztatása, kérése valamint
kuratóriuma elnökének díjazásáról
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét a napirendi pont
ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, Kóris György Béláné a Közalapítvány 9 tagú
kuratóriumának megválasztott elnöke 2011. augusztus 8-án beadvánnyal fordult a Képviselőtestülethez, melyben több tisztázatlan kérdést vetett fel. Az egyik a vagyontárgyak tulajdonjogára
vonatkozik, melynek egyik része önkormányzati tulajdon, másik része a Közalapítvány tulajdona.
A beadvány másik része a 279/2011.(IV.28.) Gye. Kt határozatra vonatkozott, melynek I. pontja
utolsó bekezdése-"Kóris György Béláné elnök részére havi bruttó 70.000 Ft összegű költségtérítést
állapít meg."- pontosítást igényel, ezért szükséges annak módosítása a következők szerint:
"Tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány az önkormányzattól működési célra átvett összegből Kóris
György Béláné elnök részére havi bruttó 70.000 Ft összegű személyi juttatást állapítson meg." A
határozat további szövege változatlan marad.
A Pénzügyi bizottság a döntési javaslat elfogadását javasolta, míg az Ügyrendi bizottság az 1. döntési
javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadni, miszerint az önkormányzat vállalja, hogy a
Közalapítvány tulajdonában lévő vagyon- és műtárgyakat az önkormányzati vagyonbiztosításba
idegen vagyonként bevonja, és a biztosítási díjat megfizeti.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, a biztosítótól kapott tájékoztatás szerint éves
szinten 13.000 Ft-ba kerül ennek a képgyűjteménynek a biztosítása.
Kérdés, észrevétel nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy a döntési javaslatokról különkülön szavazzanak.
Az 1 döntési javaslatot a bizottság javaslatát figyelembe véve, azzal kiegészítve javasolta elfogadni.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János 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
520/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalapítvány Gyomaendrőd
Város Közgyűjteményeiért Kuratóriuma által kezelt, de Önkormányzati tulajdonban lévő
műtárgyak tulajdonviszonyát nem kívánja módosítani, ugyanakkor az önkormányzat vállalja,
hogy a Közalapítvány tulajdonában lévő vagyon- és műtárgyakat az önkormányzati
vagyonbiztosításba idegen vagyonként bevonja, és a biztosítási díjat megfizeti.
Határidő: azonnal
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A 2. döntési javaslatban arról dönt a képviselő-testület, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, de a
Vidovszky Béla Városi Képtárban tárolt kisebb értékű tárgyi eszközöket (bútorok, székek, asztalok)
2011. október 1. napjától a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért tulajdonába adja.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
521/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában
lévő, de a Vidovszky Béla Városi Képtárban tárolt kisebb értékű tárgyi eszközöket (bútorok,
székek, asztalok) 2011. október 1. napjától a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért tulajdonába adja.
Határidő: azonnal
A 3. döntési javaslat a Képtár új nyitvatartásáról szól.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
522/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vidovszky Béla Városi Képtár
új nyitva tartásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja a következők szerint:
A Képtár új nyitvatartási rendje:
Nyári nyitva tartás: június1- augusztus 31-ig:
Hétfő: Zárva
Kedd: 8-12 óráig
Szerda: 13-17 óráig
Csütörtök: 8-12 óráig
Péntek: 13-17 óráig
Szombat: 13-17 óráig
Vasárnap: 13-17 óráig
Az év további napjain:
Hétfő: Zárva
Kedd: 8-12 óráig
Szerda: 13-18 óráig
Csütörtök: 8-12 óráig
Péntek: 13-18 óráig
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva
Minden év december utolsó két hetében és január hónapban a Képtár zárva tart.
Határidő: azonnal
A 4. döntési javaslatban Kóris György Béláné elnök részére megállapított havi bruttó 70.000 Ft
összegű költségtérítés, személyi juttatásra módosulna.
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A képviselő-testület a javaslattal vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal egyetértett és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János 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
523/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 279/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozatának I.
pontjában lévő "Kóris György Béláné elnök részére havi bruttó 70.000 Ft összegű
költségtérítést állapít meg." szövegrészét a következő szövegezésre módosítja:
"Tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány az önkormányzattól működési célra átvett összegből
Kóris György Béláné elnök részére havi bruttó 70.000 Ft összegű személyi juttatást állapítson
meg."
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város 2011-2015 évre szóló Lakásgazdálkodási Koncepció elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az előterjesztés ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a koncepció tervezetet az augusztusi ülésen
tárgyalta a testület, akkor azt tovább tárgyalásra alkalmasnak találta. A tervezethez észrevétel, javaslat
nem érkezett, ezért a bizottság jelen előterjesztéssel a koncepció végleges elfogadását javasolja.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János 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
524/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011-2015 évekre
szóló Gyomaendrőd Város Lakásgazdálkodási Koncepciót.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Békés Megye Területrendezési Terve véleményezése
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József elmondta, a Békés Megyei Önkormányzatnak a megye területrendezési tervét egyeztetni
kell az államigazgatási, önkormányzati és érdekképviseleti szervekkel, érdekelt társadalmi
szervezetekkel. Az önkormányzatunkhoz megküldött tervmódosítás egyeztetési dokumentációját a
Településünk Főépítésze. Kmetykó János áttanulmányozta és véleményezte az alábbiak szerint:
- 46. sz. országos II. rendű főút települést megkerülő nyomvonalán kívül a településrendezési
tervben, a várost átszelő vasútvonal mellett is szerepel egy nyomvonal változat.
A MTrT módosításában ezt a változatot is kéri szerepeltetni Gyomaendrőd Város Önkormányzata.

765

-

A 4232. sz. Gyomaendrőd – Körösladány közötti út, a Hármas – Körös és a Sirató-zug közötti
határrész kiváló termőhelyi adottságú erdőterület besorolása nincs összhangban sem az OTrTvel, sem a településrendezési tervvel. Ezen határrészben biogazdálkodás is folyik, 30
aranykoronás földeken.
A Város nem szándékozik ezt a mezőgazdasági terület művelési módját megváltoztatni.
- A MTrT tervezete és a településrendezési terv nincs összhangban, ugyanis a megyei terv nem
a településen már működő és bővítést igénylő hulladéklerakó területét, illetve annak
környezetét jelöli ki, hanem a település délnyugati területén található jó minőségű (sz2)
szántóterületet. (E leírás mellékletében ábrázolva is megtekinthető az indoklás)
Ezzel a helyválasztással a Város nem ért egyet, kéri a meglévő hulladéklerakó környezetében lévő
földrészletek kijelölését e célra.
A Városfenntartó bizottság egyetértett a főépítész véleményével, javasolja annak elfogadását.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János 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
525/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megye Területrendezési Tervéről szóló
15/2005. (X.7.) KT rendeletének módosítását a következők szerint véleményezi:
Közlekedés:
A 46. sz. országos II. rendű főút települést megkerülő nyomvonalán kívül a településrendezési
tervben, a várost átszelő vasútvonal mellett is szerepel egy nyomvonal változat.
A MTrT módosításában ezt a változatot is kéri szerepeltetni Gyomaendrőd Város
Önkormányzata.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete:
A 4232. sz. Gyomaendrőd – Körösladány közötti út, a Hármas – Körös és a Sirató-zug közötti
határrész kiváló termőhelyi adottságú erdőterület besorolása nincs összhangban sem az OTrTvel, sem a településrendezési tervvel. Ezen határrészben biogazdálkodás is folyik, 30
aranykoronás földeken.
A Város nem szándékozik ezt a mezőgazdasági terület művelési módját megváltoztatni.
Térségi hulladéklerakó kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete:
A MTrT tervezete és a településrendezési terv nincs összhangban, ugyanis a megyei terv nem
a településen már működő és bővítést igénylő hulladéklerakó területét, illetve annak
környezetét jelöli ki, hanem a település délnyugati területén található jó minőségű (sz2)
szántóterületet. (E leírás mellékletében ábrázolva is megtekinthető az indoklás)
Ezzel a helyválasztással a Város nem ért egyet, kéri a meglévő hulladéklerakó környezetében
lévő földrészletek kijelölését e célra.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat kiírása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a képviselő-testület ismét
kinyilvánította csatlakozási szándékát az Bursa Hungarica Felsőfokú Ösztöndíjpályázat rendszeréhez.
A 2012. évi fordulóban a pályázat rendje megváltozott. A korábbi évektől eltérően az elektronikus
pályázati rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére.
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Az elektronikus rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az elektronikus
pályázati rendszerben általuk nem rögzített pályázatot nem bírálhatnak el.
Az ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és az
intézményi támogatás
A csatlakozási szándékot a 2012. évi fordulóra október 14-ig kell megküldeni a Minisztérium Wekerle
Sándor Alapkezelőjéhez. Az önkormányzatoknak együttesen kell kiírni a két pályázati típust (A és B)
2011. október 17. napjáig. A pályázat benyújtási határideje 2011. november 14. Az ösztöndíj
elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik.
A városunk diákjainak nagy szüksége van erre támogatásra. Önkormányzatunk 3.000 Ft támogatás
biztosít a nyertes pályázóknak.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek az ösztöndíjpályázat kiírását a döntési
javaslatban foglaltak szerint.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottsági javaslattal, hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János 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
526/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat keretein belül a szociálisan rászoruló hallgatókat havonta 3000 Ft-tal - az
„A” típus esetén a 2011/ 2012-es tanév II. félévében, a „B” típus esetén a 2012/2013-as tanév
I. félévétől- támogatja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az alábbiakban határozza meg az
ösztöndíj pályázat támogatási – szociális rászorultsági – feltételeit:
 Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre
jutó nettó jövedelme család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át.(42.750 Ft)
 Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó
közeli hozzátartozója ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső
értéke külön-külön számítva a pályázó családjában meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét,
ide nem értve a család által lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles
nyilatkozni a pályázó.
 A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt
adatokat, tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt
végezhet.
 A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az
alábbi feltételek fennállását a pályázó igazolni köteles):
a) árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
b) akinek a családjában más eltartott is van,
c) gyermeket nevel,
d) akinek szülei elváltak,
e) tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós
beteg vagy fogyatékos személy él
f) akinek családjában munkanélküli személy él
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g) kollégiumi ellátásban nem részesül
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat „A” típusára azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
„B” típusára azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek; és a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálását az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságra ruházza át. A Bizottság a határozat 1. számú
melléklete szerinti bírálati szempontok alapján a pályázatok elbírálása során a beérkezett
pályázatokat rangsorba állítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Várfi András
polgármesternek, hogy az előzetesen megállapított támogatási összeg (2 millió forint)
kijelölésére tegyen javaslatot az Önkormányzat 2012 évi költségvetési tervezetének
összeállításakor.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
LEADER pályázati összeg előfinanszírozása csónakház kialakítására
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József elmondta, a Körös Kajak Sportegyesület tartós használatába adott önkormányzati
tulajdonú ingatlanon egy 00 m2 alapterületű, fa szerkezetű csónakház kialakítására szeretne pályázatot
benyújtani a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által meghirdetett célterületek közül a
Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása célterületre. A csónakházban vizesblokkok is
helyet kapnának, és alapvetően a sárkányhajók, kenuk, kajakok, kísérőhajó elhelyezésére szolgálna az
épület. A telek épületek körüli területének körbekerítése is szerepelne a LEADER projektben.
A véleményező bizottságok által tárgyalt előterjesztésben az a döntési javaslat szerepelt, hogy a
pályázatot az önkormányzat nyújtja be, és 100%-os támogatásintenzitás mellett a beruházás tervezett
költsége bruttó 7.000.000 Ft, amelyhez önerőt nem biztosít az önkormányzat. A bizottsági üléseket
követően merült fel az a probléma, hogy a meghatározott 100% támogatásintenzitás csak a nettó
összegre vonatkozhat, a költségként felmerülő 25%-os Áfa nem elszámolható kiadás, ez saját erőként
jelentkezne, amennyiben az önkormányzat a pályázó. Figyelembe véve a projekt tervezett bruttó 7.
000.000 Ft-os költségvetését, 1.400.000 Ft ÁFA érték jelentkezne saját erőként.
A csónakház kialakítására azonban a Körös-Kajak Sportegyesület is jogosult pályázatot benyújtani,
mint nonprofit szervezet. Esetében a támogatási összeg alapját az elszámolható kiadások bruttó
összege képezi. A sportegyesület az utófinanszírozású pályázatot önerőből nem tudja megvalósítani,
így amennyiben az egyesület a pályázó, a projekt előkészítéséhez, megvalósításához a támogatási
összeg előfinanszírozását kéri az önkormányzattól.
Mivel a pályázat benyújtásához építési engedélyezési terv szükséges, a terv elkészítésének, az
engedélyezési eljárásnak a költségeit az önkormányzat 2011. évi költségvetésében szükséges
biztosítani bruttó 500 000,- Ft értékben.
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A projekt utófinanszírozású, ezért nyertes pályázat esetén az előkészítés, megvalósítás során felmerülő
többi kiadás előfinanszírozására a támogatási határozatban rögzített összeg erejéig, de legfeljebb
bruttó 6.500.000 Ft összegig forrást szükséges biztosítani az önkormányzat 2012. évi
költségvetésében. A projekt megvalósításhoz szükséges önkormányzati kölcsön nyújtásának feltételeit
a döntési javaslatban szereplő Együttműködési megállapodás tartalmazza.
A véleményező bizottságok az előterjesztés eredeti verziójában szereplő döntési javaslatot javasolták
elfogadni, miszerint a csónakház kialakítását célzó, 100% támogatásintenzitású pályázatot az
önkormányzat nyújtja be, a bruttó költségeket figyelembe véve a támogatási összeg meghatározásánál.
Az említett el nem számolható Áfa miatt jelentkező saját erő nagyságára a maga részéről javasolta,
hogy a jelen előterjesztésben szereplő döntési javaslatot fogadja el a testület, amely szerint a Körös
Kajak Sportegyesület nyújtja be a pályázatot.
Várfi András polgármester megkérdezte, van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János tartózkodás, Betkó József igen, Béres János 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
527/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
1.
A Körös Kajak Sportegyesület pályázatot kíván benyújtani a Körösök Völgye Akciócsoport
Nonprofit Kft. által meghirdetett 1 016 831azonosító számú Közösségi terek kialakítása és
funkcionális hasznosítása című célterületre, csónakház kialakítására. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a sportegyesület pályázati céljait, a projekt
előkészítésére, megvalósítására tervezett bruttó 7.000.000 Ft pályázati összeg
előfinanszírozását biztosítja.
2.
A fejlesztés megvalósítása érdekében a Körös Kajak Sportegyesület építési engedélyezési
szintű tervet készíttet a külterület 0823/2 helyrajzi szám alatti ingatlanra a meglévő építmény
bővítésére, amelynek tervezett bruttó 500.000,- Ft-os kiadására Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséből, a
működéssel kapcsolatos céltartalékok között megtervezett, néhai Papp Zsigmond
hagyatékának átvételéhez kapcsolódóan elhelyezésre került 2,5 millió Ft összeg terhére
biztosít forrást.
3.
Nyertes pályázat esetén Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös
Kajak Sportegyesület rendelkezésére bocsátja a projekt további előkészítésére és
megvalósítására tervezett, a támogatási határozatban jóváhagyott elszámolható összeget, de
legfeljebb bruttó 6 500 000 Ft-ot a pályázati összeg előfinanszírozásaként, amelyre fedezetet
biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a támogatás lehívásáig, figyelemmel a
jelen határozati javaslat 4.) pontjában rögzített együttműködési megállapodásban foglaltakra.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármestert jelen Együttműködési megállapodás megkötésére.
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a Körös Kajak Sportegyesület (székhely: 5500 Gyomaendrőd,
Besenyszegi utca 4/1., adószáma:18379431-1-04, képviseli: Gellai Imre elnök) mint Pályázó
(a továbbiakban: Pályázó)
másrészről
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli:
Várfi András polgármester) mint Partner (a továbbiakban: Partner),
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:
Alapvetések
1.1 A Pályázó és Partner, mint Együttműködő felek (a továbbiakban: Felek) arra a közös
megállapodásra jutottak, hogy a Pályázó szakmai tevékenységét hatékonyabbá teheti
együttműködésük, különös figyelemmel az evezős sportok szabadidős űzése lehetőségének
megteremtésére.
1.2 Pályázó 2011. január 3-án tartós használatba kapta a Hármas-Körös gyomai védtöltésénél
lévő 0823/2 hrsz. ingatlant, amelyet sportcélra kíván használni, azon csónakház kialakítását
tervezi.
1.3 A Pályázó tervei szerinti csónakház kialakítására pályázatot nyújt be a 2011 évi
LEADER Pályázati felhívás alapján a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által
meghirdetett 1 016 831 azonosító számú Közösségi terek kialakítása és funkcionális
hasznosítása célterületre.
1.4 Az együttműködési megállapodás célja, hogy Partner elősegítse a Pályázó szakmai
tevékenységét, a csónakház kialakítását célzó projektjének megvalósításához szükséges
pályázati támogatás elnyerését.
2. Megállapodásban foglaltak
2.1 Pályázó vállalja, hogy

elkészítteti a pályázat benyújtásához, és nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz
szükséges terveket;
 nyertes pályázat esetén projektmenedzsmentet hoz létre, megszervezi annak összehangolt
feladatellátását, gondoskodik a projekt szakmai tartalmának maradéktalan
érvényesüléséről;
 nyertes pályázat esetén gondoskodik a sajtótájékoztatók megszervezéséről és
lebonyolításáról, a lakosság és a célcsoportok tájékoztatásáról interneten és nyomtatott
sajtón keresztül, projektátadó rendezvény megszervezéséről, lebonyolításáról;
 a pályázott összeg elnyeréséről és a projekt lebonyolításáról írásban tájékoztatja a Partnert
mind a megvalósítási, mind a fenntartási szakaszban;
 nyertes pályázat esetén a Partner által a pályázati összeg előfinanszírozásaként
rendelkezésre bocsátott összeget a támogatás megérkezését követő munkanapon
visszautalja Partner Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 5320012511062402 számú számlájára;
 támogatásban részesült projekt esetén amennyiben a pályázatban nem elszámolható, de
kötelezően megvalósítandó tételek is szerepelnek, annak költségeit Pályázó önerőből
viseli.
2.2 Partner vállalja, hogy

közreműködik a csónakház kialakítását célzó LEADER pályázat elkészítésében;
 Pályázó rendelkezésére bocsátja az építési engedélyezési terv elkészítésére és az
engedélyeztetési eljárás lefolytatására tervezett bruttó 500 000 Ft-ot a pályázati összeg
előfinanszírozásának első részleteként, amelyet átutalással teljesít 2011. október 14-ig a
Pályázó OTP Bank-nál vezetett 11733120-20007621 számú bankszámlájára;
 nyertes pályázat esetén a Pályázó rendelkezésére bocsátja a projekt további előkészítésére
és megvalósítására tervezett, a nyertes pályázatban jóváhagyott elszámolható összeget, de
legfeljebb bruttó 6 500 000 Ft-ot a pályázati összeg előfinanszírozásának második (utolsó)
részleteként, amelyet átutalással teljesít 2012. március 30-ig a Pályázó OTP Bank-nál
vezetett 11733120-20007621 számú bankszámlájára.
 nyertes pályázat esetén a projektmenedzsment munkáját segítve projektasszisztenst jelöl
ki;
 nyertes pályázat esetén közreműködik a megvalósítás előkészítésében, lebonyolításában, a
pénzügyi elszámolások összeállításában;
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támogatott projekt esetén közreműködik a monitoring adatok, projekt előrehaladási
jelentések elkészítésében.

3. Záró rendelkezések
3.1 Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás megkötésére minden korlátozás nélkül
jogosultak.
3.2 Jelen szerződés a Felek általi aláírás napján, nem egyidejű aláírás esetén az utóbb megtett
aláírás napján jön létre. A csónakház kialakítását célzó pályázat MVH Vidékfejlesztési
Támogatások Igazgatósága általi elutasítása esetén minden további nélkül megszűnik.
3.3 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
3.4 Felek a jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után mint akaratukkal
mindenben megegyezőt 4 egymással szó szerint megegyező példányban írják alá, és annak 2-2
eredeti példányát átveszik.
Gyomaendrőd, 2011……

Gyomaendrőd, 2011. ………..

Várfi András
Polgármester
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata (partner)

Gellai Imre
elnök
Körös Kajak
Sportegyesület (pályázó)

19. Napirendi pont
LEADER pályázat benyújtása kézműves foglalkoztató tér kialakítása érdekében
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény a
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által meghirdetett célterületek közül a Térségi és
nemzetiségi hagyományok ápolása célterületre pályázatot kíván benyújtani, az Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény növekvő gyűjteményi anyagának bemutatását szolgáló szín, és a
hagyományos kézműipari tevékenységeket bemutató kézműves foglalkoztató tér kialakítására.
A pályázatot az önkormányzat nyújthatja be, ezért az intézmény a projektötlet megvalósításához a
képviselő-testület hozzájárulását és segítségét kérte.
A két véleményező bizottság által tárgyalt előterjesztésben az a döntési javaslat szerepelt, hogy a
100%-os támogatásintenzitás mellett a beruházás tervezett költsége bruttó 6.900.000 Ft, amelyhez
önerőt nem biztosít az önkormányzat. A tervezett pályázati összegnek egy része a 2011. évi
költségvetést, nagyobb része pedig a 2012. évi költségvetést terhelné.
A bizottsági üléseket követően jutott az előterjesztők tudomására, hogy a fenti projektötlet nem
támogatható a kiválasztott LEADER célterületen, mert a Blaha Lujza utca 22. szám alatti ingatlanra
tervezett épületbővítés, a kézműves szín új épület elhelyezése, ami a célterület keretében nem
támogatható. Mindezek alapján nem javasolt a pályázat benyújtásának támogatása.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, 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
528/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja pályázat
benyújtását a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által meghirdetett 1 016 787
azonosító számú Térségi és nemzetiségi hagyományok ápolása című célterületre, kiállítást
bemutató szín és kézműves foglalkoztató tér létrehozására, figyelemmel arra, hogy a tervezett
épületbővítésként megvalósuló szín, mint új épület építése a célterület keretében nem
támogatható.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Kérelem pályázati összeg előfinanszírozására
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért nonprofit szervezet pályázni kíván a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit
Kft. által meghirdetett LEADER célterületre, amely lehetővé teszi a kulturális intézmények
infrastrukturális fejlesztését. Az alapítvány kezelésében lévő Kossuth út 11. szám alatti ingatlan
kiállító termeinek padozata korhadt, nincs szigetelve. A műtárgyak szakszerű tárolásához állandó
hőmérséklet biztosítása szükséges, amit a jelenlegi konvektoros fűtéssel nem lehet elérni. A problémák
megoldására az alapítvány pályázni szeretne a kiállító termek padlófűtésére és hidegburkolására,
valamint az épület akadálymentesítésére. A pályázat keretében egy számítógépes műtárgynyilvántartó
program beszerzésére is sor kerülne.
A pályázható, és az alapítvány által pályázandó összeg bruttó 7.000.000 Ft. A támogatást
utófinanszírozásban lehet lehívni, ezért a pályázat benyújtásához, megvalósításához szükséges összeg
előfinanszírozását kérte a kuratórium elnöke.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatás lehívása évente két kifizetési időszakban történhet,
évente legfeljebb négy alkalommal. Az összeg előfinanszírozását várhatóan 2012. év végéig szükséges
biztosítani.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a döntési javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János 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
529/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapítvány LEADER pályázatához szükséges összeg
előfinanszírozását bruttó 7 000 000 Ft összegben.
Határidő: 2012. március 30.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
Cigány Szervezetek Országos Szövetsége pályázat előfinanszírozási kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, A Cigány Szervezetek Országos Szövetsége pályázatot
nyújtott be a „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” elnevezésű
programra. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, melynek keretei között 5 fő foglalkoztatására
nyílt meg a lehetőség. Az 5 főt 2011. augusztus 1. és október 29. között foglalkoztatja a CSZOSZ.
Feladatuk: biotégla, biobrikett gyártás.
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A pályázat a foglalkoztatottak béréhez és járulékához nyújt 100%-ban támogatást.
Mivel a program augusztus 1-jén indult, és a Szövetsége nem rendelkezik a bér és járulék
megelőlegezéséhez szükséges forrással, ezért a szövetség elnöke, Dógi János kéri a Képviselőtestületet, hogy részükre biztosítsa az augusztusi és a szeptemberi bérek és járulékok kifizetésének
összegét. A kéthavi járulékkal növelt bér összege 876.060 Ft.
A Pénzügyi bizottság részéről az a javaslat született, hogy támogatja a szövetség kérelmét azzal a
kikötéssel, hogy a Bizottságból 1 tagot kijelöl kapcsolattartó személynek, akinek - a támogatás
tényleges megelőlegezése előtt - feladata helyszíni bejárás alkalmával az eddig elvégzett munkák
megtekintése is.
A bizottság kapcsolattartó személynek Arnóczi István János képviselő urat jelölte ki.
Arnóczi István János képviselő tájékoztatta a testületet, hogy a megbízásnak megfelelően felvette a
kapcsolatot és egyeztetett a szövetség elnökével, illetve a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnökével.
A maga részéről kettéválasztotta a programot. Az egyik a TÁMOP-os programra benyújtandó
pályázat, míg a másik a szövetség által elnyert foglalkozás bővítő támogatói pályázat, melynek
keretében történne a vályogtéglagyártásnak az előkészítése, illetve a kisebbségi önkormányzat
székhelyén különböző munkálatok végzése. Ténylegesen 5 fővel dolgoznak, de javaslata szerint az
előfinanszírozást a számlavezető pénzintézettől kellene megkérni, aki a feltételek teljesülése esetén
minden további nélkül biztosítja.
A vályogtéglagyártáshoz a Gyomaszolg Ipari Park Kft. területén kijelölt területet nem tartotta
szerencsésnek, sem munkaügyi sem egyéb szempontból. Véleménye szerint tárgyalásokat kellene
kezdeményezni arról, hogy egy olyan önkormányzati ingatlan bocsássanak a szervezet rendelkezésére,
ahol a gyártás elindulhat. A gép működéséhez villany, víz szükséges és a legyártott téglák,
szárításához, tárolásához terület szükséges. Jelenlegi megoldásban a Gyomaszolg Kft-nek kell az
energiát, vizet biztosítani, melynek pénzügyi fedezetére nem lett forrás kijelölve a Kft. részére.
Olyan telephelyet kell kijelölni, ahol a célkitűzéseket meg lehet valósítani.
Márjalaki József a telephellyel kapcsolatban megjegyezte, a Kft. Felügyelő bizottsági ülésén szó volt
a témáról, ahol Fekete József ügyvezető elmondta, a Kft. területén biztosítani tudják a területet a
tevékenység végzésére. A területet lekerítik, külön bejárást biztosítanak a szervezet számára.
Fekete József a Kft. ügyvezetője megerősítette a fent elmondottakat. A kft telephelyén biztosítani
tudnak területet a tevékenység végzéséhez, de azon a szín biztosítása nem lehetséges. A szövetség
kérésére a gyártáshoz szükséges gépet holnap segítenek elhozni Szarvasról, de az, hogy az adott
területen hogyan szervezik meg a termelést, nem tudja, ez a szervezők dolga. Amennyiben úgy
gondolják, hogy a termelés ezen a területen folytatódjon, úgy az energia használat és a területhasználat
kérdését le kell szabályozni.
Várfi András polgármester a téma kapcsán elmondta, a közfoglalkoztatási mintaprogramban szerepel
a vályogtégla készítés is. Jó lenne, ha ebben együttműködnének a szövetséggel és a kisebbségi
önkormányzattal, mivel ők rendelkeznek azzal a géppel, amivel vályogtégla készíthető. Ilyen
vályogtégla gyártó gépsort láttak már Jegyző úrral Csorváson. A gép most Szarvason van, felújítást
igényel, ami közel 1 millió Ft-ot igényel. Ezt az összeg beépítésre került a mintaprogramba, melyet a
Belügyminisztérium a mai napon elfogadott, jóváhagyott. Hangsúlyozta, hogy a mintaprogramokban
minden olyan újszerű dologgal pozitívan foglalkoznak, amely előre visz. A vályogtégla készítés egy
hasznos dolog, mert azzal olyan családok épületjavítását lehet segíteni, ahol kidől a fal. A
későbbiekben pedig, ha sikeres lesz a gyártás, szociális lakásépítési programba is felhasználható lesz.
Vagyon Dezső a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke pontosítani kívánta, hogy az elnyert
pályázat keretei között 5 fő 90 napos foglalkoztatására nyílt meg a lehetőség. A benyújtott támogatási
kérelmükben ennek az 5 főnek 1 havi bér és járulékának megelőlegezését kérnék az önkormányzattól.
Ez az 5 fő indítaná el azt a folyamatot, ami által a későbbiekben megindulhat a vályogtéglagyártás,
több munkahelyet teremtve hátrányos helyzetűeknek.
Az, hogy a gyártás milyen telephelyen indulna be, az egyeztetés kérdése.
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A számlavezető pénzintézettől kapott tájékoztatás szerint, részükről a megelőlegezés abban az esetben
lehetséges, ha a szervezet rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal, amire a jelzálog bejegyezhető. Mivel
ilyen ingatlanunk nincs, így a pénzintézettől nem tudnak támogatást igényelni.
Arnóczi István János képviselő a fentiekre figyelemmel javasolta a testületnek, hogy előlegezzék
meg a kért összeget.
Dr. Csorba Csaba jegyző javasolta, hogy azzal a feltétellel fogadják el a megelőlegezést, hogy a
megelőlegezett összegre a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége megadja az engedményezési
nyilatkozatot az önkormányzat számára.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak
a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, 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
530/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cigány Szervezetek Országos
Szövetsége részére megelőlegez 876.060 Ft-ot a TÁMOP 1.1.2 projekt előfinanszírozására
azzal a feltétellel, hogy a Szövetség a részelszámolások során benyújtott dokumentumokról
minden alkalommal másolatot biztosít az Önkormányzat számára, illetve a megelőlegezett
összegekre az Önkormányzat és a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége között
engedményezési szerződés kerül megkötésre. A megelőlegezés további feltétele egy
kapcsolattartó személy kijelölése a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottságból, aki az eddig elvégzett munkák megtekintése céljából helyszíni
bejárást is köteles tartani. A megelőlegezett összeg (kölcsön) a költségvetési rendelet soron
következő módosításakor kerüljön beépítésre.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
22. Napirendi pont
Téli szomszédolás elnevezésű akcióprogramban való részvétel
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnököt a napirendi pont
ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Belügyminisztérium 2011. áprilisában
tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a 2011-es Önkéntesség Európai Éve kapcsán számos
programterv kerül indításra, ezek egyike lesz a „Téli Szomszédolás – Látogasd meg a szomszédodat és
kérdezd meg, hogy nem fázik-e?” elnevezésű akcióprogram, melynek célja a társadalmi szolidaritás
erősítése mellett a téli hideg miatt legveszélyeztetettebb polgárok számának feltérképezése, illetve téli
tüzelőanyaggal, fával történő ellátása. A Minisztérium a tájékoztatás mellett kérte, hogy adjuk meg
annak a szervezetnek vagy a személynek a nevét, aki a program lebonyolításáért felelős lesz.
Gyomaendrődön az elmúlt év során az arra rászoruló személyeknek, családoknak biztosították a téli
fűtéshez a tűzifát, melynek lebonyolításában a hivatal segítségére volt a Térségi Humánsegítő
Szolgálat. Az intézményen belül Katona Vince családgondozó koordinálta a tevékenységet. A program
indulása előtt a tavalyi év tapasztalatai alapján összeállított egy krízis cselekvési tervet, mely a téli
hidegben segítségre szoruló személyek lakhatását, fűtését hivatott megoldani.
A Minisztérium által kért intézkedéseket megtették, felvették a kapcsolatot a szociális
alapszolgáltatókkal és a felmérés alapján körülbelül 300 család, az akinek gondot okozhat a téli tüzelő
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beszerzése. A rászoruló személyekről az adatbázis elkészült. A családok egy része tartozik az
elsődleges célcsoportba – idős egyedül élő, mozgásában korlátozott személy – a családok nagyobb
része létminimum alatt élő gyermekes családok. A felmérés szerint egy családnak kb. 40 mázsa
tüzelőre lehet szüksége, mely csak a tüzelési szezon egy részére tud megoldást nyújtani.
Az önkormányzat számára a program megvalósítása pénzügyi kockázatot nem jelent, mert az
önkormányzat intézményei által a program koordinálásában vesz részt, a program nem igényel
pénzügyi forrást az önkormányzat részéről. A téli szomszédolás akcióprogrammal tulajdonképpen a
tavalyi évben elkezdődött téli hidegben krízis helyzetbe került személyek megsegítésére indult helyi
akciónk folytatódik, melynek keretében az arra rászorult személyeknek kályhát illetve tűzifát
biztosítottunk.
Az Ügyrendi bizottság a javasolja a képviselő-testületnek a programban való részvételt.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetőt, kérdés, észrevétel hiányában felkérte a
képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János 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
531/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális biztonság erősítése,
megtartása miatt fontosnak tartja a „Téli Szomszédolás – Látogasd meg a szomszédodat és
kérdezd meg, hogy nem fázik-e?” elnevezésű akcióprogramban való részvételt, intézményei
közreműködésével vállalja a program koordinálását.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a társulás működésében beállt
személyi, tárgyi és jogszabályi változások, intézményi szmsz-ek, ágazati megállapodások, szabályzati
felülvizsgálatok, melyek következtében átstrukturálódtak a feladat-ellátási és finanszírozási normatív
rendszerek. Ennek következtében a Társulás Alap megállapodásának több rendelkezését is módosítani
szükséges. A megállapodás módosítása alapfeltétele a kistérségi együttműködés törvényes
működésének és a vonatkozó jogszabályok hatályosulásának.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a megállapodás előterjesztés szerinti módosítását.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 11 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János 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
532/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint:
1./ A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 1. pontjában a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulását alkotó Örménykút Község települési lakosságszáma:
„Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete

775

5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Örménykút: 430 fő”
az alábbiak szerint módosul:
„Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Örménykút: 436 fő”
2./ A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 6. pontjában aTöbbcélú
Társulás jogállása:
„A Többcélú Társulás jogállása: jogi személy, önálló költségvetési szerv.
Alapításáról a Társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületei külön okiratban
rendelkeznek, alapító okiratot adnak ki.”
az alábbiak szerint módosul:
„A Többcélú Társulás jogállása: jogi személy.
Alapításáról a Társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületei külön okiratban
rendelkeznek, alapító okiratot (társulási megállapodás) adnak ki.”
3./ A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 7. pontjában Többcélú
Társuláson belül működő mikrotérségek felsorolása:
7. A Többcélú Társuláson belül két mikrotérség működik.
7.1. Tagjai: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata(a békési kistérségből)
A mikrotérség székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
7.2. Tagjai: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
A mikrotérség székhelye: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
A mikrotérség működéséről, az ellátandó feladatokról a mikrotérség tagjai külön
megállapodásokban rendelkeznek.
az alábbiak szerint módosul:
„A Többcélú Társuláson belül három mikrotérség működik.
7.1. Tagjai: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata (a békési kistérségből)
A mikrotérség székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
7.2. Tagjai: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
A mikrotérség székhelye: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
7.3 Tagjai: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
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Örménykút Község Önkormányzata
Nevelési- oktatási Intézményfenntartó Társulás
A mikrotérség székhelye: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
4./ A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 10. pontja hatályát veszti:
10. „A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő és
gazdálkodó, teljes jogkörű szervezet, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
5./ A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezet 1. pontja az
Áht-nak a költségvetési szervek működése és gazdálkodása, a fejezeti kezelésű
előirányzatok kezelése című VII. fejezetének való megfelelés céljából az alábbiak szerint
módosul:
1.
„A Többcélú Társulás feladatainak megszervezésére elkülönült munkaszervezetet
működtet.
Neve: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Működési területe: a Többcélú Társulást alkotó települések közigazgatási területe
Feladatai: Többcélú Társulás működésének megszervezése, pénzügyi-gazdasági feladatainak
ellátása, társulási döntések előkészítése, végrehajtása.”
az alábbiak szerint módosul:
1. „A Többcélú Társulás feladatainak megszervezésére elkülönült munkaszervezetet
működtet.
Neve: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Működési területe: a Többcélú Társulást alkotó települések közigazgatási területe
Feladatai:
a Többcélú Társulás működésének megszervezése, a Társulás és Intézményei pénzügyigazdasági feladatainak ellátása,
- társulási döntések előkészítése, végrehajtása.”
6./ A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezet 3. pont 3.4.
alpontja Áht-nak a költségvetési szervek működése és gazdálkodása, a fejezeti kezelésű
előirányzatok kezelése című VII. fejezetének való megfelelés céljából az alábbiak szerint
módosul:
„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
Családsegítés:
- rendszeres szociális segélyezettek ellátása;
- adósságkezelési tanácsadás;
- jogi tanácsadás;
- utcai szociális munka;
- konfliktuskezelő meditáció;
- 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.”
b)

d) Szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi alapellátás
Működési területe: Szarvas település 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 - egységesen rendelkezve a Megállapodás III/4 és III/5. pontjainak
megfelelően
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;
- jogi tanácsadás;
- utcai szociális munka;
- konfliktuskezelő meditáció;
- 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
7./ A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 4. pont
4.1. alpontja az alábbiak szerint módosul:
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„4.1. Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Feladatai: - ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
- átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
- bölcsődei ellátás
- házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)
- tanyagondnoki szolgálat
- szociális étkeztetés
- nappali szociális ellátás
- egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (támogató szolgáltatás)
- önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas
települések közigazgatási területe.”
az alábbiak szerint módosul:
„4.1. Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Feladatai: - ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
- átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
- bölcsődei ellátás
- házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)
- tanyagondnoki szolgálat
- szociális étkeztetés
- nappali szociális ellátás
- egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (támogató szolgáltatás)
- önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas
települések közigazgatási területe.”
8./ A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezet 4. pont 4.3.
alpontja az alábbiak szerint módosul:
4.3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120.§-a
alapján kötött ellátási szerződéssel, együttműködési megállapodással vagy egyéb módon:
„4.3.1 Rózsakert – Gondozás és Egészséges Életmódért” Alapítvány
Székhelye: 5553 Kondoros, Aradi u. 33.
Az Alapítvány által ellátott feladatok:
10.házi segítségnyújtás Kondoros közigazgatási területén
10.közösségi ellátás Kondoros, Csabacsüd, Kardos közigazgatási területén
10.idősek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén
10.fogyatékos személyek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén
10.idősek otthona Kondoros közigazgatási területén.
4.3.2. Közösségi Misszió
Székhelye: 5553 Kondoros, Deák F. u. 1.
A Közösségi Misszió által ellátott feladatok:
házi segítségnyújtás
közösségi ellátás
támogató szolgáltatás
fogyatékos személyek nappali ellátása
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szociális étkeztetés
Működési területe: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe
az alábbiak szerint módosul:
4.3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120.§-a
alapján kötött ellátási szerződéssel, együttműködési megállapodással vagy egyéb módon:
„4.3.1 Rózsakert – Gondozás és Egészséges Életmódért” Alapítvány
Székhelye: 5553 Kondoros, Aradi u. 33.
Az Alapítvány által ellátott feladatok:
10.házi segítségnyújtás Kondoros közigazgatási területén
10.közösségi ellátás Kondoros, Csabacsüd, Kardos közigazgatási területén
10.idősek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén
10.fogyatékos személyek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén
10.idősek otthona Kondoros közigazgatási területén.
4.3.2. Közösségi Misszió
Székhelye: 5553 Kondoros, Deák F. u. 1.
A Közösségi Misszió által ellátott feladatok:
házi segítségnyújtás
közösségi ellátás
támogató szolgáltatás
fogyatékos személyek nappali ellátása
szociális étkeztetés
Működési területe: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe
„4.3.3. Magyar országi Evangélikus Egyház
Székhelye: 5540 Szarvas, Vajda P. u. 7.
Az Egyház által ellátott feladatok:
házi segítségnyújtás
szociális étkeztetés
szenvedélybeteg gondozás
idősek nappali ellátása
szenvedélybeteg ellátás
támogató szolgálat
támogató szolgálat
tartós bentlakás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
fogyatékos személyek ellátása
demens személyek nappali ellátása
utcai szociális munka
tanyagondnoki szolgálat
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Hunya,
Örménykút, Gyomaendrőd, Szarvas települések közigazgatási területe.”
9./ A Megállapodás Társulás tagsági viszonyai című IV. fejezet 2. pontja az alábbiak
szerint változik:
„2. A Többcélú Társulás akkor tekintendő megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési
önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Megállapodást jóváhagyják.
A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
határozata szükséges:
1. a megállapodás jóváhagyásához
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2.
3.
4.
5.

a megállapodás módosításához
a megállapodás megszüntetéséhez
a társulási megállapodás felmondásához (kilépéshez)
a társuláshoz történő csatlakozás hozzájárulásához.”
az alábbiak szerint módosul:

-

2. A Többcélú Társulás akkor tekintendő megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési
önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Megállapodást jóváhagyják.
A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
határozata szükséges:
a megállapodás jóváhagyásához
a megállapodás módosításához
a megállapodás megszüntetéséhez
a társulási megállapodás felmondásához (kilépéshez)
a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásához.”

10./ A Megállapodás A Többcélú Társulás Szervezeti Rendszere című V. fejezetének 8. pont
8.2 alpontja
az alábbiak szerint módosul:
„8.2. A Mikro-térségi Tanács feladata a megállapodásban szereplő feladatok végzésének
koordinációja, ellenőrzése, a mellék megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel
kísérése és ellenőrzése, valamint a hatékony működtetés, a szolgáltatás színvonalának
ellenőrzése.”
az alábbiak szerint módosul:
„8.2. A Mikro-térségi Társulási Tanács feladata a megállapodásban szereplő feladatok
végzésének koordinációja, ellenőrzése, a mellék megállapodásban foglaltak betartásának
figyelemmel kísérése és ellenőrzése, valamint a hatékony működtetés, a szolgáltatás
színvonalának ellenőrzése.”
12./ A Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan formában és
tartalommal hatályban maradnak.
Határidő: 2011. október 4.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Az „Én is itt vagyok” Közhasznú Alapítvány támogatói szerződésének módosítása
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Az alapítvány a 2011 évi civil alap felosztásakor 100.000 Ft támogatásban részesült. A támogatási
szerződésben foglalt célt az alapítványnak nem sikerült megvalósítani, ezért a benyújtott kérelmében a
támogatói szerződés módosítását kérte. Az alapítvány a Magtárlapos utcai fogyatékosok nappali klubja
melletti telek kerítésének támogatására szeretné ezt az összeget felhasználni.
A Pénzügyi bizottság részéről az a javaslat fogalmazódott meg, hogy az alapítvány fizesse vissza az
elnyert támogatási összeget. A civil alapba visszakerült 100.000 Ft pedig kerüljön átcsoportosításra az
önkormányzat általános tartaléka közé, majd az önkormányzat növelje meg a Térségi Szociális
Gondozási Központ támogatását, melyet az intézmény a Magtárlapos utcai fogyatékosok nappali
klubja melletti telek kerítésének elkészítéséhez használhat fel.
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Várfi András polgármester hangsúlyozta, annak idején, amikor elkészült a fogyatékosok nappali
klubja ezért vásárolták meg a szomszédos telket, hogy a fogyatékkal élőknek tér álljon rendelkezésre.
A telket el kell keríteni ahhoz, hogy a célnak megfelelően tudják használni.
Javasolta a képviselő-testületnek fogadják el a bizottság javaslatát.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János 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
533/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete nem támogatja az „Én is itt
vagyok” Közhasznú Alapítvány támogatói szerződés módosításának kérelmét, valamint a
szerződés felbontását és a civil alapból elnyert támogatási összeg (100.000 Ft) visszafizetését
rendeli el.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete támogatja az „Én is itt vagyok”
Közhasznú Alapítvány kérését. A civil alapba visszakerült 100.000 Ft kerüljön
átcsoportosításra az önkormányzat általános tartaléka közé, majd az önkormányzat növelje
meg a Térségi Szociális Gondozási Központ támogatását, melyet az intézmény a Magtárlapos
utcai fogyatékosok nappali klubja melletti telek kerítésének elkészítéséhez használhat fel.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Csatlakozás az Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse a
napirendi pontot.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, A 2009-ben Isztambulban megrendezett 5. Víz Világfórumon
került elfogadásra az „Isztambuli Vízügyi Megegyezés” c. dokumentum.
Hiteles magyar nyelvű fordítás hiányában nem állapítható meg, hogy az Egyezményhez csatlakozó
települések pontosan milyen kötelezettségeket vállalnak, ezért a bizottság nem javasolja a képviselőtestületnek a csatlakozást.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottság javaslatával, felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslat szerint.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János 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
534/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja az „Isztambuli Vízügyi Megegyezés” c.
dokumentumban megfogalmazott célokat, azonban amíg hiteles magyar nyelvű fordítás nem
áll rendelkezésre, nem kíván hozzá csatlakozni.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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26. Napirendi pont
Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke ismertette a bizottság javaslatát, amely szerint javasolja
a települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére című pályázat második fordulójára a
pályázat benyújtását közösen a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással.
Javasolja továbbá a fejlesztés 22 150 451 Ft összegű önerejét a költségvetési rendeletében biztosítani,
valamint a beruházás ÁFÁ-ját megelőlegezni, a költségvetési rendeletbe beépíteni. Ugyanakkor
javasolja tisztázni, hogy az ÁFA összegét meddig kell az önkormányzatnak megelőlegezni, mert
amennyiben 2012. évben nem fog megtérülni, a 2012. évi költségvetés megalkotásakor az ÁFA
megfizetésére forrást kell kijelölni.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a bizottság
javaslatának megfelelően.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János 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
535/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a települési hulladékgazdálkodási rendszerek
fejlesztésére című pályázat második fordulójára pályázatot nyújt be közösen a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulással.
A fejlesztés 22 150 451 Ft összegű önerejét a költségvetési rendeletében biztosítja, valamint a
beruházás 26.994.711,- Ft ÁFÁ-ját megelőlegezi, a költségvetési rendeletébe beépíti.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
Szennyvíztisztító telep fejlesztése
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület az augusztusi ülésén döntött a
szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról. A pályázat benyújtásához
szükséges a Képviselő-testület határozata az önerő biztosításáról. A képviselő-testületi ülésen
elhangzott, hogy az önerő teljes részét nem a kötvényből kívánja biztosítani.
A Békés Megyei Vízművek Zrt a beruházáshoz nem tud biztosítani forrást, a rekonstrukciós alap
felhasználását erre a célra nem javasolta.
A Pénzügyi bizottság ülésén Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető asszony részéről
felmerült egy javaslat az önerő biztosítását illetően. Felkérte osztályvezető asszonyt ismertesse a
képviselő-testülettel az ott elmondott javaslatát.
Szilágyiné Bácsi Gabriella elmondta, egy kalkulációt készítettek, és ahhoz, hogy ez meg is tudjon
valósulni sok feltételnek kell egyidejűleg teljesülni. Az egyik, hogy a MÁK felé lehetőség legyen
pályázatot benyújtani az önerő 50 %-nak támogatására, és annak elbírálása pozitív legyen. Ebben az
esetben csak az önerő másik 50 %-ra kell az önkormányzatnak forrást kijelölni. A kalkuláció abból
indul, ki, hogy a testület döntést hoz arról, hogy a 2011. december 31-ig realizálódó többlet bérleti díj
maradvány összegét – 11.5 millió Ft – a szennyvíztisztító telep fejlesztés önerejére kívánja fordítani.
Továbbá feltételezték, hogy a 2011-ben szennyvíz és ivóvízhálózaton képződött többlet bérleti díj
összege, a 32 millió Ft 2012-től is realizálódni fog. Ahhoz, hogy ez a kalkuláció realizálódjon a
testületnek jóvá kellene hagyni ennek a többlet bérleti díjnak az 50 %-át ténylegesen a telep
fejlesztésére fogja fordítani. Ez az összeg fedezetet nyújtana a szükséges önerő 50 %-ra.
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Várfi András polgármester hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatokat. Az 1. döntési
javaslat a beruházás pénzügyi ütemezéséről szól. Felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János 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
536/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP 1.2.0/B kódszámú szennyvízelvezetés és
tisztítás tárgyú pályázatra benyújtásra kerülő szennyvíztisztító telep felújítása tárgyú pályázat,
illetve a beruházás saját erő biztosítását a mindenkori költségvetési rendeletben biztosítja.
A beruházás pénzügyi ütemezése:
2012
Összes önerő
6 703 272
Összes költség
36 244 417

2013
72 576 719
392 420 410

2014
78 772 026
425 918 272

2015
848 516
4 587 901

Határidő: azonnal
A 2. döntési javaslat két alternatívából áll. Mindkét alternatíva 1. pontja arról szól, hogy a saját forrás
támogatására az EU Önerő Alap támogatás érdekében a saját forrás 50 %-ára igényt nyújtson be a
testület a Magyar Államkincstárhoz a pályázat elnyerése esetén.
A 2. pontban van eltérés. Az egyik szerint a szennyvízrendszeren képződő többlet bérleti díjat, míg a
másik szerint a víz- és szennyvízrendszeren képződő többlet bérleti díj 50 %-át fordítják a
szennyvíztisztító telep felújítására.
A Polgármester kérte a képviselőket, hogy az A. alternatíváról döntsenek.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta.
A határozat kihirdetése előtt szót kért Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető és felhívta a figyelmet,
hogy lényeges különbség van az A és a B. alternatíva 2. pontjában megfogalmazottak között. Az A.
alternatíva szerint csak a szennyvízrendszeren képződött többlet bérleti díj felhasználását hagyja jóvá a
telep felújítására. A B. alternatíva szerint viszont az egész víz-és szennyvízrendszeren képződött
többlet bérleti díjnak minimum az 50 %-át fel tudnák használni saját erőként.
Dr. Csorba Csaba jegyző javasolta, hogy tartson egy ismételt szavazást a képviselő-testület, aminek a
költségvetés tervezése szempontjából van jelentősége. Ugyanakkor lényeges, hogy a Vízművek Zrt.
hogyan számolhat a rekonstrukciós és a felújítási kiadások ütemezésével.
Lényeges lenne a pontosító döntés, hogy a testület tagjai valamennyien egyformán értelmezzék a
kialakult döntést, hogy a bérleti és rekonstrukciós díjat mindaddig, amíg a telep beruházásának forrás
összetétele nem rendeződik, addig más területre nem használja fel, nem jelöli ki.
Az ismételt szavazásról a hatályos SzMSz 18/A.§ (6) bekezdése rendelkezik, amely szerint „ismételt
szavazásra minden napirendi pont tekintetében összesen egyetlen alkalommal lehet javaslatot tenni. A
javaslat megtételére annak indokai megjelölésével együtt bármelyik képviselő, a polgármester és a
jegyző jogosult. A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.”
Betkó József pontosítani kívánta, hogy az A. alternatíva 2. pontja szerinti többlet bérleti díj nem
fedezné a költségeket?
Szilágyiné Bácsi Gabriella válasza, nem.
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Várfi András polgármester egyetértve a jegyző által javasoltakkal, felkérte a képviselőket, hogy
ismételten szavazzanak, a A. alternatíváról kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett a javaslatot
elutasította. [Arnóczi István János nem, Betkó József nem, Béres János nem, Iványi Lajosné nem, Lehóczkiné Timár Irén
nem, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó nem, Poharelec László tartózkodás, Toldi Balázs
tartózkodás,Várfi András igen.]

A szavazás eredményére figyelemmel a Polgármester a B. alternatíváról kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné nem, Lehóczkiné Timár Irén
tartózkodás, Marton Dániel tartózkodás, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi
Balázs igen,Várfi András tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
537/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a saját forrás támogatására az
EU Önerő Alap támogatás érdekében a saját forrás 50 %-ára igényt nyújtson be a Magyar
Államkincstárhoz a pályázat elnyerése esetén.

2./
A Képviselő-testület a fel nem használt rekonstrukciós alapot, valamint a beruházás éveiben a
víz- és szennyvízrendszeren képződő többlet bérleti díj 50 %-át a szennyvíztisztító telep
felújítására fordítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
Termőföldek hasznosítása
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, az augusztusi ülésén a testület levette az ülés napirendjéről az önkormányzati
tulajdonú termőföldek haszonbérbeadásáról készített előterjesztést, melynek oka, hogy a szintén
testületi döntés alapján megvalósítandó szociális földprogramhoz meg kell vizsgálni a rendelkezésre
álló önkormányzati tulajdonú gazdálkodásra alkalmas földterületeket.
Az előzetes vizsgálatok alapján a bizottság az alábbi termőföldeket javasolják kijelölni a szociális
földprogramba:
- volt endrődi pedagógus föld – 22.5 ha szántó,
- Fattyas- 9 ha szántó,
- Újkert soron – 5 db szántó terület, összesen 1.0869 ha
- Bónom zugban – 4db szántó terület, összesen 0.7148 ha
- Rév zugban – 2 db beépítetlen terület
- és a juh nyári szállást, ami közel 1 ha terület.
A lejáró önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérletének meghirdetésével kapcsolatban
tájékoztatta a jelenlévőket és a helyi Tv nézőit, hogy a testület jóváhagyása esetén az önkormányzat
árverésre bocsát mintegy 140 ha önkormányzati tulajdonú szántó művelési ágú földterületet, 5 éves
időtartamú hasznosításra. Az árverés ideje 2011. október 14. de. 10 óra. Az árverés helye:
Polgármesteri Hivatal. Induló bérleti díj licit 32 kg búza/ AK.
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Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: [Arnóczi István János
igen, Betkó József igen, Béres János 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
538/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete a szociális földprogram
megvalósítására az alábbiakban részletezett önkormányzati tulajdonú termőföldeket és egyéb
területeket jelöli ki keretjelleggel.
1. Termőföldek
Hrsz. Művelési ága
02155/7
szántó
14002
szántó
13444
Szántó
13458
Szántó
13473
Szántó
13485
Szántó
13510
Szántó
8861
Szántó
8862
Szántó
8863
Szántó
8864
Szántó
Összesen:

Terület ( ha ) AK érték
22,5525
1019,37
9,9014
313,06
0,2216
5,01
0,2068
4,67
0,3420
7,73
0,1543
3,49
0,1622
3,66
0,1859
2,27
0,1859
2,27
0,1715
2,09
0,1715
2,09
34,2556
1365,71

2. Egyéb területek
Hrsz.
Művelési ága
6104
Beépítetlen terület
6236
Beépítetlen terület
01140/11 Elhagyott vasúti pályatest
Összesen:

Terület ( ha )
1,0525
0,7646
0,9798
2,7969

Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
539/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
termőföldekre vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe
adását hirdeti meg helyben árverés útján a következő feltételek mellett.
Hrsz
02294/10
02294/6
02294/7
02294/8
02294/9
02629/38

Művelési ág
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

Terület ( ha )
9,5651
1,1642
13,5932
13,6098
10,2664
45,4355

AK érték
179,05
24,31
299,62
283,72
186,68
681,45
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Induló bérleti díj licit
32 kg/AK
32 kg/AK
32 kg/AK
32 kg/AK
32 kg/AK
32 kg/AK

02667/9 Szántó
02754/1 Szántó
02754/3 Szántó

5,7650
23,4000
16,6814

138,49
542,78
416,10

32 kg/AK
32 kg/AK
32 kg/AK

1.
Az árverés időpontja: 2011. október 14-én de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
4.
Az induló licit az árverési kijelölt ingatlanokról készült kimutatásban szerepelnek. A
licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2011. október 14-én de. 9.00-ig - a szerződés megkötését,
biztosító előleget kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor
a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését.
5.
A bérleti díj összege: az étkezési búza július hónapban az augusztusi szállításokra
létrejött tőzsdei ügyletek elszámoló árainak átlaga, a termőföld aranykorona értéke és a
kilogrammban meghatározott bérleti díj szorzata.
6.
A földhaszonbérlet időtartama: 5 év.
7.
Az árverésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben fennálló
lejárt földhaszonbérleti díj tartozás.
8.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja, a kikiáltási árnál
alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni.
9.
A bérleti jogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A
licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat.
Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor
a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a szerződés.
10. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
és Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni.
11. Az árverésről hangfelvétel készül.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
29. Napirendi pont
Ingatlanok hasznosítása
Betkó József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az önkormányzat több olyan üresen álló
ingatlannal rendelkezik, amelyek további hasznosításáról szükséges dönteni.
Ezek az ingatlanok az alábbiak:
Fő út 66., volt idősek napközi otthona,
Dózsa György utca 1., volt gyógyszertár,
Fő út 85., volt óvoda.
A Városfenntartó bizottság az ingatlanok hasznosításával kapcsolatban az alábbiakat javasolja.
1. A Fő út 66. szám alatti ingatlan legyen tovább hirdetve 3,2 millió Ft kikiáltási áron.
2. A Dózsa György utca 1. szám alatti "gyógyszertár", valamint a Fő út 85. szám alatti "óvoda"
ingatlanok bérbeadását javasolja levenni a napirendről. Az ingatlanokról készüljön értékbecslés és
legyenek meghirdetve értékesítésre.
3. Az Ipari Park területén lévő 3741/52 hrsz.-ú építési terület pályázati feltételei között a terület
megosztással keletkező részeiben történő értékesítés esetében legyen kikötve, hogy a pályázónak
minimum a teljes terület 50 %-ára kell ajánlatot tenni. A minimum vételár bruttó 600 Ft/m2. 11 ha,
4.400 m2 nagyságú.
Várfi András polgármester egyetértett a Fő út 85. és a Dózsa Gy. út 1. sz. ingatlanok vonatkozásában
tett bizottsági javaslattal. Készüljön az ingatlanokról értékbecslés és hirdessék meg értékesítésre.
Véleménye szerint az értékesítéssel még nem is kellene foglalkozni, egyenlőre csak készüljön el az
értékbecslés, majd bizottsági elnöki ülésen beszéljenek róla. A járás kialakítással változhat az
ingatlanok helyzete, mert vannak olyanok, amelyek a kormányhivatal fennhatósága alá tartoznak, és
lehet, hogy kell önkormányzati ingatlant felajánlanunk ezekért cserébe.
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Összegezve módosító javaslatként megfogalmazta, hogy a két szóban forgó ingatlant egyenlőre ne
hirdessék meg értékesítésére, csak az értékbecslés készüljön el.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy elsőként az általa tett módosító javaslatról
szavazzanak.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
540/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fő út 85., valamint a Dózsa György
u. 1. szám alatti ingatlanokról értékbecslést készíttet, azokat nem hirdeti meg értékesítésre.
Határidő: azonnal
A következőkben a Polgármester a Fő út 66. sz. alatti ingatlan nyílt árverésen történő értékesítéséről
kérte a testület döntését.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János 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
541/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Fő út 66. szám alatti ingatlant
meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
szám
6477

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb Kikiáltási ár Licitlépcső
megjegyzés
( Ft )
( Ft )
Gyomaendrőd, Fő út 66. szám.
3.200.000
10.000
Műszaki állapot: felújításra szorul. A
telken lévő 2 db épület üresen áll.
A telek területe: 508 m2

1.
Az árverés időpontja: 2011. október 28-án de. 11.00 óra.
2.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
4.
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült
kimutatásban szerepel. A licitálandó ingatlanra legkésőbb 2011. október 28-án de. 9.00-ig a
kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget kell a Polgármesteri
Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal
igazolni kell az árverési előleg befizetését.
5.
Az árverési előleg a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés
során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az
árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az
árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
6.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást,
akinek a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.
7.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül
szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül
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sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki felróható ok
miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül
megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell
megfizetnie.
8.
Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. Az
ingatlan előre ( 7 óra 30 perctől – 16 óráig ) egyeztetett időpontban megtekinthető.
9.
Az árverésről hangfelvétel készül.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az árverés eredménytelensége esetén felhatalmazza
a polgármestert, hogy az árverési hirdetmény változatlan feltételei mellet még kettő
időpontban tűzzön ki árverést. Amennyiben az árverések eredménytelenül zárulnak, akkor a
hirdetési feltételek módosításra javaslatot kell tenni a T. Képviselő – testület felé előterjesztés
formájában.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Végül az Ipari park területén lévő 11 ha 4200 m2 építési terület és árok értékesítéséről kérte a
képviselők döntését.
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János 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
542/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet az Ipari Park
területén lévő ( 3741/52 hrsz. ) 11 ha 4200 m2 építési terület és árok értékesítésére a
következő feltételekkel.
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve,
"Ipari Park" jeligével ellátva 2011. november 2.-án 16,00 óráig kell benyújtani
személyesen, vagy előző napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
címre.
A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti
határidő elmulasztása jogvesztő!
A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt a 2011. november 24.-i
ülésén. A pályázat előzetes véleményezését a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság végzi. A pályázatok bontásáról, valamint a döntés időpontjáról a
pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázati feltételek:
1. a terület fajlagos minimum vételára: bruttó 600 Ft/m2.
2. A terület megosztással keletkező részeire is lehet pályázni.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a
terület övezeti jele: Gk/Sz/50.
Gk jelű építési övezet előírásai
10. § (1) A Gk jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet területén:
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a) Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel
tartalmazza.
b) A telek utcai homlokvonala: kialakult, -új telek kialakítása esetén min. 25,0 m
c) Közműellátás szintje: teljes
(2) A Gk* jelű építési övezetben kizárólag az Ipari parki humán szolgáltatások (étkeztetés,
munkásszállás stb.) számára helyezhetők el építmények.
(3) A Gk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi
véleményezése alapján engedélyezhető,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
Max.
Min/max Min.
Min.
Előkert Oldalkert Hátsókert
beépítettségépítmény-telekterületzöldfelületmin
min (m) min.(m)
(%)
magasság (m2)
(%)
(m)
(m)
Gk1* Gk Sz 50 Szabadonálló 50
10,5
2000
25
10
8
10
Jel

Övezeti Beépítési
jel
mód

Az ingatlanra a közművek rácsatlakoztatása a Sebes György utca felül biztosított, azonban a
befektető részéről fejlesztést igényel.
3. A telekalakítási eljárás során az összes felmerülő költség a vevőt terheli.
4. A pályázat elbírálása során előnyt élez az, aki a teljes területre licitál. Ez azt jelenti, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzata rangsorban az első helyen a teljes területet kívánja
értékesíteni.
5. A tulajdonjogot elnyerőnek a kiértesítést, illetve a telekalakítási eljárás jogerőre
emelkedését követő 8 napon belül szerződést kell kötnie. Vevőnek a vételárat legkésőbb a
szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
A pályázónak nyilatkoznia kell:
A megvásárolni kívánt terület nagyságára.
A vételár mértékére.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
A pályázat benyújtása az egész ingatlan megvásárlására történt, vagy telekalakítással
keletkező részére. Amennyiben van ajánlat a teljes terület megvásárlására, akkor a
területrészek megvásárlására benyújtott pályázatok nem kerülnek értékelésre.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb vételár ajánlatot teszi.
A pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidőn túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által
kiírt feltételeknek, az előírt nyilatkozatokat nem tartalmazza. Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja indoklás nélkül. A pályázat elkészítéséért, illetve az
elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben díj nem számítható fel.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlannal kapcsolatban bővebb információkat Gyomaendrőd
Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán lehet kérni
Csényi István ügyintézőnél.
Elérhetőség: Telefon: (66) 386-122/133 mellék, email: csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu.
Az ingatlan az Ipari Park területén megtekinthető.
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Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
30. Napirendi pont
Fő út - Bajcsy Zsilinszky u. kerékpárút építése
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a kerékpárút műszaki átadása 2010.
december 17-én megtörtént. A forgalomba-helyezési eljárás 2011 februárjában elindult, mely során
2011. március 22-én a Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedés Felügyelőségének munkatársai
helyszíni szemlét végeztek. A helyszíni szemlén több közlekedésbiztonsági hiányosság is
megállapítást nyert. A szemlét követően a kivitelező, Bükki Bánya Kft. a hiánypótlást elvégezte, a
Közlekedési Felügyelet az újbóli helyszíni szemlén több olyan hiányosságot jeleztek, melyek ugyan
nem szerepeltek az engedélyes tervdokumentáción, azonban a közlekedésbiztonság érdekében
kijavításuk mindenképp indokolt. Ezen hiányosságokat az Önkormányzat pótolta és ezt követően a
2011. augusztus 2-i szemle sikeresen, hiányosság jelzése nélkül lezajlott.
Jelenleg a jogerős forgalomba-helyezési engedély megérkezését várjuk.
A kerékpárút építési beruházás a 46-os főutat és a 4232. számú országos közutat terület
igénybevétellel érintette. Mivel a gyomaendrődi 2182/2, 1597/3, 16/2 hrsz alatti földrészletek a
Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében
vannak, ezért az igénybevett terület átadásáról megállapodást kell kötnünk és az ingatlannyilvántartásban át kell vezettetni. A megállapodás tervezetek aláírására a Képviselő-testületnek kell
felhatalmaznia a polgármestert.
A megállapodások megkötése, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés feltétele a pályázat
végleges elszámolásának.
A Pénzügyi bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a felhatalmazás megadását a Polgármester
számára.
Béres János képviselő a téma kapcsán felvette, hogy a kerékpárút építése során a Bajcsy Zs. út
Mikszáth út felőli sarkán lerakott földkupac a mai napig nem került elhordásra a kivitelező által.
Ugyanakkor a Bánomkertbe vezető út mellett a záportározó környékére hordott föld sincs
elplanírozva, a partszakasz nem lett kialakítva. Kérte, hogy ezen területek helyreállítására
határozzanak meg egy határidőt a kivitelező számára, október 7. napja. Ha beáll az esős idő, ezt a
munkát már nem lehet elvégezni.
Várfi András polgármester egyetértett a képviselő úr felvetésével. Javasolta, hogy a kerékpárút
építéséről szóló tájékoztatót azzal a kiegészítéssel fogadja el a testület, miszerint felhívja a kivitelező,
Bükki Bánya Kft. figyelmét, hogy a kerékpárút építése során a Bajcsy Zs út- Mikszáth út sarkán
lerakott földkupacot szüntesse meg, valamint a Bánomkertbe vezető út melletti záportározó
környékére hordott földet planírozza el és alakítsa ki a partszakaszt 2011. október 7. napjáig
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi határozatokat
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János 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
543/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Fő úti – Bajcsy Zsilinszky úti kerékpárút építéséről
szóló tájékoztatót elfogadja. Ugyanakkor felhívja a kivitelező, Bükki Bánya Kft. figyelmét,
hogy a kerékpárút építése során a Bajcsy Zs út- Mikszáth út sarkán lerakott földkupacot
szüntesse meg, valamint a Bánomkertbe vezető út melletti záportározó környékére hordott
földet planírozza el, és alakítsa ki a partszakaszt 2011. október 7. napjáig.
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
544/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Bajcsy-Zsilinszky utcai és a Fő úti kerékpárút építésével érintett ingatlanok esetében az út
átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására, valamint az átadás-átvételhez
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
46-os főút melletti kerékpársáv építése
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat gazdasági programjában meghatározásra
került, hogy a település kerékpárút hálózatát tovább fejlesztik. A beruházást pályázati támogatással
tudjuk megvalósítani. A pályázni kívánt szakasz az Endrődi településrészen a 46-os főút mellett.
41+235 – 42 + 400 szelvények között. 2007. évben tervezett kerékpárút egyoldali kétirányú. 2008-ban
benyújtott pályázaton nem kaptunk támogatást a megvalósításra.
Az elmúlt évben megvalósult kerékpárút építésének tapasztalatát, problémáit, lakossági észrevételeket
figyelembe véve megbeszélést tartottunk a Tervezővel, Közlekedési Hatósággal és a Magyar Közút
NZrt Gyomaendrődi Üzemmérnökség vezetőjével. Az egyeztetésen felmerült a kerékpárút
szélességének felülvizsgálata, valamint kétoldali egyirányú kerékpársáv megvalósítása, amely
illeszkedik a csomópont terveihez, valamint a Hídfő utcai kerékpárút módosított vonalvezetéséhez, az
Endrődi Hármas-Körös hídon megépült és a csatlakozó szakaszok vonalvezetéséhez. A tervek a
tervbírálatokon és lakossági fórumon bemutatásra kerültek, ahol kifogás nem merült fel.
A bizottság a pályázat előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Poharelec László képviselő észrevételezte, hogy a bizottságülésen nem a kerékpársáv, hanem a
kerékpárút építését támogatták. Véleménye szerint azzal, hogy a Hídfőig megépítik a kerékpár sávot
még ugyan olyan balesetveszélyes lesz ez az útszakasz, mint most. A gyerekek továbbra is a járdán
fognak kerékpározni, ugyanis fő útvonalon 12 év alatti gyermeknek tilos kerékpározni. A kerékpár sáv
pedig az úttest része, a tiltás erre vonatkozik.
Javaslata szerint, ha ténylegesen biztonságba akarjuk tudni a gyerekeket, hogy biztonságosan
kerékpározzanak, akkor keressék azt a pályázati lehetőséget, amivel oda egy kerékpár utat tudnak
építeni. Nyilván, hogy lesznek lakók, akiket ez kellemetlenül fog érinteni, de két érintett családdal már
sikerült beszélni, akik bár nem örülnek, hogy előttük haladna el a kerékpárút, de a gyerekek biztonsága
érdekében elfogadják.
Véleménye szerint, ha most a kerékpár sávra pályázunk, utána esélyünk se lesz arra, hogy kerékpárutat
építésünk. Azzal, hogy most felfestjük a sárga csíkot az úttestre, a kamionok még ott fognak elrobogni
a kerékpárosok mellett, nem lesz biztonságos.
Javaslata szerint a kereszteződésig legyen kerékpárút, a Hídfőtől felfele pedig a Endrődi HármasKörös hídig lehet a kerékpársáv. Kérte, hogy ezt a javaslatát a döntés során vegyék figyelembe.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, mint lakos vett részt a témával kapcsolatban
tartott lakossági fórumon. Nem merült fel kifogás a kerékpársávval kapcsolatban. Véleménye szerint
semmivel sem veszélyesebb kerékpársávon közlekedni, mint a nélkül. Ha most tovább halogatjuk a
megvalósítást nem biztos, hogy nyerő pályázatunk lesz. Egyszer már a beruházás költsége miatt
visszautasításra került a benyújtott pályázatunk. Meglátása szerint a biztonság ugyan olyan fontos
lenne a Hídfőtől a hídig, mint az előtt. Más településeken is láthatunk ilyen felfestett kerékpársávot, a
forgalom lassítására be lehet építeni különböző akadályokat. A jelenlegi állapottól a sáv is
biztonságosabb lenne, és ha ennek megvalósítására van nagyobb esélyünk támogatást nyerni, akkor
nem szabad tovább halogatni.

792

Poharelec László képviselő hangsúlyozta, semmilyen egyéni érdeke nem fűződik ahhoz, melyik
megoldás legyen, csupán a gyermekek, a kerékpárosok biztonsága érdekében javasolná a kerékpárút
megépítését. Vizsgálják meg ennek lehetőségét. Ha most kerékpár sávra pályáznak, biztos, hogy
évekig nem lesz kerékpárutunk. Egy jól elkészített kerékpárúttal hosszú évekre megoldanák a
problémát, de a sáv felfestésével semmit nem fognak megoldani, semmi nem fog változni.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, jelentős előkészítő munkán vannak túl, a tervegyeztetés
jelenleg is folyik. A korábbi kerékpárút építésére benyújtott pályázatainkat rendre azért utasították
vissza, mert magas volt a fajlagos költség. A szakemberektől kapott tájékoztatás szerint országosan
támogatott a kerékpársáv megvalósítása, illetve az egyirányú kerékpárutak építése. Nem csak a sáv
felfestéséről lenne szó, hanem az út szélesítéséről is.
Az elhangzottakra figyelemmel javasolta, hogy a jelen ülésen ne döntsenek ebben a kérdésben, a
további tervegyeztetéseken vegyen részt a képviselők.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megkérdezte Poharelec László képviselő úrtól látta e a
tervdokumentációt a kerékpársávról? Személye a terv megtekintése után döntött úgy, hogy
megszavazható, elfogadható.
Várfi András polgármester módosító javaslattal élt, miszerint a 46-os főút melletti kerékpársáv
építése tárgyú tájékozatót vegyék le az ülés napirendjéről és a tervegyeztetéseket követően, melyen
részt vesznek a képviselő-testület tagjai, tűzik újra napirendre.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János 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
545/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 46-os főút melletti kerékpársáv
építése tárgyú tájékoztatót le veszi az ülés napirendjéről és azt a tervegyeztetéseket követően
tűzi újra napirendre.
Határidő: azonnal
32. Napirendi pont
Belterületi gyűjtő utak felújítása
Betkó József bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben a Kossuth utca, Hősök útja, Szabadság
utca és a Semmelweis utca út felújítását tartalmazó pályázat benyújtásáról van szó, és az ehhez
szükséges 13.197.368 Ft összegű önerőt biztosításáról, amely a 2012 évi költségvetésből történne.
A bizottság nevében javasolta a pályázat benyújtásának támogatását, és az önerő biztosítását.

Kérdés, észrevétel nem volt a képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János 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
546/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kossuth utca, Hősök útja, Szabadság utca és a
Semmelweis utca út felújítását tartalmazó pályázatot kíván benyújtani a DAOP-3.1.1/B-11
számú pályázati kiírásra, továbbá a pályázathoz szükséges 13.197.368 Ft összegű önerőt
biztosítja a 2012. évi költségvetésben.
Határidő: azonnal
33. Napirendi pont
Köztéri óra kihelyezése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnöke elmondta, Hanyecz Margit volt önkormányzati képviselő
megkereste a Polgármesteri Hivatalt azzal a kéréssel, hogy szeretne egy köztéri kandeláberes órát
kiállítatni az endrődi takarékszövetkezet előtti parkoló, és a Blaha Lujza utcai útest közé. Az óra nettó
árát ő hajlandó kifizetni, viszont kérte, hogy kétoldalú óra legyen, rendelkezzen hőmérséklet
kijelzővel, valamint a Hanyecz Margit név szerepeljen rajta.
Az óra kihelyezésével kapcsolatos egyeztetések során kiderült, hogy az óra kihelyezhető az eredeti
elképzeléseknek megfelelően. A beszerzési szabályzatunknak megfelelően 3 cégtől kértünk
árajánlatot, és a legkedvezőbb ajánlatot a Pontos Idő Kft. szolgáltatta 1.315.000.-Ft+ÁFA értékben.
Az 1.315.000-Ft nettó összeg megfizetését Hanyecz Margit vállalja, azonban tekintettel arra, hogy az
ÁFA összegét 328.750-Ft az Önkormányzat nem tudja visszaigényelni, így ezt az összeget elő kell
teremtenie a városnak. Az óra elektromos árammal való ellátásának is van költsége, melynek összege
a Gyoma-Vill Kft. által beadott árajánlat alapján bruttó 192.131.-Ft. Tehát összesen az
Önkormányzatnak 520.881.-Ft-tal kellene támogatnia a kihelyezést. Az összegek finanszírozása a
2011 évi szúnyoggyérítési feladatokra betervezett, abból felszabaduló mintegy bruttó 2.6 millió Ft-ból
lenne lehetséges.
A véleményező bizottságok közül a Városfenntartó bizottság nem támogatta az óra kihelyezését, míg a
Pénzügyi bizottság részéről nem született döntés, további egyeztetések lefolytatását javasolták
Hanyecz Margittal.
Amennyiben a testület javasolja a köztéri óra kihelyezését, úgy jelölje meg a szükséges forrást.
Poharelec László képviselő tájékoztatásul elmondta, a mai nap folyamán Márjalaki József képviselő
úrral meglátogatták Hanyecz Margitot. Az egyeztetés során arra az egyezségre jutottak – amennyiben
azt a testület is elfogadja -, hogy elfogadják az 1.300.000 Ft-ot Hanyecz Margittól, és a jövő évi
költségvetésben keresnek forrást a hiányzó összegre, és az óra kihelyezését akkor fogják
megvalósítani. Kérte, hogy az általa elmondottakat módosító javaslatként vegyék figyelembe.
Lehóczkiné Timár Irén örült annak, hogy némileg felülbírálták az előző testületi ülésen hozott
elutasító döntésüket. Fontosnak tartotta, hogy innen, köszönetet mondjanak Hanyecz Margitnak a
város felé tett felajánlásért, és mindenképpen arra törekednek, hogy megoldást találjanak arra, hogy
ezt megfelelő módon, tiszteletteljesen el tudják tőle fogadni.
Várfi András polgármester tiszteletben tartva a képviselői módosító javaslatot a maga részéről nem
tartotta helyesnek, hogy elodázzák az óra kihelyezését, az eredetileg beterjesztett javaslatot tartotta
helyesnek.
Márjalaki József bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy egy nagyon szép gesztus kapott a város, élni
kell ezzel a felajánlással. Bár milyen döntés is születik a testület részéről, Hanyecz Margit az óra
felavatását méltó képen szeretné megünnepelni, lehetőség szerint a március 15-i városi ünnepségen.
Arra kellene törekednünk, hogy ezen időpontig az óra felállítása megtörténjen.
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Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában elsőként a módosító javaslatról kérte a
képviselők döntését, amely szerint a tisztelettel elfogadják Hanyecz Margit volt önkormányzati
képviselő által köztéri óra felállításához felajánlott 1.315.000-Ft nettó összeget. A képviselő-testület az
ÁFA összeg, valamint az óra áramellátásával kapcsolatos, mintegy 192.131.-Ft-ot a 2012 évi
költségvetéséből biztosítja, és elrendeli az óra 2012. március 15. napjáig történő felállítását.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József tartózkodás, Béres János igen, Iványi Lajosné tartózkodás, Lehóczkiné
Timár Irén tartózkodás, Marton Dániel nem, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi
Balázs igen,Várfi András tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
547/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja Hanyecz Margit (
Gyomaendrőd, Dózsa György utca 15. szám alatti lakos ) által a Blaha Lujza 5. sz. előtti
közterületen köztéri óra elhelyezésére felajánlott 1.315.000-Ft nettó összeget.
A képviselő-testület az ÁFA összeg, valamint az óra áramellátásával kapcsolatos, mintegy
192.131.-Ft-ot a 2012 évi költségvetéséből biztosítja, és elrendeli az óra 2012. március 15.
napjáig történő felállítását.
Határidő: azonnal
34. Napirendi pont
Díszvilágítás
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a 2011-es költségvetési rendelet megalkotása során a
2011-2012. évi díszvilágításra előirányzott keretösszeget forrás nélkül lett megjelölve. Az összeg
forrásául szolgálhat a 2011 évi szúnyoggyérítési szakfeladaton felszabaduló mintegy bruttó 2.6 millió
Ft.
A véleményező bizottságok 921.137.-Ft-os ráfordítással javasolják a 2011 évi karácsonyi
díszkivilágítást.
Lehóczkiné Timár Irén véleménye szerint, ha már egyszer megtalálták az összeg forrását, az
üzemeltetésben nem szabadna visszalépni az előző évekhez képest. Az elmúlt évben elindult egy
nagyon szép kezdeményezés, a városi advent megrendezése. Szép kivilágított környezetben,
bensőséges hangulatban tudtak ünnepelni. Jó lenne, ha ez az idén is így történne.
Javasolta, hogy az elmúlt évhez hasonló feltételek mellett történjen a díszvilágítás a városban.
Márjalaki József bizottsági elnök egyetértett a fentiekkel, egy szépen kivilágított, feldíszített város
pozitív benyomást kelt az emberekben. Fontos, hogy méltóképen ünnepeljük meg az egyik
legszentebb ünnepünket, a karácsonyt. Sajnos egyre többen vannak, akik nem tudnak karácsonyfát
állítani, ezért fontos, hogy mindkét településrészen legyen „mindenki karácsonyfája.”
Javasolta a nagyobb összegű ráfordítást megszavazni.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában, elsőként az 1. döntési javaslat A.
alternatívájáról kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László tartózkodás, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
548/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a 2011. évi karácsonyi díszvilágításának a
korábbi évekhez hasonló üzemeltetését (Polgármesteri Hivatal és Kirendeltsége épülete
homlokzatának, az endrődi és a gyomai főtéren egy-egy fenyőfa, illetve a főterek
környezetében található villanyoszlopok díszítése, valamint a Fő út Hősök útja és Mátyás
Király út közötti szakaszán az átfeszített motívum) 1.628.225.-Ft ráfordítással.
Az összeg forrását a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési
rendeletéről szóló 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet 86905210 számú "települési
egészségügyi feladatok" ellátása megnevezésű szakfeladat biztosítja.
Határidő: azonnal
35. Napirendi pont
Endrődiek Baráti Köre kérése
Várfi András polgármester elöljáróban tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szünetben egy
levelet adott át részére Tímár Imre az Endrődiek Baráti Körének Elnöke, melynek tárgya az
Emléktábla elhelyezés iránti kérelem visszavonása. Felkérte Tímár Imre elnököt ismertesse a levél
tartalmát a jelenlévőkkel.
Tímár Imre felolvasta az általa írt levelet, mely a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérelmének lényege, hogy hivatalosan visszavonja az általa képviselt civil szervezet kérelmét, mely
szerint az egyesület második emléktábla elhelyezésének lehetőségét kérte. Helyette az egyesület
nevében tisztelettel kéri, hogy az első a testület által már engedélyezett emléktáblán az Endrődiek
Baráti Köre neve, mint állítandó is szerepelhessen.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a képviselő-testület a májusi ülésén
hozott határozatában támogatatta az Endrődiek Baráti Köre kérését és hozzájárult egy emléktábla
elhelyezéséhez az endrődi volt tanácsháza falára, melyet a kommunizmus üldözötteinek emlékére
kívánnak állítani. Az emléktáblát 2011. október 23-án tervezik leleplezni.
Augusztusban ismét kérelemmel fordultak a testület felé és egy újabb tábla kihelyezését kérték,
melynek most a visszavonását kéri az Endrődiek Baráti Körének Elnöke.
Az Ügyrendi bizottság a második tábla kihelyezését azzal javasolta elfogadni, hogy a tábla pontos
szövegét a mai ülésen mutassa be az Endrődiek Baráti Köre. Ez most okafogyottá válik, a visszavonás
miatt a testületnek nem kell dönteni a másik tábla kihelyezéséhez való hozzájárulásról.
Várfi András polgármester a képviselők figyelmébe ajánlotta, hogy eddigi kérelmek az Endrődiek
Baráti Köre Egyesület nevében érkeztek. Most azonban Tímár Imre hangsúlyozta, hogy a felolvasott
kérelmet ő írta alá. Az általa felsorolt indokok alapján azt kéri, hogy a második tábla nem kerüljön
elhelyezésre. Kérdéses ebben az esetben, hogy az első tábla állítóinál, Gyomaendrőd Város
Önkormányzat és Dr. Latorcai János országgyűlési képviselő mellett hol vannak az egyesület alapítói,
azok leszármazói. A testületnek most egy bölcs döntést kell hozni, a kialakult helyzettel kínos
helyzetbe kerültek, mert ez idáig egy egyesület kérését méltányolták, most viszont annak elnöke
fordult hozzánk kérelemmel.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint egy egyesület azért választ magának elnököt, hogy
bizonyos szituációkban képviselje az egyesületet. A jelenlegi most egy ilyen szituáció. Nyilván, hogy
ő felvállalja ennek a döntésének a következményét egyesületen belül.
Poharelec László képviselő továbbra is fenntartotta a korábban elmondott véleményét, és kérte, hogy
a különböző civil szervezetek, egyesületek hagyják ki a testületet az ilyen táblaállítási
kezdeményezésekből.
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Várfi András polgármester a kialakult helyzet alapján a maga részéről nem kíván dönteni ebben a
kérdésben. Javasolta, hogy a napirendet vegyék le az ülés napirendjéről, az október 23-i Nemzeti
ünnepen nem kerülne sor táblaavatásra.
Szabó Béla az Endrődiek Baráti Körének egyesülete képviseletében elmondta, a tegnapi nap folyamán
Tímár Imre elnök még arról tájékoztatta, hogy a táblaállítás az eddig megbeszéltek szerint fog történni.
A második tábla szövegének végében volt még pontosítani való, ami az alábbiak szerint fog szólni:
Tisztelettel az üldözöttekre állítatta a Baráti Kör. Ezzel szemben most egy teljesen ellentétes kérelmet
terjesztett elő az Egyesület elnöke.
A kezdetekben egy táblában gondolkodtak, úgy, hogy az azon lévő szöveghez még tegyék hozzá a
ténylegesen üldözötteknek ad lelki vigaszt, megnyugvást. Ezt a kibővített szöveget a vezetőség nem
fogadta el. Ezt követően Dr. Latorcai János úr, az egyesület tiszteletbeli elnöke azt a javaslatot tette,
hogy legyen két tábla, amit a vezetőség el is fogadott. Így került aztán a testület elé az előzetesen
benyújtott kérelmük, hogy két tábla legyen, csak a második tábla szövegén kell pontosítani. Ezzel
szemben az Egyesület elnöke által elmondottak alapján a második tábla el lett utasítva. Ez az elutasítás
azt jelenti, hogy ebbe a kegyeleti ügybe bejött a politika. Utalt itt a Magyar Kommunista Munkáspárt
Gyomaendrődi Szervezete részéről, az egyik helyi sajtóban megjelent cikkre, aminek lényege, hogy ne
legyen ilyen tábla. Amennyiben ez a tábla most nem lesz kihelyezve, az azt jelenti, hogy egy pártnak
akceptálása kerül előtérbe. Ezzel lelkileg sérti meg azokat, akik bíztak a tábla kihelyezésében, hogy
ezzel az ő múltjuk, életük tisztes mederbe kerülhet.
A maga részéről azt javasolta, amennyiben arra mód van, a két tábla kihelyezését fontolja meg a
testület az előzőekben elindított módon.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, az elnök úr által előterjesztett visszavonási kérelemmel sok
nyitott kérdést vetett fel, és ellentmond a korábbi egyesületi szándékkal. Ha az egyesületen belül ilyen
megosztottság van, a testület nem kényszeríthet rájuk egy olyan döntést, hogy egy vagy két tábla
legyen. Ez az ellentmondás idézte elő most ezt a helyzetet.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint nem a képviselő-testületnek kellene állást foglalni
abban, hogy hány tábla legyen és milyen szövegezéssel. Majd ha az egyesületen belül letisztázódik ez
a kérdés, utána kellene a testület elé terjeszteni.
Márjalaki József bizottsági elnök fontosnak tartotta elmondani, hogy a város lakói között is
megosztottság van a tábla kihelyezését illetően. Nem csak a Munkáspárt, hanem több lakó is ellenzi,
de azért vannak mellette is. Egyetértett azzal, hogy először az egyesületen belül kell konszenzusra
jutni, és majd azt terjesszék a testület elé.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök hangsúlyozta, a testületnek annyi a feladata, hogy engedélyt
adjon a tábla kihelyezésére, amit az első tábla esetében meg is tettek. A testületnek nem kell az
egyetértését kifejezni, kinyilvánítani a véleményét a tábla szövegének, tartalmával kapcsolatban.
A második tábla körül kialakult probléma az egyesület problémája nem a testületé.
Dávid Imre a Magyar Kommunista Munkáspárt Gyomaendrődi elnökeként kérte a testületet, hogy ne
formálódjanak bele politikai döntésbe. A város életével foglalkozzanak, amire vállalkoztak.
Az egyik helyi sajtóban különböző cikkek jelentek meg bizonyos évtizedekkel ezelőtti állapotokról.
Nyilván, hogy egyes emberek részéről jogosak az ott leírtak, de láthatjuk, hogy ezek az emberek
sincsenek egységbe. Éppen ennek az egyesületnek az elnöke gratulált neki a helyi sajtóban a
megjelentetett munkáspárt nyilatkozatához. A munkáspárt továbbra is elutasítja mindenféle emléktábla
állítását. Nem a múltról, a jelenről, a holnapról kellene dönteni. Ha ilyen „egységes” ez a baráti kör,
akkor miért nem a gyomaendrődi egészségügyet, oktatást segíti. Ne önmagukat. Az egyesület
vezetőségi tagja mondta azt, hogy két, három tag isteníti a tábla elhelyezését, de a többségnek nem
kell. Se a gyomaiak, se az endrődiek nem kérik ennek a táblának az állítását, csak az üldözöttek, akik
mind orvosok, mérnökök, gyárigazgatók lettek, senki nem lakik itt közülük. Ezek az emberek miért
nem a helyi egészségügyet, oktatást segítik.
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Az endrődi lakosság körében teljesen felkavarta az érzelmeket. Az a sok béres, kondás, akik annak
idején a jászolokban laktak, azok nem érdemelnék meg az emléktáblát.
Kérte a testületet bölcsen döntsön ebben a kérdésben, békesség kell ebbe a városba, nem a gyűlölet, a
sebek felszakítása.
Poharelec László képviselő indítványozta, hogy szavazzon a testület a Polgármester által tett
módosító javaslatról. Ha az egyesület még is a táblaállítás mellett dönt, a jelen helyzetben nem
javasolta, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata szerepeljen a táblaállítók között. Maradjanak ki
ebből.
A Polgármester javaslata szerint vegyék le napirendről a témát, és a táblaállítók között Gyomaendrőd
Város Önkormányzata ne szerepeljen.
Várfi András polgármester véleménye szerint ez utóbbi képviselői javaslatról akkor kellett volna
külön szavazni, ha egyértelmű lett volna a táblát állíttatók szándéka.
További érdemi hozzászólás hiányában lezárta a témát, és a kialakult helyzetre figyelemmel javasolta,
hogy az Endrődiek Baráti Körének második emléktábla állítási kérelmét vegyék le az ülés
napirendjéről.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén tartózkodás, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi
Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
549/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Endrődiek Baráti Körének második emléktábla
állítási kérelmét leveszi az ülés napirendjéről.
Határidő: azonnal
36. Napirendi pont
Beszámoló a Közterület-felügyelet és a Településőri Szolgálat munkájáról
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök ismertette a közterület-felügyelők és a településőrök főbb feladatait.
Főbb intézkedések száma: szóbeli 80 db, írásbeli 181 db, feljelentés 28 db, helyszíni bírság 5 db.
A Városfenntartó bizottság nevében javasolta a beszámoló elfogadását.
Márjalaki József kiegészítésként elmondta, a Pénzügyi bizottság ülésén a helyi adórendelet
módosításának tárgyalása során Arnóczi János képviselő az idegenforgalmi adó ellenőrzés kapcsán
nagyobb, hatékonyabb ellenőrzést várt el a felügyelet és a szolgálat munkatársaitól. Megfelelő
ellenőrzésből a város is profitálni fog, nő az adóbevétel.
Dr. Csorba Csaba jegyző elfogadhatónak tartotta a megfogalmazott kritikákat, ugyanakkor tudni kell
azt, hogy ezzel a személyi állománnyal ennyi feladatot hatékonyabban nem lehet ellátni. Az
adóosztály vezetőjével a helyi adórendelet módosítás elfogadását követően javaslatot fognak tenni az
idegenforgalmi adó ellenőrzés tekintetében egy hatékonyabb ellenőrzési rendszerre, és annak
finanszírozási lehetőségére.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
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A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, 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
550/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Közterület-felügyelet és Településőri Szolgálat
munkájáról készített beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
37. Napirendi pont
Mezőőri beszámoló
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a mezőőri szolgálat 5 fővel működik, munkájuk nagyon
szerteágazó. Munkájukat segíti a műholdas helymeghatározó (GPS) rendszeresítése, melynek
segítségével ellenőrizhető a munkájuk során végzett mozgásuk. Összességében elmondható, hogy a
mezei őrszolgálat tevékenysége, közreműködése a közterület-felügyelettel, a helyi
vadásztársaságokkal, rendőrséggel, a földhivatallal, nem utolsós sorban a helyi termelőkkel
eredményes és megfelelő. A külterületi ingatlan tulajdonosok, akik adók módjára behajtható mezőőri
járulékot fizetnek, azt várják el a mezőőröktől, hogy a fő munkaterületük a külterület legyen, és
lehetőleg ne 8-16 óráig.
A bizottság nevében javasolta a beszámoló elfogadását.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megkérdezte a mezőőrök munkaideje kötött vagy kötetlen.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, kötetlen munkaidőben dolgoznak, napi 8 órában.
Betkó József további kérdése, hogy a mezőőri járulék hány %-át fedezheti a mezőőrök munkabérének.
Dr. Csorba Csaba jegyző válasza, kb. 50 %-át, a másik 50 % állami finanszírozás.
Betkó József elmondta, a bizottsági ülésen felvetődött a mezőőrök éjjel látó készülékkel való ellátásuk
szükségessége.
Poharelec László megerősítette a fent elmondottakat, keresni kell a pályázati lehetőséget ilyen
készülék beszerzésére, hogy minél hatékonyabban tudják ellátni feladatukat. A témához kapcsolódóan
felvetette, hogy a lomtalanítás szervezését, lebonyolítását át kellene gondolni, a lakossági jelzések
szerint sok helyen kaotikus állapotok voltak.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, jelenleg ilyen pályázati lehetőség nincs, de ettől
függetlenül 1 db éjjellátó készülék beszerzése folyamatban van. A lomtalanítást illetően a jövőre
vonatkozóan a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetőjének van elképzelése, javaslata a lebonyolításra,
szervezésre. A következő már az új rendszer szerint fog megtörténni.
Várfi András polgármester lezárta a témát és felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János 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
551/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a mezei őrszolgálat beszámolóját.
Határidő: azonnal
38. Napirendi pont
Tanyafejlesztési program
Betkó József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a tanyafejlesztési program keretében az a
tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések, valamint a tanyagazdaságok fejlesztésének támogatására nyílt lehetőség.
A program segítségével Gyomaendrőd külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását
biztosító gépek eszközök beszerzésére lehet pályázatot benyújtani. A pályázat 90 %-os állami
finanszírozást tesz lehetővé. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg, tehát az Önkormányzatnak kezdetben meg kell
előlegeznie a teljes beruházási költséget. Egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege 30
millió Ft. A maga részéről javasolta ezt a 30 millió Ft-os keretet teljes egészében kihasználni. A
pályázat benyújtásának határideje szeptember 30.
A Városfenntartó bizottság módosító javaslata szerint az igényelt eszközök: 2 db MTZ traktor, 1 db
LDA-250 vonólap, 1 db dobos fűkasza, 1 db karos szárzúzó, 1 db tárcsa, 1 db homlokrakodó traktorra.
Ezen eszközök bruttó értéke 19 millió Ft. A maga részéről további módosító javaslattal élt és plusz
még egy MTZ traktorral javasolta kiegészíteni az igényelt eszközök listáját. Ez a harmadik MTZ tudná
üzemeltetni a munkagépeket, a másik kettőre pedig állandó jelleggel felszerelnék a vonólapot és a
homlokrakodót.
Márjalaki József egyetértett a javaslattal, kérdésként felvetette, hogy van e annyi képzett személyzet,
akik ezeket az eszközöket kezelni tudják.
Poharelec László képviselő további kiegészítést javasolt és egy emelő kosaras gép beszerzését is
javasolta a pályázatba beépíteni. Az utak mentén a fák gallyazására nagyon hasznos lenne egy ilyen
gép.
Dr. Timár Andrea a városüzemeltetési osztály képviseletében elmondta, valóban jó lenne minél több
eszközre, minél nagyobb támogatási összegre pályázni, de mivel holnap van a pályázat benyújtásának
határideje, nem biztos, hogy át tudnák dolgozni a már készre összeállított pályázatot, amiből már csak
a testület döntéséről szóló határozat kivonata hiányzik. Ugyanakkor számolni kell azzal, hogy ahogy
nő a támogatási igény, úgy nő a szükséges önerő, akkor ezt is be kell tervezni a 2012. évi
költségvetésbe. A meghirdetett pályázatnak van egy keret összege, amire folyamatosan érkeznek a
pályázatok. Ha mi utolsó napon benyújtunk egy maximális összegű – 30 millió Ft-os pályázatot meg
van a veszélye annak, hogy elutasítják, mert a megmaradt keretből már csak egy kisebb igényű
pályázatot tudnak támogatni.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, Toldi Balázs alpolgármester úrral együtt részt
vettek a szarvasi kistérségi társulási ülésen elhangzott az az információ, hogy olyan sok a pályázat,
hogy a benyújtott igényeket nem biztos, hogy ki tudja elégíteni a rendelkezésre álló összeg. Az
elbírálás során valószínűleg kevesebb összeget fognak megállapítani a pályázók részére, aminek
következtében a saját erő növekedni fog. Mivel önkormányzatunk esetében a saját erő korlátozott
mértékben áll rendelkezésre, ezért javasolnák a képviselő-testületnek, hogy a döntési javaslat szerinti
formában hagyja jóvá a benyújtandó pályázatot.
Betkó József bizottsági elnök továbbra is fenntartotta javaslatát. A pályázat szerint egy 8 millió Ft-os
traktort meg lehet venni 1 millió Ft-ért, véleménye szerint ennyit kockáztatni kellene.
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Fekete József a Gyomaszolg és Gyomaközszolg Kft-k ügyvezetője nagyon jónak tartotta ezt a
pályázati lehetőséget. A Jegyző úr által elmondott információk mellett is megfontolandónak tartotta,
hogy még egy MTZ traktorral kiegészítsék az igényelt eszközök listáját. Az így megszerzett gépek
nem csak a tanyaprogramban lennének felhasználhatóak, hanem a város üzemeltetésében bárhol
másutt. Némelyük még építőipari tevékenység végzésére is alkalmas lehet, pld. rakodás. Van annyi
képzett személy, akik ezekre a gépekre ráültethetőek.
Toldi Balázs alpolgármester fontosnak tartotta egy olyan kimutatás elkészítését, hogy így az év végére
hány millió Ft-ra vállalt kötelezettséget a testület a 2012 évi költségvetés terhére. Kérte a pénzügyi
osztály vezetőjét a következő ülésre készítse el ezt a kimutatást, mire vállalt kötelezettséget a testület,
pályázati önerőként mi az, ami már a 2012 évet terheli, terhelni fogja.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, az összeállított előterjesztés a Jegyző úr által elmondott
háttér információk figyelembe vételével került összeállításra. Felelőtlenség lenne most ad-hoc
jelleggel változtatni ezeken a tételeken. Meghatározott célra lehet pályázni. A pályázatnak holnap
postára kell kerülni.
Nagyné Perjési Anikó képviselő egyetértett a Polgármester úr által elmondottakkal. Nyilván a
bizottsági ülésen tett javaslatok alapján került a pályázat összeállításra, ott kellett volna eldönteni,
hogy ne 2, hanem 3 traktor kerüljön a listába. Nem most, a pályázat benyújtása előtt egy nappal
kellene az egészet módosítani. Egy ilyen pályázat összeállítása nagyon nagy adminisztrációs munkával
jár, azt átírni szinte lehetetlenség, főleg, hogy hibátlan legyen.
Próbálják meg a bizottsági ülésen hozott döntéseket utána nem megváltoztatni.
Betkó József visszautalt a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésével kapcsolatos korábbi
döntésükre, amikor éppen Nagyné Perjési Anikó javaslatára változtatták meg a testület elé került –
bizottságok által javasolt - pályázandó eszközök listáját.
Jelen előerjesztésben a Városfenntartó bizottság módosító javaslatát nem vették figyelembe az
előterjesztők, azt nem terjesztették a testület elé. A döntési javaslatban az eredetileg beterjesztett 9.225
e Ft+ÁFA összeg szerepel.
Toldi Balázs alpolgármester reagálva megkérdezte, a pályázat mi alapján került összeállításra, a
bizottság javaslata alapján, vagy az előterjesztésben szereplő javaslat szerint.
Dr. Timár Andrea válaszolva elmondta, az előterjesztésben szereplő döntési javaslat szerint. Az
előterjesztés tartalmazza a bizottság javaslatát, de a döntéshozó a képviselő-testület.
Betkó József megjegyezte, a Városüzemeltetési osztály a bizottság javaslatát nem vette figyelembe.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, az említett kistérségi ülésen elég egyértelműen felhívták a
pályázók figyelmét, hogy mit vegyenek figyelembe, hogyan állítsák össze a pályázatot, mennyi a
forrás lehetősége, és a döntés során milyen eredményre számolhatnak. A pályázat ennek megfelelően
ezen információk birtokában került összeállításra.
Várfi András polgármester összegezte Betkó József módosító javaslatát, amely szerint a beszerzendő
eszközök listája a bizottság módosító javaslata szerint szerepeljen a pályázatban azzal, hogy ne 2,
hanem 3 MTZ traktor kerüljön a pályázatba.
Toldi Balázs alpolgármester pontosítani kívánta, a döntési javaslat szerint nettó 9.255 e Ft-ra
szeretnének pályázni, ami 1 MTZ traktor, 1 vonólap, 1 fűkasza, 1 tárcsa, 1 homlokrakodó. Ha most ezt
módosítani akarjuk, akkor már mindegy, hogy a traktorok számát 2-re, vagy 3-ra módosítjuk. Csak
egyáltalán van e értelme most a módosításnak, ha holnap le kell adni a pályázatot. Ezt kell most
eldönteni.
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Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a pályázatot a testület döntésének megfelelően át fogják
dolgozni, úgy kerül benyújtásra. Az más kérdés, hogy annak mennyi lesz a nyerési esélye.
Várfi András polgármester pontosításként elmondta, az eredeti döntési javaslatban 1 traktor szerepel
a hozzá tartozó munkagépekkel. Ehhez képest Betkó képviselő úr javaslata 3 traktor.
Poharelec László képviselő megkérte Toldi Balázs alpolgármester urat, mivel ő jelen volt Jegyző
úrral az említett kistérségi ülésen, ahol elhangoztak a pályázattal kapcsolatos információk, tegyen
javaslatot a traktorok számára.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint nem biztos, hogy célszerű lenne a már összeállított
pályázaton változtatni. Gondolni kell arra, hogy ha megnyerjük ezt a pályázatot, ezeknek az
eszközöknek lesznek fenntartási költségei is. Nem javasolta a módosítást.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, van igazság tartalma annak a javaslatnak, hogy a gépek
számát növelni kellene, mert azok megfelelően hasznosíthatóak lennének. Jelen pályázatban viszont a
tanyai ingatlanoknak a fejlesztését szeretné elérni a pályázat kiírója, az indikátorokat is így fogja
ellenőrizni. A közcélú mintaprogramokban a mezőgazdasági jellegű pályázatokat 2012-ben lehet majd
benyújtani, amiben szintén lesz lehetőség gépbeszerzés beállításra.
A tanyai program fejlesztésére a kistérségbe két központ kíván pályázatot benyújtani, - Kondoros és
Gyomaendrőd. Kizárt, hogy egy kistérségen belül két pályázatot támogassanak.
Várfi András polgármester lezárta a vitát, szavazásra bocsátotta a Betkó József módosító javaslatát,
amely szerint a pályázat benyújtása a Városfenntartó bizottság által tett javaslat szerint kerüljön
benyújtásra. 3 MTZ traktor és a hozzájuk tartozó gépsor.
A képviselő-testület a módosító javaslatot 3 igen, 1 nem és 7 tartózkodás mellett elvetette. [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Iványi Lajosné tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás,
Marton Dániel tartózkodás, Márjalaki József tartózkodás, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás, Poharelec László nem, Toldi
Balázs tartózkodás,Várfi András tartózkodás.]

A szavazás eredményére figyelemmel a Polgármester az eredetileg beterjesztett döntési javaslatról
kérte a képviselők szavazatait.
A képviselő-testület 8 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János nem, Betkó József tartózkodás, Béres János tartózkodás, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
552/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a 9.255.000 Ft+áfa összegű gépbeszerzést
tartalmazó pályázat benyújtását a Vidékfejlesztési Minisztérium által közzétett
Tanyafejlesztési program című pályázati kiírásra, továbbá a Képviselő-testület biztosítja a
pályázat finanszírozásához szükséges 925.500 Ft + Áfa összegű sajáterőt a 2012 évi
Önkormányzati költségvetésben.
Határidő: azonnal
/ Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 12 fő./
39. Napirendi pont
Gyalogakác mentesítési program
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Betkó József bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az előterjesztést.
Dr. Dóczi József Tamás azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Képviselő-testület a
2010. évben elindult gyalogakác mentesítési program bővítésére vonatkozóan elvi hozzájárulását adja.
A 2010. évben elindult gyalogakác mentesítési program eredményét tekintve elmondható, hogy a
kitermelés során értékesített nyersanyag bevétele, a foglalkoztatottak bruttó bérének 5 %-át fedezte.
Az NFÜ által kiírásra kerülő KEOP 4.2 pályázat benyújtásával és annak elnyerésével a kitermelés
hatékonyságának növekedésével gazdaságossá tehető a kitermelés, a tevékenység önfenntartóvá válna,
és ennek segítségével nőne a megtisztított terület nagysága, ami egyben a program célja.
A pályázat beadásához szükséges a testület elvi hozzájárulása. Mivel a pályázat tartalmi elemei
egyenlőre még nem ismertek, véleménye szerint az elvi hozzájárulást csak annak megismerése után
kellene megadni a testületnek.
Dr. Dóczi József Tamás további kérelme, hogy amennyiben a Képviselő-testület az elvi
hozzájárulásról dönt, tagjai közül válasszon ki egy kapcsolattartó személyt, aki a kommunikációt
elősegíti a program bővítésére vonatkozóan.
Várfi András polgármester egyetértett a fenti javaslattal. Amennyiben megismerjük, a pontos
feltételeket döntünk a hozzájárulás megadásáról. Tudnunk kell azt, hogy mire adjuk az elvi engedélyt.
Poharelec László képviselő megkérdezte a bizottsági ülésen támogatóan álltak a kérelemhez, mi
változott az óta.
Arnóczi István János képviselő megkérdezte, ha a bizottsági ülés óta felmerült ez a kérdés, miért
nem lehetett azt most a testület ülésére letisztázni.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megkérdezte, mi a pályázat benyújtási határideje. Ha most nem
hozunk döntést, lehet, hogy nem tudnak pályázni.
Dr. Timár Andrea tájékoztatásul elmondta, a bizottsági üléskor még nem volt kiírva a pályázat.
Dóczi úr egyáltalán arra lenne kíváncsi, hogy ha kiírásra kerül ez a pályázat, érdekelné e ez a
képviselő-testületet, érdemes e neki ezzel foglalkozni. Ezért is kérte egy kapcsolattartó személy
kijelölését a testületből. Amennyiben megjelenik a pályázati kiírás, úgy azt be fogják hozni a testület
elé.
Poharelec László képviselő a fentiek alapján javasolta, hogy a bizottság javaslat szerint döntsenek, a
pályázat benyújtása előtt úgy is még egyszer dönteni kell.
Nagyné Perjési Anikó képviselő egyetértett a javaslattal, ha ez nem kötelezi a testületet semmire,
csak egy elvi hozzájárulás, úgy adják meg.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a pályázat megjelenését követően az együttműködést újra
kell szabályozni. Az elvi hozzájárulást azzal a kiegészítéssel célszerű elfogadni, hogy a tárgyi és
személyi feltételek tisztázódnak a pályázat megjelenését követően.
Várfi András polgármester javaslata a testületnek, hogy a jegyző úr által elmondottakkal kiegészítve
fogadják el a döntési javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet tartózkodás, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József tartózkodás, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László
igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
553/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2010-ben elindult gyalogakác mentesítési program
bővítésére vonatkozóan elvi hozzájárulását megadja, amennyiben a tárgyi és személyi
feltételek tisztázódnak az NFÜ által kiírásra kerülő KEOP 4.2 pályázat megjelenését követően.
Határidő: azonnal
40. Napirendi pont
Pásztor Tibor kérelme
Betkó József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, Pásztor Tibor kistarcsai lakos az
önkormányzati tulajdonú közútból szeretne megvásárolni 57 m2 útrészletet. A bizottság javasolta a
kért terület értékesítését 1000 Ft/m2 áron.
Iványi Lajosné képviselő kevésnek tartotta a bruttó 1000 Ft/m2-es eladási árat. Javasolta módosítani
2500 Ft/m2-re.
Várfi András polgármester egyetértett a javaslattal, megfontolandó. Ezen a részen 2500-3000 Ft/m2
ár a telekár.
Módosító javaslatként javasolta a 2500 Ft/m2 eladási árat.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett
támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János tartózkodás, Betkó József tartózkodás, Béres János
igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet tartózkodás, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen,
Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó nem, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
554/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 1173/18 hrsz.ú, 978 m2 területű közút művelési ágú ingatlanból 57 m2 földrészletet kivon a
forgalomképtelen törzsvagyon kategóriájából, átminősíti forgalomképessé és értékesíti azt
Pásztor Tibornak ( 2143 Kistarcsa, Dózsa Gy. u. 23. ) a 1173/1,:/2,:/18 helyrajzi számú
földrészletek telekhatár-rendezéséhez, megosztásához készített E-3/2007 számon záradékolt
változási vázrajzon feltüntetett módon alábbi feltételek mellett.
1.
A telekhatár-rendezéséhez, megosztásához szükséges eljárás során felmerülő összes
költséget Pásztor Tibor viseli.
2.
Az ingatlan fajlagos vételára: bruttó 2.500 Ft/m2.
3.
Az adásvételi szerződés megkötése a záradékolt megosztási vázrajz jogerőre
emelkedését követő 8 napon belül.
4.
A vételár megfizetése: legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozatok megtételére, illetve az adásvételi szerződés megkötésére.
A döntés meghozatalának jogszabályi alapja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) valamint 8/A (1) bekezdései.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
41. Napirendi pont
A gyomaendrődi Slytract zenekar támogatási kérelme
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
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Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a zenekar egyik tagja, Czeglédi Gyula
gyomaendrődi lakos részére, mint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága Elnökéhez címzett levelében kérelmet nyújtott be, amely szerint a zenekar lehetőséget
kapott arra, hogy 2011. október, november hónapban európai turnén vegyenek részt, és ehhez kérne
50.000 Ft támogatást a saját költségeinek finanszírozására.
Megkérdezte Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetőt találnak e még 50.000 Ft-ot a költségvetésben.
Szilágyiné Bácsi Gabriella válaszolva elmondta, az előző napirendnél hozott döntés alapján,
amennyiben Pásztor Tibor elfogadja a 2500 Ft/m2 árat, úgy az ebből befolyó bevétel lehet forrása a
kért támogatásnak.
Marton Dániel képviselő véleménye szerint a szúnyoggyérítési feladatból fennmaradt összegből is
lehetne finanszírozni. Amennyiben a testület megszavazza a támogatást, úgy a zenekar a koncertjein
tegye ki a Gyomaendrődi zászlót.
Márjalaki József véleménye szerint egy még sem folyt bevétel terhére hiba lenne a kért támogatási
összeget megelőlegezni.
Várfi András polgármester a maga részéről Marton képviselő úr javaslatát támogatta.
Nagyné Perjési Anikó felhívta a figyelmet, hogy a decemberi szaloncukor kupára benyújtott
pályázatunk nem nyert, miből fogják fedezni a közel 2-2.5 millió Ft-ot.
Várfi András polgármester lezárta a témát, javasolta a kért 50.000 Ft támogatást megítélni, és annak
forrásául a szúnyoggyérítési feladat ellátásból megmarad pénzösszeget kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi elutasító
határozatot hozta: [Arnóczi István János nem, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky Erzsébet
tartózkodás, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József tartózkodás, Nagyné
Perjési Anikó nem, Poharelec László nem, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
555/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Slytract
Zenekar kérését, és nem biztosít, 50.000 Ft összegű hozzájárulást biztosít az európai turnéhoz.
Határidő: azonnal
42. Napirendi pont
Tájékoztatás a 2011. június 27-én Gyomaendrőd közterületeire szórt iratok (szórólapok)
ügyében tett intézkedésekről
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, a lefolytatott bizonyítási eljárás során a
meghallgatott tanúk vallomásában elhangzottak és a rendelkezésre álló adatok alapján a szabálysértési
hatóságnak az ismeretlen személyek kilétét nem sikerült megállapítania és a további eljárás
folytatásától sem várható eredmény, ezért az eljárás a szabálysértésekről szóló törvény ide vonatkozó
rendelkezése alapján megszüntetésre került.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a tájékoztató tudomásul vételére.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János nem, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
556/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd közterületeire szórt iratok
(szórólapok) ügyében tett intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
43. Napirendi pont
A "Tisztább és Ápoltabb Gyomaendrődért"
eredményeiről szóló tájékoztató

elnevezésű

környezetszépítési

verseny

Várfi András polgármester felkérte Marton Dániel képviselőt röviden ismertesse a tájékoztatót.
Marton Dániel képviselő elmondta, a környezetszépítési verseny immár hatodik alkalommal került
megrendezésre. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva 2011-ben is hét kategóriában lehetett a
versenyre nevezni, és ezen belül megkülönböztettük a családi házak, és a társasházak nevezését. Egyegy ingatlan környezetszépítésével, csak egy a nevező által kiválasztott kategóriában lehetett nevezni.
A versenyre nevezett ingatlanokat négytagú zsűri, és a pontozó bizottság elnöke értékelte szem előtt
tartva a környezetalakítás összhatását. Minden évben új bizottsági tagok értékelik a nevezett
kertrészeket, így a 2011-es évben a zsűri tagjai voltak: Dr. Farkasinszky Erzsébet, Perjési Anikó,
Iványi Lajosné, Lehóckyné Tímár Irén önkormányzati képviselők, valamint Marton Dániel, mint a
bizottság elnöke. A versenyre 28 családi ház, 2 társasház, 1 nevelési-oktatási intézmény, 3 szociális
intézmény, 1 vállalkozás jelentkezett.
A nevezett kertek, közterületek ízléses kialakítása egy kis bepillantást engedett az ott lakók életébe.
Nagyon szép kertrészletekkel találkozhatott a zsűri: különleges, és hagyományos egynyári
virágkiültetésekkel, sziklakerti kialakításokkal, örökzöld fenyőfélék és évelők, különleges növények
gyűjteményéve.
A környezetszépítő versenyben lévő részvételért, és munkájuk elismeréséül a díjazottakon kívül
emléklapot, és mintegy 2000 Ft értékben vásárlási utalványt vehetett át 17 nevező.
A verseny díjainak átadására 2011. szeptember 23.-án 9 órakor kezdődő „Őszi termésbemutató
kiállítás” megnyitójának keretében került sor. A díjakat átadta Várfi András polgármester
Ezt követően ismertette a díjazottakat, fényképekkel illusztrálva a díjazott kerteket.
A verseny díjazására összesen 200.000 Ft-ot fordított a zsűri.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a tájékoztató 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
557/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a „Tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért”
elnevezésű környezetszépítési verseny 2011. évi eredményeiről készült tájékoztatót.
Határidő: azonnal
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44. Napirendi pont
A Csillagpor Művészeti Egyesület kérelme
Várfi András polgármester felkérte Imre Máriát az egyesület elnökét néhány szóban ismertesse a
kérelmének lényegét.
Imre Mária elmondta, Megyesi Hajnalka az Egyesület tagját szeretné elvinni Veszprémbe a 3.
Veszprémi Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Fesztiválra, és ehhez kérne 40.000 Ft anyagi támogatást.
Megyesi Hajnalka megnyerte az országos versenyt, így szerepelhet ezen a nemzetközi versenyen. A
szülők anyagilag nem tudják támogatni a versenyre való eljutást. Bízik abban, hogy Hajnalka most is
szép eredményt fog elérni, és így énekelni tudna a Stefánia Palotában. Városi rendezvényeken sokszor
hallható volt a szép hangja. A népdal és a musical kategóriába is szép eredményeket ért el. Az eddigi
versenyekre mindig elvitték Gyomaendrőd zászlaját és plakátokon is szerepelt. Kérte a képviselőket,
hogy támogatásukkal tegyék lehetővé, hogy a Veszprémi versenyen is részt tudjanak venni.
Várfi András polgármester javasolta a támogatás megítélését, melynek forrásául a szúnyoggyérítési
feladatból megmaradt pénzösszeget javasolta kijelölni.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a javaslatot 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 nem, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
558/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete támogatja a Csillagpor
Művészeti Egyesület kérelmét, és az Egyesület 13. Veszprémi Nemzetközi Gyermek- és
Ifjúsági Fesztiválon való részvételét támogatja 40.000 Ft-tal.
A Képviselő-testület a támogatás forrásául a 2011. évi költségvetésben a szúnyoggyérítési
szakfeladaton fel nem használt pénzösszeget jelöli ki.
Határidő: azonnal
45. Napirendi pont
Tájékoztatás a Dévaványai nőgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálattal kapcsolatban
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt röviden foglalja össze a témával
kapcsolatos tudni valókat.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a szakfelügyeleti főorvos javaslatára Dévaványán
megszüntetésre került a nőgyógyászati mozgó szakorvosi ellátás, ami nem csak Dévaványát érintette,
hanem a térségben más településrészt is. Ez azt eredményezte, hogy a nőgyógyászati rendelés
megszűnt. Területi ellátási kötelezettség tekintetében Dévaványa szakrendelések vonatkozásában
Gyomaendrődhöz tartozik. A betegellátás tekintetében a nőgyógyászati szakrendelés a legkényesebb
kérdés, ezért Dévaványa kereste azokat a lehetőségeket, amivel el tudja indítani a szakrendelést a
településen. Tudni kell azt is, hogy a mezőtúri kórház szívesen biztosít más településeken is
szakellátást a saját kapacitása terhére. A szakrendelések engedélyeztetése egy hosszabb eljárás, mivel
az illetékes egészségügyi hatóságok /ÁNTSZ/ adják ki a működési engedélyt. Ebben a tekintetben
Dévaványa egy speciális helyzetben van, hatáskörileg, illetékességileg több ÁNTSZ-hez is tartozhat.
Mint kistérség a szeghalmi, ellátási terület tekintetében pedig az oroszházi ÁNTSZ-hez. Az üres
rendelőre feladat ellátási szerződést kötött a mezőtúri kórházzal, ami Tb által nem finanszírozott,
Dévaványa önkormányzata biztosította a szükséges eszközöket. Ennek alapján a kórház beindította a
nőgyógyászati szakrendelést, ami jelenlegi is folyik. Erre megkérték az engedélyt, amely eljárásba
Gyomaendrőd önkormányzatát nem vonták be.
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A szeghalmi kistérség ÁNTSZ adta meg a működési engedélyt. Ez amiatt lényeges mert a működési
terület biztosítása a jelenleg hatályos jogszabályok szerint akkor lehetséges, ha ellátási érdek sérül. Itt
van jelentősége annak, hogy az Egészségügyi Intézmény a mozgó szakorvosi ellátást azért szüntette
meg, mert a megyei szak főorvos a fentiekben említett szakvéleményt adta. Lényeges hangsúlyozni,
hogy az elmúlt időszakban a nőgyógyászati szakrendelés vonatkozásában az ÁNTSZ hiányosságot
nem tárt fel, nem állapított meg, az ellátást megfelelő színvonalúnak tartotta. Mint már említette a
vonatkozó jogszabály alapján az ellátási területet csak érdeksérelem, a feladat nem teljesítése miatt
lehet módosítani. E miatt az ÁNTSZ és a megyei szakfőorvos véleményének nagy jelentősége van. A
szeghalmi ÁNTSZ a kiadott működési engedélyt, ezen jogszabály figyelembe vételével visszavonta,
egy új engedélyezetési eljárás indult el a jelenlegi hatásköri és illetékességi szabályoknak megfelelően.
Az Országos Tiszti főorvosi Hivatal szolnoki hatóságánál folyik az eljárás. Ebbe az eljárásba,
Gyomaendrőd önkormányzatát, mint ellátásért felelős fenntartót megilleti az ügyféli pozíció.
A közelmúltban Polgármester úrral és a Dr. Torma Éva igazgató főorvossal részt vettek Dévaványa
önkormányzatának egészügyi bizottságának rendkívüli ülésén, ahol a nőgyógyászati szakrendelés volt
a fő napirendi pont. Ezzel párhuzamosan Gyomaendrőd önkormányzat is foglalkozott a problémával,
több döntést is hozott a tekintetben, hogy a Polgármester és az intézmény főorvosa tegyenek meg
mindent a mozgó szakorvosi szolgálat ellátásáért, annál is inkább mert jelenleg ez a
legköltségkimélőbb ellátás. Sajnálatos módon az előzetes egyeztetések ellenére ez a folyamat nem
vezetett eredményre, a mozgó szakorvosi ellátást nem lehetett visszaállítani. Az eljárási folyamatba az
intézmény részéről megnyílt a nyilatkozat tétel lehetősége. A dévaványai bizottsági ülésre az
előterjesztéshez mellékletként megküldtük ezt a nyilatkozatot, melynek lényege, hogy az intézmény a
nőgyógyászati szakrendelést heti 8 órában Dévaványán, az ottani önkormányzat által rendelkezésre
bocsátott rendelőben térítésmentesen el kívánja indítani. Ugyanakkor amennyiben szükséges az
urológiai szakrendelést is elindítja, amire a mezőtúri kórház is mutat hajlandóságot. Ezeken felül az
igazgató főorvos felvetette más szakorvosi ellátás biztosításának lehetőségét is, amennyire erre igény
van. Az említett nyilatkozat megküldésre került Dévaványa önkormányzata számára. Ebben a
nyilatkozatban azt valószínűsíti Gyomaendrőd egészségügyi ellátó szerve, hogy képes, és igény esetén
el is tudja látni a nőgyógyászati szakellátást, ingyenesen saját kapacitása terhére, saját költségére, vagy
adott esetben önkormányzati segítséggel. A nyilatkozat célja az is, hogy ne lehessen valószínűsíteni
azt az ellátási érdeksérelmet, ami miatt a Szolnoki ÁNTSZ-nél ez az eljárás elindult, ami azt
eredményezni, hogy ha a mezőtúri kórház megkapja a szakellátás biztosításának lehetőségét, régión
átnyúlik a feladatellátás. Ezzel alapvetően a Gyomaendrődi ellátás is jelentősen sérülhet, hiszen az
ellátási területe, a potenciális betegek száma csökken, aminek következtében a Tb-től kapott
finanszírozás is csökken. A nyilatkozatban vállalt feladatoknak komoly anyagi kihatásai vannak, amit
fel kell becsülni, meg kell határozni- kijárást, asszisztenciát biztosítani kell. Dévaványa
önkormányzata csak a rendelőt biztosítja. Amennyiben a testület jóváhagyja a már megküldött
nyilatkozatban foglaltakat, abban az esetben az igazgató főorvos asszony elindítja az intézmény
működési engedélyének módosítását, az anyagi következmények figyelembe vételével. Mindezt a saját
kapacitása terhére, mivel ezen rendelésekre plusz óraszámokat nem kap a Tb-től. Ezzel párhuzamosan
a tárgyi feltételek biztosításáról is gondoskodni kell. Ez esetben a fő problémát az ultrahangos
készülék biztosítása jelenti.
Összességében felvetődhet a kérdés, hogy az önkormányzat miért vállal a költségvetése terhére más
településen többletfeladat ellátást, többlet költségeket. Lényegében itt egy olyan versenyhelyzetről van
szó, hogy, aki azt megnyeri, az hosszabb távra nyer olyan betegellátást, ami megalapozza a
rendelkezésre álló kapacitások megtartását, és nem eredményezheti annak felülvizsgálatát, elvesztését.
Tehát a cél az, hogy a Gyomaendrődi egészségügyi szakellátást – még a többletterhek felvállalása
mellett is – megtartani a település és a térség számára, hiszen egy járási székhelynek bizonyos ellátási
szintet más települések számára célszerű – és jó, ha tud - biztosítani.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő, mint a szakrendelőben évek óta dolgozó urológus, nem
közömbös számára az Egészségügyi Intézmény sorsa. Véleménye szerint önkormányzatunk számára
az lenne legfontosabb, hogy Pap Tibor polgármester és a Dévaványai önkormányzattal az érdekeket
figyelembe véve hoznának olyan döntést, ami mindenki számára kedvező. A mai nap telefonon
felkereste Pap Tibor polgármester úrral, aki elmondta, másfél éve próbálja elérni Dévaványán, hogy
önálló nőgyógyászati szakorvosi ellátás történjen, illetve a lakosok kérése alapján személyét kérnék fel

808

urológiai szakrendelés biztosítására. Nyilván azért ragaszkodnak a mezőtúri kórházhoz, mert Dr. Mike
Géza nőgyógyász szakorvosnak magán orvosi rendelése volt Dévaványán. Az ott élő nők bizonyára
megszokták, megszerették. A lakosság szűkös anyagi lehetősége tette aztán szükségessé, hogy ne
magán orvosi, hanem az önkormányzat által biztosított járó beteg szakellátás keretében történjen a
feladat ellátás. Ezért fizet az önkormányzat 120.000 Ft-ot a mezőtúri kórháznak. Bizonyára ez
motiválta őket a döntésükben és nem az itteni szakellátással volt problémájuk, ugyanis a betegek egy
része a hét többi napján a Gyomaendrődi nőgyógyászati szakellátást veszi igénybe.
Tudomása szerint a Dévaványai önkormányzat is ma tartja ülését, ma fog dönteni ebben a kérdésben.
Véleménye szerint a feleknek újra le kellene ülni, át kell gondolni, a beszélgetésből úgy érezte ki,
hogy Pap Tibor polgármester úr részéről meg van a kompromisszum készség, de nekünk is nyitottnak
kell lenni, még ha az anyagi áldozatvállalással is jár.
Várfi András polgármester elmondta, az említett egészségügyi bizottságülésen számára az tűnt ki,
hogy megosztott a testület ebben a témában. Kétségtelen, hogy Mike doktor nagyon népszerű az ottani
lakosság körében, nyilván emiatt is döntött így a testület. Amennyiben a területi ellátásban Mezőtúrt
választják, akkor a gyomai szakrendeléseket csak sürgős esetben vehetik igénybe, elesnek ettől a
lehetőségtől. Ebből következően tette a bizottsági ülésen azt az ajánlatot, hogy Dévaványának a
területi ellátást továbbra is biztosítják, úgy hogy ott telephelyet létesítenek. Ott merült fel, hogy
urológiai szakrendelés biztosítását is kérnék, ami a döntési javaslatban is szerepel.
Az ülés szünetében fel fogja hívni Pap Tibor polgármestert, tájékozódni fog milyen döntést hozott a
Dévaványai testület ebben a témában. Amennyiben „mellettünk” döntenek, úgy nekünk nem csak a
nőgyógyászati, hanem más szakellátás biztosításának lehetőségét is meg kell vizsgálni, hogyan tudjuk
minél jobban kiszolgálni a Dévaványai igényeket. Ezt célozná a jelen előterjesztés.
További érdemi hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatot, majd felkérte a képviselőket
hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László
igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
559/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a fenntartásában működő
Városi Egészségügyi Intézményt, hogy Dévaványai telephellyel járó-beteg szakorvosi ellátást
lásson el Dévaványán nőgyógyászati és urológiai szakmában.
Egyidejűleg megbízza Dr. Torma Évát a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosát a
működési engedély módosításával kapcsolatos eljárás lefolytatására.
Határidő: azonnal
46. Napirendi pont
Tanyagondnoki szolgálat tárgyi eszköz fejlesztése pályázat
Várfi András polgármester elmondta, a Térségi Szociális Gondozási Központ a Tanyafejlesztési
Programra kiírt pályázat keretein belül szeretne támogatáshoz jutni a tanyagondnoki szolgálat
ellátásához szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.
A pályázat benyújtásához 10 %-os önerő biztosítása szükséges, melynek megjelölésére a fenntartó,
azaz Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi
Társulás gesztor önkormányzata jogosult. A beruházás összköltsége 424.960 Ft, a saját erő 42.496 Ft,
ami a 2012 évi költségvetést fogja érinteni.
Javasolta a képviselő-testületnek 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 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
560/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Vidékfejlesztési Minisztérium 81/2011.(VIII.11.) VM rendelete alapján a tanyagondnoki
szolgálat tárgyi eszköz fejlesztése érdekében.
A jelenlegi árak alapján a fejlesztés összköltsége: 424.960 Ft. A megvalósításához szükséges
saját forrást, a beruházás költségeinek 10%-át, 42.496 Ft-ot Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a 2012. évi költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
47. Napirendi pont
Belvíz VIII. ütem
Várfi András polgármester felkérte Dr. Timár Andreát a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Timár Andrea elmondta, a képviselő-testület által elfogadott gazdasági program tartalmazza a
belvízrendezési feladatok megvalósítását. A júliusi ülésen született döntés arról, hogy ezt több
önkormányzattal együtt kívánja megvalósítani. Erre jött létre a Belvízvédelmi Önkormányzati
Társulás. A társulás tagjai Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut, Kétsoprony önkormányzata. Az Új
Széchényi Terv keretén belül a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztésére
pályázat került kiírásra, melyhez szükség van Konzorciumi megállapodást kötni, melyben a
tagönkormányzatok felhatalmazzák a gesztor önkormányzat Polgármesterét, hogy a pályázatot
benyújtsa, aláírja. A Konzorciumi együtt működési megállapodást a testületi ülést megelőző napon
kaptuk meg, a projekt költségeiről készült anyagot a mai napon, ezért az előterjesztést nem tárgyalta
bizottság.
Ezen felül a testületnek döntenie kellene arról is, hogy a beruházás saját erejét a mindenkori
költségvetésében biztosítja. Mivel azonban a pályázat pénzügyi ütemezése ez idáig nem érkezett meg
a pályázat író cég részéről, így arról várhatóan a 2012 évi költségvetés tárgyalásánál tudnak dönteni.
Az idei évi költségvetésbe a tervezési költség biztosítva van.
Várfi András polgármester figyelemmel a fent elmondottakra javasolta a képviselőknek, hogy a
konzorciumi megállapodásról és a saját erő biztosításáról külön-külön döntsenek.
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
561/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Dél-alföldi Operatív Program keretében kiírt DAOP5.2.1/A-11 kódszámú, „Helyi és társégi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című
kiírásra benyújtandó pályázathoz a programban részt vevő Kondoros, Kétsoprony, Kamut
települések önkormányzataival közös Konzorciumi Megállapodás tervezetét jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
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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 igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
562/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a „ Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
fejlesztésére” pályázati kiírásra (DAOP-5.2.1/A-11) pályázatot kíván benyújtani a belterületi
belvízrendezés VIII. ütemének megvalósításának támogatására a vízvédelmi rendszerek
fejlesztésére létrejött Konzorcium tagjaként.
A beruházás saját erejét a mindenkori költségvetési rendeletben biztosítja.
Határidő: azonnal
További írásos napirendi pont nem volt a polgármester megkérdezte, van e bejelenteni való.
Arnóczi István János képviselő az általa készített fényképekkel illusztrálva mutatta be a Magtárlaposi
részen lévő járdák állapotát, amelyek sok helyen járhatatlanok. A gyalogosoknak az úttesten kell
közlekedni. A problémát többször jelezte már testületi, bizottsági üléseken és a Gyomaszolg Kft-nél.
Ennyi bejelentés után illetne, hogy az illetékesek megtennék a megfelelő intézkedéseket.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök az Öregszőlői kerékpárúttal kapcsolatban felhívta a
figyelmet, hogy nagyon rossz az út minősége, ráadásul ott még közvilágítás sincs. Nem egy baleset
volt már a sötét miatt. Kérte a képviselőket, ne vegyék le rendszeresen napirendről a közvilágítás
problémáját. Ha más nem, két ütemben, de legalább az út mellett meglévő karókra szereljenek fel
lámpatestet. Lehetőség szerint a jövő évi költségvetés tervezése során komolyan foglalkozzanak ezzel
a problémával.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő, elmondta, a részére írt név nélküli lakossági levélben az
avarégetésre hívta fel a figyelmet annak írója. A közterület-felügyelet tegye meg a szükséges
intézkedést.
Betkó József bizottsági elnök egy VII. kerületi gazdálkodó által írt levelet olvasott fel, melyet neki és
a Városüzemeltetési osztálynak is megküldött. A levelében a Póhalmi út állapotára hívta fel a testület
figyelmét.
A levél a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Megkérdezte Dr. Timár Andrea megbízott osztályvezetőt, történt e intézkedés a probléma
megoldására.
Dr. Timár Andrea válaszolva elmondta az osztályvezetői feladatokat november 30. napjáig még
Liszkainé Nagy Mária látja el. A pályázati eljárás lefolytatásáig ő veszi át a feladatait. Az átadásátvétel zajlik. Konkrétan erről a levélről nincs tudomása, de utána fog nézni.
Poharelec László képviselő elmondta, az Endrődi településrészen az un. Szent Ház környékén lakók
jelezték, hogy egy lomtalanítás alkalmával jó lenne, ha a háznál lévő kaotikus állapotokat
megszüntetnék, elhordanák onnan a szemetet, ami egészségügyi és látvány szempontból is problémát
jelent.
Ugyan így problémát jelentenek a város területén elhagyatott önkormányzati területek. Ezek
hasznosításán is el kellene gondolkodni, akár a szomszédnak felajánlani művelésre, vagy ha
érdeklődés van rá, akár alacsonyabb összegért is, de értékesítsék.
Felhívta a figyelmet, hogy a Hősök terén lévő játszótéren mozognak a játékok.
Jó lenne, ha a jövőre sikerülne egy szép játszóteret építeni az Ifjúsági lakótelepen.
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Betkó József bizottsági elnök elmondta, szintén levélben érdeklődött egy állampolgár az Esze Tamás
utca útburkolat nélküli szakaszának leburkolása, és csapadékvíz elvezetésének lehetőségéről. Választ
ez idáig nem kapott. Kérte a Városüzemeltetési osztály intézkedését.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök visszautalt a Szent Antal házzal kapcsolatos problémára, ami
nem egyszer volt már a testület előtt, de forráshiány miatt leszavazták. Az áldatlan állapot azóta is tart,
ami fertőzés és balesetveszélyes.
Dr. Csorba Csaba jegyző a Póhalmi úttal kapcsolatban elmondta, az úton súlykorlátozás nincs, az
azért épült, hogy a mezőgazdasági gépek nagysúllyal a betakarítás ideje alatt tudjanak közlekedni.
Nem csak kútfúró gépek mentek túlsúllyal, hanem az ottani mezőgazdasági termelők is. A termelők a
mai napig nem kívánnak hozzájárulni az út karbantartásához, felújításához. Az útnak az állagát meg
kellene őrizni, ha az abban érdekeltek vigyáznak rá, és megfelelően karbantartják, nem merül fel ilyen
probléma.
Az un. Szent Antal házat illetően tudni kell, hogy az magántulajdonban van. A megvásárlására volt
testületi előterjesztés. A bírság kiszabásra került, a tulajdonos terhére el lehet végeztetni a
karbantartással kapcsolatos feladatokat. Ennek a költségvetési fedezetét biztosítani kell.
Az Esze Tamás utca burkolatnélküli szakaszán megépülhet az útburkolat, és a belvíz elvezetés is
megoldható, amennyiben a testület úgy dönt, és erre a forrást biztosítja.
További bejelentés, hozzászólás nem volt a Polgármester megköszönte a hozzászólásokat, a jelenlétet
és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Marton Dániel
hitelesítő

Márjalaki József
hitelesítő
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