Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
28/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 21-i rendkívüli üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István, Betkó József, Béres János, Iványi Lajosné, Dr. Farkasinszky
Erzsébet, Lehóczkiné Tímár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József, Nagyné
Perjési Anikó, Poharalec László képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Dr. Tímár Andrea, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
Sajtó képviselői, érdeklődő állampolgárok,
Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, a
hivatal dolgozóit, a sajtó képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat, és a helyi Tv-n keresztül a város
lakosságát.
Ismertette, hogy előző napra összehívta a Képviselő-testületet, mely határozatképtelen volt. Kérte,
hogy ezen túl a képviselők elektronikus úton írásban tegyék meg bejelentéseiket, ha nem tudnak részt
venni az ülésen.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, a 12 fős testületből 12 fő jelen volt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Arnóczi István János és Márjalaki József képviselőket.
A képviselő-testület a hitelesítők személyére tett javaslatot 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással
támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
576/2011. (X. 21.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Arnóczi
István János és Márjalaki József képviselőket.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ezt követően javaslatot tett a napirendi pontokra. Ismertette, hogy 3
napirendi pont szerepel a Képviselő-testület előtt, a Bejelentések között tájékoztatást kíván adni a
Dévaványai nőgyógyászati ellátással kapcsolatban. Megkérdezte, hogy van e napirendi pontokat érintő
észrevétel javaslat.
Dr. Farkasinszky Erzsébet bejelentéssel élt, miszerint Békésen dolgozik reggel 8 órától délután fél
2-ig urológusként, ezt követően Gyomaendrődön van rendelése. A mai napon is el kell mennie negyed
8-kor, hogy odaérjen a rendelésre. A tegnapi nap is dolgozott este 7 fél 8-ig. Ezt minden hétfőn és
csütörtökön megteszi, kivéve azt a csütörtököt, amikor a rendes testületi ülés van. Ennek alapján az ez
időre eső üléseken nagy valószínűséggel nem tud részt venni.
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Várfi András polgármester hozzátette, hogy tiszteletben tartja a doktornő és az orvosok munkáját,
mindenkinek van egy időbeosztása, de tegnap egy frakció hiányzott nem pedig egy személy.
Arnóczi István János képviselő javasolta 2 új napirendi pont felvételét. A Jobbik Magyarországért
Mozgalom keresztállítási kérelme, valamint a rendkívüli Képviselő-testületi ülésekre időpont javaslat.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról a két új
napirenddel együtt.
A képviselő-testület 7 igen 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
577/2011. (X. 21.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Kerékpársáv építés a Kodály utcától a Hármas-Körös védtöltéséig
2. Belvízrendezés VIII. ütem
3. Tájékoztató a Liget Fürdő Kft pénzügyi helyzetéről
4. Jobbik Magyarországért Mozgalom Gyomaendrődi Alapszervezetének keresztállítási
kérelme
5. Időpont javaslat rendkívüli Képviselő-testületi ülésekre.
6. Bejelentések
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont
Kerékpársáv építés a Kodály utcától a Hármas-Körös védtöltéséig
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, hogy 2011. október 24-i határidővel az önkormányzatnak módja van
benyújtani kerékpárút-fejlesztés pályázatot a Kodály Zoltán utcától a Hármas-Körös véd töltéséig. A
konstrukció célja, hogy a településrész biztonságosabbá, kényelmesebbé, kerékpározhatóbbá váljon.
Ennek a műszaki tartalma, süllyesztett szegélyekkel, minimális létesítményváltással, lehetőség szerint
elsőbbséggel, minimális szintkülönbséggel, forgalmi előnyben részesítéssel, meglévő burkolaton
vezetve. Ez a pályázat benyújtható a Magyar Közút Zrt-vel konzorciumban is, és így majdnem 100 %os állami támogatásra számíthatnak. A döntéshozatalban két lehetőség szerepel, két műszaki
tartalommal, az egyik, amelyben az út teljes szélességében kopóréteget kap ez 143.922 e Ft.
Amennyiben nem a teljes út kap kopóréteget, hanem csak a kerékpársáv úgy 126.063 e Ft.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy lehet, hogy van más javaslat is, de jelenleg az
előterjesztésben két változat szerepel. Mindkettő kerékpársávról szól. A kiosztott közvélemény
kutatás, az utolsó napon készült, nem nyílt lehetőség arra, hogy mindenkit megkeressenek, de 45-en
szavaztak amellett, hogy kerékpársáv legyen és 8-an pedig az egyoldali kétirányú kerékpárút mellett.
Iványi Lajosné az előző napi rendkívüli Képviselő-testületi ülésen való nem részvétellel kapcsolatban
megkérdezte, hogy miért kellett ez, hogy a pályázatot az utolsó pillanatban tudják esetleg benyújtani?
A közvélemény kutatásból látható, hogy az emberek kérik. Furcsának találta, hogy előző napon sem a
Jobbik képviselője, sem a független képviselő nem volt jelen az ülésen. Ha nem fogadják el a
pályázatot, akkor hogy fognak a választóknak a szemébe nézni, megmagyarázni?
Arnóczi István János a közvélemény kutatással kapcsolatban elmondta, hogy megkeresné azokat a
szülőket is, akik ott járatják gyermeküket ezen a forgalmas úton, amit még le akarnak szűkíteni.
Vannak állásfoglalások, akár a Közlekedésbiztonsági Egyesülettől akár a KRESZ-ből is idézhetne,
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hogy egy beszűkített útra rá akarnak tenni még két sávot. Vajon a szülők szívesen engedik e majd
gyermeküket, amikor a kamionok 60-70-el jönnek le a hídról. Miért csak ezt a verziót kapják megint,
amit egy oldal erőltet. Ész érveket meg nem hallgatva. Össze tud gyűjteni ő is 300 aláírást a szülőkkel,
hogy igen nem akarnak olyan úton bicikliztetni a gyerekeket ahol még inkább balesetveszélyes. Több
kerékpáros baleset történt az elmúlt időkben kerékpárúton, ahol a kijövő autók nem adják meg az
elsőbbséget a kerékpárosoknak. Ezzel még egy veszélyhelyzetet teremtenének. Fő útról van szó, ahol
nagy kamionok is járnak, elkerülő út nincs, ez nem is várható az elkövetkezendő 5-10 évben. Miért
nem lehet megtervezni egy kerékpárutat, vagy vannak olyan érdekek, akik nem szeretnék, hogy ott
előttük kerékpárút menjen?
Dr. Farkasinszky Erzsébet a közvélemény kutatásra reagálva elmondta, hogy a 45:8 arány nem egy
szignifikáns dolog. Örül, hogy vették a fáradtságot és próbáltak aláírást gyűjteni, de amikor a piac
áthelyezéséről kért állásfoglalást az önkormányzattól akkor ettől dúsabb anyagot bocsátott a testület
elé. Többen megkeresték, mint ez az arány, nem gyűjtött aláírást, de ha kell, megteheti. A lakosság
pillanatnyilag más gondot is jelez azon az úton, mégpedig azt, hogy az áthelyezett új buszváró a
kanyarból kijövet került telepítésre. Gyerekeket, felnőtteket átengedni úgy, hogy ez a kanyar nem
belátható, ez veszélyes dolog.
A kerékpárút vagy kerékpársávval kapcsolatban nagyon megosztott a város állásfoglalása, legalábbis
az a kerület, ahol ő képviselő. Nem tud állást foglalni, mert számára nem átlátható, kérése volt, hogy a
hivatal megfelelő időben megfelelő formában terjessze elő a javaslatokat, így arra is választ kapnának,
hogy ha nem lesz ez a kerékpársáv kialakítva, akkor kerékpárútra következő pályázati lehetőség mikor
milyen formában, milyen összegben történik? Korábban már kapott olyat választ, hogy előre ilyen
dologban, ami nincs eldöntve nem lehet dolgozni. Orvosként több lehetőségre fel kell készülnie. Ezt
az utat kellene járni itt a hivatalban is, és akkor lényegesen egységesebb volna a testület ilyen irányú
állásfoglalása. Hozzátette, hogy a rendkívüli ülés anyaga nem érkezett meg hozzá. Kérte, hogy adják
meg azt a lehetőséget, hogy írásban, ha nem szóban tudják jelezni, ha valami miatt nem tudnak részt
venni a testületi ülésen.
Lehóczkiné Timár Irén elmondta, hogy érintett ez ügyben, mint lakos is, de olyan szerencsés
helyzetben van, hogy 35 évig egy buszmegálló volt a lakása előtte, ami elfért, úgy elfér a kerékpárút is
és a kerékpársáv is. A Fő úton nem csak kerékpárok, autók, kamionok járnak, hanem emberek is
élnek. És van, ahol csak a fal tövében férne el a kerékpárút. Mit csináljanak azokkal az ingatlannal a
tulajdonosok? Fessék feketére? Mert az biztosan mindig sáros lesz, hiszen az előtte lévő fákat, illetve
sövényt ki kell, hogy vágják. Azt gondolja, hogy a közlekedésnek van egy kultúrája, nem kell 100-al
átszáguldozni a városon, be kell tartani a közlekedési szabályokat. A rendőrség feladata, hogy ha kell,
kiálljon és büntesse meg az embereket, de hagyni kell azokat is élni, akik nem tehetnek arról, hogy
szűk keresztmetszetű ellőttük a Fő út, hogy más sáv nem fér el. Élni és élni, hagyni. A csomópontban
látja a problémát, a körforgalomba, mert lehet, hogy az ott lévő vállalkozásnak a forgalma csökkeni
fog, ha nem tud a parkoló működni.
Márjalaki József elmondta, hogy az előző ülésen elhangzott a kerékpársávval kapcsolatban, hogy azt
12 év alatti gyermekek nem használhatják. Ennek a kerékpársávnak az lenne a célja elsősorban, hogy a
Rózsahegyi iskolába a gyerekek biztonságosan tudjanak közlekedni, akkor így mi értelme van?
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy ő még nem hiányzott sem bizottsági, sem Képviselő-testületi,
sem Felügyelő Bizottsági ülésről. Egy hónappal korábban befizetett egy kreditpontos továbbképzésre,
mely számára kötelező, lemondani nem tudta, jelezte időben.
Azért nem tud a kerékpársáv mellé állni, hogy 12 év alatti gyermekek nem használhatják, mi értelme
van? Kellene a kerékpáros forgalom megoldása, de a gyerekek nem tudnák használni.
Betkó József képviselő elhagyta az üléstermet a jelen lévő képviselők száma 11 fő.
Arnóczi István János reagált arra, hogy keresztmetszetre ne hivatkozzanak. Megépült egy kerékpárút
a Bajcsy Zs. úton ahol a keresztmetszet megengedte, hogy a kerékpárút gyakorlatilag a ház tövében
volt. Nem volt vizsgálva az ottani lakóknak az érdeke, hogy össze lesz csapva a fal. Éppen az
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reklamálja meg aki az előző testületben megszavazta ezt a kerékpárutat a gyomai városrészen. Az
endrődi városrészen valószínű érzékenyebbek a lakosok erre a problémára. Az, hogy a rendőrség
állítsa meg a gyorshajtókat, ha meghalnak gyerekek utána vizsgálódhat a rendőrség, a szülőknek az
vállalja fel a felellőséget, aki megszavazza.
Két hete Poharelec László képviselő jelezte ezt a problémát, miért nem lehetett egy kerékpárút tervet
felállítani, csak ezt a kerékpársávot erőlteti a másik rész. Van itt más frakció, amely nem biztos, hogy
mindenben egyetért. Legközelebb úgy kellene az előterjesztéseket összeállítani, olyan alternatívát
készíteni, amely a nagytöbbség számára elfogadható, nemcsak egy alternatívát, melyet addig
szavaztatnak, amíg véletlenül át nem megy.
Betkó József képviselő visszatért az ülésterembe a jelen lévő képviselők száma 12 fő.
Várfi András polgármester reagálva Arnóczi István János hozzászólására elmondta, hogy nem addig
szavaztatja. Mindig tiszteletben tartja a Képviselő-testület döntését, most is azt fogja tenni. Sokszor
elhangzott a gyermekeket érintő balesetveszély, elhatárolja magát attól, hogy ő nem érzékeny erre a
kérdésre, igenis érzékenyek rá, de megvizsgálták közlekedési szakemberek és az ők javaslatára készült
ez a terv. A csomópont és vállalkozást érintő kérdés szerinte is helyénvaló.
Poharelec László a vállalkozással kapcsolatban elmondta, hogy amikor a körforgalmat szavazták,
mely őt érinti, akkor hol voltak? Nem szólalt meg, mert azt mondta, hogy ha a városnak ez az érdeke.
akkor legyen, majd megoldják a parkolást. Nem róla van szó. Van más vállalkozás, aki nagyon harcol
a kerékpárút ellen. Tettek már le eléjük kerékpárutas tervet? Senki nem látta még. Beszélnek róla, de
nem látták.
Javaslattal élt, hogy legyen kerékpárút, melyet átbeszélnek. Augusztus elején a Városfenntartó
Bizottság ülésén már beszéltek a kerékpárútról, eddig nem volt idő, hogy egy tervet, vagy
megbeszélést összehozzanak? Kétségbe vonja, hogy nem addig szavaznak, amíg kell? Addig
szavaztak a földperrel kapcsolatban is, és mégis kiderült, hogy neki volt igaza, hogy úgy kellett volna,
ahogy első pillanatban mondta, ügyvédi állásfoglalás van róla. Kérte, hogy szavazzanak kerékpárútról,
ha nem tudnak szavazni és vizsgálják felül az egészet és ténylegesen kérdezzék meg, mert aláírást
gyűjteni úgy, hogy valakinek aláírja a felesége, vagy gyereke, vagy bárkije, ez furcsa úgy, hogy azt
sem tudja, miről szavaz. Olyanok is aláírták, akik nem is ott laknak és már nem is kerékpároznak.
Minden embernek a szemébe mer nézni ezzel kapcsolatban is. Ilyen nyilvánosságot, mint ami a
tegnapi napon is volt a szemétszállítással kapcsolatban kellett volna és a tévében azt kellett volna nap,
mint nap reklámozni meg elmondani, hogy miért van, és hogy van, akkor az emberek megértették
volna. Mert tisztában vannak vele, hogy fizetni kell. Annak kellett volna nyilvánosságot adni, nem
pedig egy előkészítetlen átgondolatlan előterjesztésnek.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy képviselő úr egy bizalmas jellegű információt ügyvédi
állásfoglalásként aposztrofál, mely helytelen, egyrészt hogy mer róla beszélni, másrészt hogy
állásfoglalásnak minősít egy véleményt. Megítélése szerint a hulladékkal kapcsolatban, mikor a
városban épült a hulladéktelep akkor kellett volna nagy nyilvánosságot adni, ez elmaradt, de meglesz
még ennek a nyilvánossága.
Lehóczkiné Timár Irén elmondta, hogy a hibából tanulni kell. Látható a Bajcsy Zs. úton, hogy a
kerékpárút sem olyan, mint amilyennek először tervezték. Bizony a lakások majdnem értéktelenné
váltak, tanulni kell belőle.
Marton Dániel véleménye szerint a kerékpársáv tervét felelős közlekedésmérnök szakemberek
alkották meg, akik napi szinten ezzel foglalkoznak. A hivatal részéről előkészített anyagok
megfelelően és kielégítően van a testület elé tárva.
Béres János a Bajcsy Zsilinszky úttal kapcsolatban felhozzák a kerékpárutat, nem biztos, hogy sok
háznál jól van megoldva, mert annyira a ház tövén van. Annak idején ezen az úton volt kerékpársáv,
sajnos az sem volt jó, mert 2002 után sok állampolgár felvetést tett, hogy a kerékpársávon esős időben
közlekedni nem lehet.
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Arnóczi István János Dr. Soós Tibor ügyvéd úr véleményéből olvasott fel egy részt, melyben nem
szerepel, hogy nem lehet említeni.
Dr. Farkasinszky Erzsébet megkérdezte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy a testületi anyagok
mennyire publikusak. Azt a választ kapta, hogy megmutatni nem lehet, de beszélni lehet, és véleményt
is lehet ezzel kapcsolatban kérni. Kerékpárút vagy kerékpársáv egy alternatívát előterjesztve nem
biztos, hogy tudnak döntést hozni. Készült egy hivatalos szakvélemény, hogy a kerékpársáv nagyon
jó, de készült e olyan, hogy a kerékpárút ezért meg ezért nem kivitelezhető? Ha igen, akkor ismerjék
meg ezt az anyagot és akkor talán könnyebb lesz a testület döntése. Nem jó, hogy a város ügyei mellett
személyeskedés irányába tolódik el az ülés. A testületnek az a feladata, hogy a város érdekében
megfelelő döntést hozzanak.
Vele kapcsolatban az elmúlt évben elég sok torzítás történt melyet visszautasít és meg fogja találni azt
a formát, mely számára megnyugvást hoz.
Marton Dániel véleménye szerint a Bajcsy Zsilinszky úton a sártenger valószínűleg azért alakult ki,
mert a padka nem volt megfelelő és meg tudott állni a csapadékvíz az oda behordott porral képzett
sarat. A kerékpársáv létrehozásával a környéknek vagy annak az útszakasznak a csapadékvíz
elvezetése is megoldódna. A pályázat szempontjából 2008-ban már volt beadva pályázat kerékpárútra
akkor nem nyert, most szeretnének valami biztosnak tűnő eredményre törekedni és ez által az ott lévő
közlekedést megoldani.
Dr. Farkasinszky Erzsébet megkérdezte, hogy amennyiben olyan döntés születik, hogy kerékpársáv
építésre kerül, és ha ez nem lesz jó megoldás a városnak, akkor hány évig nem lesz újabb pályázat
beadására lehetősége. Örül, ha beválik, de ha mégsem akkor az endrődi rész hány évig fogja ennek a
következményeit bírni? Megkérdezte továbbá, hogy ha mégis kerékpárút épülne, akkor a következő
pályázati benyújtási határidő mikor van és milyen értékben?
Várfi András polgármester válaszában ismertette, hogy az elmúlt években minden kerékpárút
pályázatnál igen nagy gondot jelentett az úgynevezett fajlagos költség, mert a kerékpárút tervezése,
építése során kiderült, hogy kerítéseket kell lebontani, házakat kell esetleg kisajátítani. Ezért keresték
azt a megoldást, hogy hogyan lehet ezt kiküszöbölni és ezért a tervezők valamint a közlekedéshatósági
szakemberek is jóváhagyták ezt a tervet, mely a kerékpársávról szól. Hogy mi várható? Jelenleg 24-ig
adható be a pályázat, ha akkor nem adják be ezt a pályázatot, nem tudnak beadni kerékpárút
pályázatot, mert nincs kész kerékpárút pályázat. Abban az esetben a következő pályázati lehetőség
2012 márciusában lesz. Ez jelen pillanatban az álláspont. Ugyanakkor lehet tudni és példa is volt már
rá ebben az évben, nemcsak a Képviselő-testület tagjainak, hanem a város lakóinak is tudnia kell erről,
hogy előfordult már, hogy forráshiányra hivatkozva leállítottak egy pályázatot. Ha ez a pályázat most
nem kerül be, ugyanakkor sok kerékpárutas pályázat lesz, akkor lehet, hogy az irányítóhatóság azt
mondja, hogy nincs tovább és márciusban nem lesz kiírva és akkor több év múlva lesz, csak lehet
lehetőség. Ha ez a pályázat bekerül és nyer, és ha lesznek következő kerékpárutas pályázatok, akkor
lehetőség lenne a város más részein is kerékpáros pályázatokat benyújtani, akár Szarvas irányába is.
Dr. Farkasinszky Erzsébet megkérdezte, hogy kifejezetten kerékpárútra mikor lehet pályázatot
beadni?
Várfi András polgármester válaszában kifejtette, hogy ez ugyanaz a pályázat, közlekedésbiztonsági
pályázat, márciusban lesz vagy igen, vagy nem.
Poharelec László elmondta, hogy információi szerint a költség ugyanakkora a kerékpársávnál és a
kerékpárútnál is. Kerítést nem kell bontani, a kerékpárút esetén sem, mivel az útkereszteződésig
menne a kerékpárút és utána lenne kerékpársáv a megfelelő csatlakozási pontokat ki kell alakítani,
meg kell beszélni, a gyerekek biztonságos közlekedése érdekében.
Leszűkülne a jelenlegi sáv 4-4,5 m-ről 3,5 m-re. Kérte, hogy lássanak egy kerékpárutas tervrajzot is,
van engedélyes kerékpárutas tervrajz. Két hónap alatt nem volt rá idő, hogy letegyék eléjük? Nem volt
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idő, hogy odaadják az emberek, elhívjuk egy megbeszélésre, hogy ez is van ilyen műszaki
paraméterekkel?
Nagyné Perjési Anikó hozzátette, hogy nem tudja, hogy az ott lakók tudják e, hogy ahhoz, hogy
szabályosan bárki a kocsijával be tudjon a saját telkére kanyarodni, a kerítését mindenkinek bentebb
kell vinni. Tudják e ezt az ott lakók, hogy milyen költséggel fog ez járni nekik?
Megkérdezte továbbá, hogy milyen megoldás van a 12 éven aluli gyerekek kerékpároztatására?
Továbbra is a járdán fognak menni?
Lehóczkiné Timár Irén elmondta, hogy mindkettőről volt látható terv, mert a kerékpársávról a
fórumon mutatta be a mérnök a kerékpárútról pedig volt már egy lakossági meghallgatás ahol
bemutatásra került.
Betkó József elmondta, hogy a mostani helyzetnél sokkal biztonságosabb lesz a kétoldali egyirányú
kerékpársáv.
Dávid István helyi lakos felszólalásában kifejtette, hogy örül, hogy az egész Képviselő-testület jelen
van az ülésen. Egy képviselőnek, ha kell, éjfélkor a város érdekében kötelessége van. Meggyőződése,
hogy egyes képviselők nincsenek összhangban a lakossággal. Nem kérik ki a lakosság véleményét,
vagy talán nem veszik figyelembe. Ha valaki nem ismeri Gyoma és Endrőd lakosságát, történetét
akkor érdeklődjön, tartsa a lakossággal a kapcsolatot. Ezt azért mondta, mert tudják, hogy kik, hogy
szavaztak adott esetben az emlékplakettel kapcsolatban.
Megköszönte Arnóczi képviselő úrnak a gyerekekért való aggódást, de a népliget lakosságát, amikor
oda betették a buszjáratot, akkor nem méltatták megkérdezni?
Mindegy, hogy mi épül a városban, a város lakossága nagy örömmel fogadja. Ha itt a lehetőség, akkor
miért gátolják az építést. Megérti, hogy a forgalmi sávval csökken a szélesség, meg kell oldani. 10 év
múlva sem lesz szélesebb az út, de ha van lehetőség építésre, akkor ne utasítsák el maguktól a
lehetőséget. Lehet, hogy 5 év múlva lehet majd megint pályázni, több mint 20 éve ígérgetnek, hogy
össze fog épülni a két városrész. Még semmi nem történt, mert nem volt akarat. A járással
kapcsolatban elmondta, hogy hogyne kellene valószínű, hogy munkahelyeket hoz magával, és igenis a
két város közé kell menni, vagy ott van az endrődi községháza, oda is tegyenek valamit, ott a volt
gyógyszertár. Hosszabb távra kell gondolni.
Szeretné, ha a frakciózások megszűnnének, mert úgy tűnik, hogy a Képviselő-testület nem tesz meg
mindent a város lakosságának érdekében.
Arnóczi István János megjegyezte, hogy egy titkos szavazás eredményét úgy minősíteni, hogy
mindenkiről tudni, hogy hogy szavazott kérné a felelősét. Ezt bizonyítani kell.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy Dávid István vélelmezi, hogy ki hogyan szavazott, nem
azt mondta, hogy a titkos szavazás eredményét tudná.
Lehóczkiné Tímár Irén a népligetbe való iskolajáratról elmondta, hogy az éppen a gyerekek
érdekében történt, hogy minél kevesebbet kelljen nekik a közúton közlekedni. Arra hivatkoznak, hogy
12 év alattiak a kerékpársávon nem közlekedhetnek csak a járdán. De legalább csak azok közlekednek
majd a járdán, most meg, hogy semmi nincsen a felnőttek is ott közlekednek olyan balesetveszélyes.
Adják meg a lehetőséget, hogy épüljön valami. Ne fosszák meg a város lakosságát attól, hogy
normális utcakép legyen a Fő úton. Várják, az idegenforgalom fellendülését közben pedig vitatkoznak
olyan dolgon, amin nem is kellene, legalább egy próbát tegyenek arra, hogy valami történik a
városban.
Dr. Farkasinszky Erzsébet Dávid István hozzászólására reagálva elmondta, hogy a Képviselőtestület az előző napi beszéde után valószínű levonta a maga tanúságát megpróbálja megoldani a
problémáját, nem gondolja, hogy neki ebbe kora reggel bele kellene menni.
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Dr. Csorba Csaba jegyző a kerékpárút, kerékpársáv kérdésével kapcsolatban elmondta, hogy látható
volt mindkettő terve, milyen véleményeztetésen ment keresztül, hogy került a kerékpárútból
kerékpársáv. 2008-ban az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a kerékpárút építésére, ez akkor több
fórumon ment keresztül. Lakossági fórumok is voltak tartva, hiszen közvetlenül érinti az ott lakókat,
egyrészt valóban nehezebbé válik az ingatlan hasznosítása, mint a jelenlegi állapotában. Ez a pályázat
nem nyert. Az önkormányzat Gazdasági Programjában is szerepel, hogy a település közlekedés
biztonságát mindenféleképpen javítani szükséges, különösen az átmenő forgalom tekintetében.
Ezekben a kérdésekben minden Képviselő-testület egységes volt. Ennek megfelelően került
megvalósításra a Bajcsy Zsilinszky - Fő úti kerékpárút megépítése, és ennek megfelelően történne az
endrődi részen a kerékpárút folytatása illetve a kimenő úton a későbbiekben a kerékpárút
megtervezése Szarvas irányába. A tervek minden esetben szakhatósági egyeztetésen mennek keresztül.
Egy terv elkészítése, engedélyeztetése több hónapos munka. Jelen pillanatban a Képviselő-testület
abban a helyzetben van, hogy mind a kerékpárút kerékpársáv tekintetében van terve. Ezeket a terveket
időnként felül kell vizsgálni, hiszen ez a 2008-as pályázathoz készült terv is korábban készült, azóta
történtek változások, melyeket szükséges keresztülvezetni. Ismert volt, hogy októberben nyílik meg a
közlekedésbiztonsági pályázatok benyújtása. Ha nyitva áll a pályázati lehetőség, akkor márciusban
lehet újra pályázatot benyújtani. Nem a hivatal vetette fel a kerékpárút vagy kerékpársáv kérdésében,
hogy kerékpársávot lenne célszerű építeni, hanem a tervezés során a terv felülvizsgálatában részt vevő
szakemberek javasolták, hogy a terület szűkössége miatt célszerű. A közútkezelője is támogatta ezt,
mivel ezzel megvalósul egy részleges rekonstrukció, hiszen az A és B alternatíva abban különbözik
egymástól, hogy az út mely szakaszára kerül kopóréteg. Ezt a megvalósítást a különböző tervtanácsok
is támogatták. Hogy kellő időben történik e az előkészítés vagy nem ez mindig attól függ, hogy a
tervezők hogyan haladnak a munkával illetve az engedélyeztető hatóság hogyan halad, hiszen vannak
eljárási határidők, amit be kell tartani. A szeptemberi Városfenntartó Bizottsági ülés úgy döntött, hogy
tudomásul veszi a kerékpársáv építésére vonatkozó tájékoztatót és ezt javasolja a Képviselőtestületnek megtárgyalásra és elfogadásra. A Képviselő-testület a szeptemberi ülésen elnapolta ezt a
kérdést, holott akkor már tudható volt, hogy október 24-ig ezt a pályázatot be kell nyújtani és fennáll a
veszélye annak, hogy a testület kifut a határidőből, hiszen egy pályázatot elkészíteni hosszabb munka,
nemcsak az építési engedélyt kell becsatolni, hanem a pályázat megvalósításában érintett szervek
támogató nyilatkozatát, egyesületek véleményét, illetve egyéb számításokat kell elvégezni, amelyet
követően tudja a pályázatíró cég benyújtani a pályázatot.
Van jelentősége annak a kérdésnek, hogy az ott lakóknak mi a véleményük ebben a kérdésben, hiszen
mind a kerékpárút mind a kerékpársáv kérdése megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak és mind a
kettőre megadja az építési engedélyt az arra vonatkozó engedélyező hatóság. Ez a probléma két hónap
óta van a testület asztalán, több lakossági fórumot és elnapolást követően tart ott a testület, ahol tart.
Márjalaki József hozzátette, hogy a kapott előterjesztés alapján a Városfenntartó Bizottság nem
támogatta a kerékpársáv építésére a pályázat benyújtását.
Betkó József reagálva Márjalaki József felvetésére elmondta, hogy Dr. Csorba Csaba jegyző és
Márjalaki József nem ugyanarról a bizottsági ülésről beszélnek.
Várfi András polgármester ismertette a döntési javaslatot. A B változatra tett javaslatot, tehát az
összes költségnél 143 922 064,- + ÁFA igényelhető támogatás 129 529 858,- + ÁFA a saját erő
14 392 206,- + ÁFA.
Poharelec László javasolta, hogy legyen még egy döntési javaslat, hogy amennyiben ez a döntési
javaslat nem kapja meg a kellő többséget akkor a novemberi testületi ülés döntsön a Képviselőtestület, hogy kerékpárút vagy kerékpársáv, és ha szükséges, akkor a jelenlegi érvényes kerékpárútnak
a módosításával.
Toldi Balázs az indítvánnyal kapcsolatban elmondta, hogy amennyiben nem szavazzák meg a
kerékpársávot akkor egy hónap múlva szavazzanak újra, illetve a kerékpárútról. Le lehetne
egyszerűsíteni, hogy ha most a kerékpársáv nem kap támogatást akkor szavazzanak arról, hogy
következő év márciusában, amikor lehetőség nyílik arra, hogy beadják a kerékpárútra a pályázatot
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addig foglalkozzanak e a hivatal munkatársai vagy sem? Ha most nem tudják eldönteni, akkor egy
hónap múlva sem fogják tudni eldönteni, vagy pedig szünetet javasol, hogy meg tudják beszélni és
utána szavazzanak a módosító indítványról és a kerékpársávról.
Várfi András polgármester 5 perc szünetet rendelt el.
A szünetet követően Dr. Farkasinszky Erzsébet megkérdezte a Városüzemeltetési Osztályt, hogy a
tervrajz ismeretében a lakosság felé egyértelmű tájékoztatást adnak, hogy a kerékpársáv épülése esetén
az ott lévő lakosok és látogatók a kocsijukkal a kerékpársáv mellé az útra le tudnak e állni? Ha nem
akkor minden kapubejárót egy kocsinak a hosszával beljebb kell vinni, mert különben nem tud leállni.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy mind a kerékpárútnál mind a kerékpársávnál felmerül az a
probléma, amit feszeget. Ha a kerékpársáv épül meg, akkor a jelenlegi szabályozás szerint az úton nem
lehet megállni, ez a lakossági fórumokon is ismertetésre kerül. Ha kerékpárút épül ez a probléma, mert
a kerékpárútra nem állhat rá a gépjármű. Az ott lakók minden esetben hátrányt szenvednek valamilyen
tekintetben. A kérdés az, hogy melyik a praktikusabb, célszerűbb megoldás.
Poharelec László egyetértett Marton Dániellel, hogy szavazzanak. Leszögezte, hogy a kerékpársáv
mellett nem lehet megállni a kerékpárút mellett meg lehet állni.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy nem vitatott, a Fő útnak ez a szakasza rendezetlen parkolás
tekintetében. Ha megépül a kerékpárút az ott lakók a kapubejárót ugyanúgy nem tudják használni,
ugyanúgy változtatni kell a közlekedési szabályaikon mint a kerékpársáv építése esetén.
Toldi Balázs hozzátette, hogy ezek szerint egy sem jó, mert valamilyen forgalmi rendet meg kell
szegni ahhoz, ha valaki ki be akar közlekedni a portájáról.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a parkolást meg kell oldani minden vállalkozónak.
Poharelec László kérte, hogy ne keverjék a fogalmakat a megállás a parkolás és a várakozás három
külön fogalom. Ne erről beszéljenek. Szavazzanak.
Várfi András polgármester megkérdezte, Poharelec Lászlót, hogy fenntartja e módosító indítványát?
Poharelec László módosító indítvánnyal élt annyival kiegészítve, hogy a következő pályázatra be
kívánják adni a pályázatot.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a módosító indítványról.
A képviselő-testület 7 igen 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
578/2011. (X. 21.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú
DAOP-3.1.2/A-11 jelű pályázatra a 2011. október 24-i határidővel nem nyújt be pályázatot.
A Képviselő-testület 2011. november havi ülésén dönt arról, hogy a Gyomaendrőd a Kodály
utcától a Hármas-Körös védtöltéséig, a belterületi határig kerékpárforgalmi létesítmény építése
érdekében kerékpársáv vagy kerékpárút építésére nyújt be pályázatot a következő
kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pályázati lehetőség alkalmával
Határidő: azonnal

Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat B. alternatívájáról
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A képviselő-testület 5 igen 2 nem szavazattal és 5 tartózkodással nem fogadta el a javaslatot.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat A. alternatívájáról
A képviselő-testület 5 igen 2 nem szavazattal és 5 tartózkodással nem fogadta el a javaslatot.
Dr. Farkasinszky Erzsébet kérte, hogy amennyiben az egészségüggyel kapcsolatos döntést igénylő
ügyben is van, bejelentés akkor azt tárgyalják most, mert el kell mennie az ülésről.
Várfi András polgármester ismertette, hogy a dévaványai nőgyógyászati szakellátással kapcsolatban
Jegyző úrral és az intézményvezető Dr. Torma Évával részt vettek az ottani szakbizottság bizottsági
ülésén, ahol ígéretet tett arra, hogy 1 napra át tud menni a nőgyógyász, valamint foglalkoztak azzal a
lehetőséggel is, hogy más szakterületen is pótolják az ottani hiányosságot. Tettek olyan javaslatot,
hogy az urológiai szakrendelés is kihelyezett telephelyen működne, tehát ez a két szakrendelés.
Gyomaendrődnek van terület ellátási kötelezettsége, ezt tudomásul vették, elfogadták és tetszett is a
bizottságnak ez a megoldás. A mezőtúri orvos továbbra is kijár nőgyógyászati szakrendelésre és
Gyomaendrődön is kapnak nyolc órát. Ezt követően a mezőtúri kórház felmondta a szerződést és egy
héten belül meg kellett volna oldani, ami meg is tudtak volna oldani, hogy egy héten belül kiment
volna az itteni nőgyógyász, a területi ellátás működött volna dévaványai telephellyel. Ez után a
Dévaványai Képviselő-testületi rendkívüli ülésre jött össze és ezen úgy döntöttek, hogy
kezdeményezni fogják a területi ellátást nőgyógyászati szakrendelés tekintetében Mezőtúrról. Most
arról kell dönteni, hogy ezt elfogadják e vagy nem, mert területi ellátás tekintetében Gyomaendrőd a
jogosult, eleget is tettek neki.
Dr. Farkasinszky Erzsébet hozzátette, hogy ezek szerint a Képviselő-testületnek olyan döntést kell
hozni, hogy a Képviselő-testület változatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy Dévaványán Gyomaendrőd
kívánja ellátni a nőgyógyászat illetve urológia vonatkozásban ott lévő telephelyen a szakrendelést.
Heti egy-egy alkalommal. Dévaványa kérhette a területen kívüli ellátását és ebben majd az Országos
Tisztiorvosi Szolgálat fog dönteni, hogy Gyomaendrőd, vagy Mezőtúr fogja ellátni ezt a feladatot.
Úgy gondolja, hogy a Képviselő-testület feladata függetlenül attól, hogy ők beadták a kérelmüket a
mezőtúri ellátásra, indítsák el a formai dolgokat mindenféle vonatkozásban, hogy az ÁNTSZ a
dévaványai telephelyre Gyomaendrőd város szakrendelőjének nőgyógyászat és urológia szempontból
az engedélyt megadja. Ez egy hosszadalmas folyamat, nem mellékes hogy mikor indulnak ez irányba.
Az Ultrahang Egyesületet megkereste a Polgármestert, hogy a minimumfeltételek biztosításához az
egyesület a tulajdonukban lévő ultrahang készüléket a szakrendelő rendelkezésére bocsássa azzal a
feltétellel, hogy ez kihelyezésre kerül a dévaványai rendelésre. Az egyesület az előző kéréssel hasonló
feltételekkel ennek a kérésnek eleget tett. Az igazgató asszony a testületi ülést követően megkérte
Dévaványától a telephely pontos helyrajzát, erre válaszoltak már? Mikor került elküldésre? Ha
elutasításra került az Országos Tisztiorvosi Szolgálat részéről, hogy Dévaványát Mezőtúr nem láthatja
el, akkor Gyomaendrődnek lépnie kell. Ezért kérdezi, hogy van e akadály ami miatt a Szolgálat felé az
engedélykiadáshoz a dokumentáció minél hamarabb elkerüljön.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a részletekről nem kíván beszélni, tárgyalásokat folytat,
hogy Gyomaendrőd maradjon a területi ellátás felelőse a nőgyógyászat tekintetében, urológia esetében
ez nem merült fel. Az urológia esetében Gyomaendrőd kívánja megadni a lehetőséget, hogy
Dévaványán legyen az az egészségügyi szolgáltatás elérhető.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy testületi ülést követően főorvos asszony megkereste
Dévaványa Város Önkormányzatát, hogy közölje, hol az a rendelő ahol a nőgyógyászati szakrendelés
megindítható, hiszen a működési engedélyeztetési eljárást le kell folytatni, erre még Dévaványa nem
válaszolt. A testület előtt ismert megkeresés jött, hogy Gyomaendrőd mondjon le az ellátási területről.
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Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak arról, hogy Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete nem mond le a terület ellátási kötelezettségéről, hanem változatlanul fenntartja és heti egy
alkalommal pedig kihelyezett telephelyen kívánja biztosítani.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
579/2011. (X. 21.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dévaványa város tekintetében
nem mond le a nőgyógyászati szakellátás vonatkozásában a területi ellátási kötelezettségéről,
azt változatlanul fenntartja, és heti egy alkalommal kihelyezett telephelyen kívánja azt
biztosítani.
Határidő: azonnal

Dr. Farkasinszky Erzsébet és Marton Dániel képviselők távoztak az ülésteremből a jelen lévő
képviselők száma 10 fő.

2. Napirendi pont
Belvízrendezés VIII. ütem
Várfi András polgármester ismertette, hogy a Belvíz VIII. ütemről már döntöttek. Kiegészítésről kell
most dönteni. Tagjai egy konzorciumnak, már azzal foglalkoztak, hogy részt kívánnak venni ebben a
beruházásban. Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
580/2011. (X. 21.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 4 település konzorciumi együttműködésével pályázatot
kíván benyújtani a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése”című,
DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú pályázati kiírásra, amelynek tervezett összköltsége
383 690 101,- Ft.
2. A projekt Gyomaendrődön az 580/2011 (X. 21) számú Gye. Kt határozat mellékeltében
szereplő helyrajzi számú területeken valósul meg.
3. A pályázat benyújtásakor a konzorciumi projekt Gyomaendrődön megvalósuló fejlesztés
102 143 868,- Ft beruházási összköltségéből Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 91 929 481,- Ft összeget igényel ROP forrásból támogatásként, amelyhez
10 214 387,- Ft önerőt biztosít. Tehát a beruházási költségek megoszlása Gyomaendrőd
vonatkozásában az alábbi:
Beruházás összköltsége
Támogatás mértéke
Önerő mértéke

102 143 868,- Ft
91 929 481,- Ft
10 214 387,- Ft

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a 2012.
évi költségvetésében elkülöníti.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester

3. Napirendi pont
Tájékoztató a Liget-fürdő kft pénzügyi helyzetéről
Várfi András polgármester ismertette, hogy ez volt az a napirendi pont, ami miatt a Felügyelő
Bizottság elnöknek véleménye alapján összehívásra került a rendkívüli Képviselő-testület. A fürdő
kérelméről kell dönteni. Először arról a soron következő kötelezettségről, amely 3 M Ft-ban van
meghatározva, illetve a nagyobb összegről. Nem tartja szerencsésnek, hogy erről egy rendkívüli ülésen
beszélnek, mert nincs jelen sem a fürdő vezetése se olyan emberek, akik esetleg hozzá kívánnának
szólni. Ezért nem javasolja, hogy az egészről most döntsenek. A 3 M Ft-ról beszélhetnek, de a többi
40 M Ft-ot érint.
Poharelec László hozzátette, hogy a fürdő nem most először van előttük, mindenki tudja, milyen
helyzetben van. A fürdő ügyét is tudták volna bizottsági ülésen is tárgyalni. Kérte, hogy a fürdőnek
jelen pillanatban 20 M Ft-ot biztosítsanak. Egyetért azzal, hogy a következő testületi ülésen a
Felügyelő Bizottság a könyvvizsgáló és a fürdő igazgatója javaslata alapján, hozzák rendben 2011.
december 31-el a fürdőt.
Várfi András polgármester kérte, hogy kerüljön kijelölésre a 20 M Ft forrása.
Poharelec László elmondta, lehet a hulladékperből megmaradt pénz, illetve az elszámolt
pályázatokból visszajött pénz.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, szerepel előttük egy előterjesztés, melyben nincsen döntési
javaslat, valószínű azért, mert nincsen számszerűsítve az összeg, amelyről dönteni kell. A járulékok
azok, amit át kellene most utalni a fürdőnek.
Arnóczi István János elmondta, rendezni kellene a tavalyi év gazdálkodásának a felülvizsgálatát a
fürdőben, ugyanis a Zöldpark Kft eljutatta a kért anyagot és kiderült, hogy még a könyvelési anyag
sem áll rendelkezésükre. Javasolta, hogy egy igazságügyi könyvszakértőt bízzanak meg a tavalyi év
vizsgálatával.
Lehóczkiné Tímár Irén egyetértett azzal, hogy tegyék tisztába a dolgokat, de addig sem dobálhatják
a város 20 M Ft-ját bizonytalan helyre. Amit szükséges szavazzanak meg, egyébként meg akkor
döntsenek, amikor a tavalyi év gazdálkodását is tisztán látják.
Várfi András polgármester Poharelec László javaslatát ismertetve 20 M Ft- ot bocsássanak
rendelkezésre. Elhangzott az a vélemény is, hogy a jelen pillanatban szükséges, tehát a járulék fizetést
rendezzék, és ezzel kapcsolja össze Arnóczi István János javaslatát, hogy az elmúlt évre igazságügyi
könyvszakértőt rendeljenek ki, és ha ennek a megállapításnak vége, akkor még mindig
rendelkezésükre áll az idő, hogy a fürdőt rendbe tegyék. Ez a rendbe tétel, ne egy előprivatizációt
készítsen elő, mert szóbeszéd van a városban erről.
Toldi Balázs alpolgármester pontosította Poharelec László javaslatát, miszerint
járulékfizetésről döntsenek a többire pedig a soron következő ülésen térjenek vissza.

most a

Poharelec László fenntartotta a 20 M Ft-ra vonatkozó javaslatát, mivel a 3 M Ft csak tűzoltás. Így 2-3
nap múlva megint támogatásért jönnek. Le van írva, hogy milyen probléma van a fürdőben. Az
önkormányzati támogatás nagy részét az első négy hónapra felvették. A fürdő szinte működésképtelen.
Ez az anyag már szeptemberben bekerült a hivatalba.
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Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy valóban szükséges megvizsgálni a fürdő gazdálkodását,
célszerű igazságügyi könyvszakértőt felkérni. Ez egy rendkívüli ülés, melyet a Felügyelő Bizottság
azért kezdeményezett, hogy a járulékfizetési kötelezettségének a fürdő eleget tudjon tenni. Októberben
lesz rendes testületi ülés. Amennyiben indokolt a fürdő működésének problémája miatt további pénzt
átutalni, erről akkor tud rendelkezni a testület. A rendkívüli ülés napirendi pontjához kellene
illeszkedni.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető kiegészítésként elmondta, hogy ez az anyag szeptember 26án állt az önkormányzat rendelkezésére és az önkormányzat kimondott kérésére tájékoztatta a fürdő
vezetője az önkormányzatot a fürdő jelenlegi pénzügyi helyzetéről. Ezt követően rögtön
beterjesztették a bizottság elnöki munkacsoport ülésére. Amennyiben a Képviselő-testület megítéli a
fürdő részére a 20 M Ft támogatást, az anyagban az szerepel, hogy ebből az önkormányzat felé
fennálló bérleti díjtartozást fogja rendezni. De hogy fogja rendezni a 20 M Ft- azt a tartozást is, amely
jelenleg több mint 18 M Ft. A 3 M Ft-os járuléktartozást, illetve nagy valószínűséggel a fürdőnek
nincs forrása a következő havi bér illetve járulékfizetésre.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy a rendes havi testületi ülés időpontja meg fogja előzni a
következő hónap bér és járulékfizetésének időpontját. A szeptemberi bér és járulékfizetést rendezni
kell, mert ez nagyon sok következménnyel jár, ezt most rendezzék és következő testületi ülésen
foglalkozzanak ezzel. Megkérte a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy nagyjából látszódnak ezek a
számok, hogy miről kell beszélni a fürdővel kapcsolatban. Van e olyan pénzeszköz a költségvetésben,
melyből lehetne ezt finanszírozni? Kérte a testület tagjait, hogy döntsenek 5 M Ft-ról, hogy ha a
járulékfizetésen felül a fürdőnek addig valami rendkívüli kiadása keletkezne az elkövetkező napokban
és a következő ülésen pedig tegyék rendbe a fürdő költségvetését.
Egyetértett azzal, hogy rendeljenek ki igazságügyi könyvszakértőt. Jó lenne látni, hogy miért működik
így a fürdő.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy nem lenne helyes, most 20 M Ft sorsáról dönteni,
ugyanakkor az sem lenne helyes, ha a bezáráson gondolkodnának, hiszen Gyomaendrődnek egyik
turisztikai értéke a Liget Fürdő. A hosszú távú megítélése az, hogy fürdők nem működnek
önkormányzati támogatás nélkül. A kérdés az, hogy ez 20 M Ft, vagy pedig 50 M Ft?
Támogatta az 5 M Ft-os javaslatot, illetve, hogy a rendes testületi ülésen beszéljenek a fürdőről, illetve
az igazságügyi könyvszakértő kirendelését 2010-re, aki vélhetően az előző és az azt követő időszakot
is ellenőrizni fogja.
Poharelec László támogatta a javaslatot, és kérte, hogy ne csak beszéljenek, hanem döntsenek a
fürdőről az előterjesztésben leírtak alapján.
Márjalaki József hozzátette, mivel érinti a költségvetést össze kívánja hívni a Pénzügyi Bizottság
ülését, hogy állást foglaljanak a testületi ülés előtt.
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy az 5 M Ft-nak mi a forrása?
Szilágyiné Bácsi Gabriella válaszában kifejtette, két olyan szabad forrás van az önkormányzat
költségvetésében, ami nem feladattal terhelt. Az egyik a hulladéklerakó perköltség, bár ténylegesen
nem tudják, hogy hogyan fog végződik, ott rendelkezésre áll 25 M Ft. A másik a 2010. évben be nem
folyt pályázati támogatástok. Tájékoztatta továbbá a Képviselő-testületet, hogy év végéig nagy
valószínűséggel nagyobb összegű adóbevétel kiesése lehet az önkormányzatnak, amire célszerű
tartalékolni a pályázati támogatásból befolyt összeget. Javasolta, hogy az 5 M Ft-ra legyen kijelölve a
2010. évben be nem folyt támogatások tartalékba helyezett összeg.
Várfi András polgármester összegezve elmondta, ennek alapján a fürdőnek biztosítanak 5 M Ft-ot,
felkérnek igazságügyi könyvszakértőt, hogy vizsgálja a 2010-es évet, a forrás pedig ki lett jelölve.
Kérte, hogy szavazzanak.
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A Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
581/2011. (X. 21.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület a Liget Fürdő Kft részére 5 M Ft
támogatást biztosít a 2010. évben be nem folyt támogatások tartalékba helyezett összegéből.
A Képviselő-testület a 2011. október havi rendes testületi ülésén napirendre tűzi a Liget Fürdő
Kft helyzetét.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete igazságügyi könyvszakértőt bíz meg
a Liget Fürdő Kft 2010. évi gazdálkodásának ellenőrzésével. A Képviselő-testület megbízza a
Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Lehóczkiné Timár Irén képviselő távozott az ülésteremből a jelen lévő képviselők száma 9 fő.

4. Napirendi pont
Jobbik Magyarországért Mozgalom Gyomaendrődi Alapszervezetének keresztállítási kérelme
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István Jánost, hogy ismertesse a Jobbik kérelmét.
Arnóczi István János ismertette, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom Gyomaendrődi
Alapszervezete adventtől vízkeresztig hozzájárulást kér egy kereszt felállításához, elvi hozzájárulást
kér. A pénzügyi illetve munka dolgokat ők végeznék el.
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy hol lenne ez?
Arnóczi István János válaszában ismertette, hogy az endrődi városrészen a Hősök terén, egyeztetve a
hivatallal.
Dr. Csorba Csaba jegyző javasolta, hogy a Képviselő-testület bízza meg a Városfenntartó
Bizottságot, hogy ebben a kérdésben döntsön, hiszen több szempontot meg kell vizsgálni.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában, kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
582/2011. (X. 21.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Gyomaendrődi Alapszervezetének kérelmének megvizsgálására és elbírálására.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén visszatért az ülésterembe a jelen lévő képviselők száma 10 fő.
5. Napirendi pont
Időpont javaslat rendkívüli Képviselő-testületi ülésekre
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Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István Jánost, hogy ismertesse javaslatát.
Arnóczi István János ismertette, hogy mivel az elmúlt időkben egyre többször került sor rendkívüli
ülésre és valószínű várható is, javasolta, hogy az időpontját mindig 17 órától jelöljék ki, és így nem
ismétlődne meg, ami tegnap volt.
Nagyné Perjési Anikó kérte, hogy rendkívüli ülés esetén legyen egy körtelefon és kérdezzék meg,
hogy az időpont megfelelő e mindenkinek.
Poharelec László egyetértett a körtelefonnal, és ha úgy adja a lehetőség, 24 órán belül össze tudnak
ülni.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy a rendkívüli Képviselő-testületi ülés időpontja bizottság
elnöki ülésen került meghatározásra. Az összehívás eltért a korábbi gyakorlattól, amikor valaki
végighívja a tagokat, hogy milyen témakörben és milyen sürgősség miatt kell. Bizottsági üléseken
senki nem jelezte, hogy a rendkívüli ülésre nem tud jönni. Tegnapi és tegnapelőtti nap folyamán jöttek
ezzel kapcsolatban jelzések. Többször jelezték azt is, hogy pályázat benyújtásához kötődik a
rendkívüli ülés időpontja. A rendkívüli ülésnek az a lényege, hogy rövidebb az előkészítésre
rendelkezésre álló időszak.
Várfi András polgármester nem tartotta helyesnek, hogy döntsenek arról, hogy 17 óra legyen
kijelölve a rendkívüli ülésekre, hiszen ha normális a viszony, akkor a polgármester tudomásul veszi,
hogy 17 óra után, hiszen ha lehetősége van, betartja, ha nincs lehetősége, akkor nem tudja, mert a
testületi ülést ő hívja össze. Lehet sms, e-mail üzenet, de kötelezni arra a polgármestert határozatban,
hogy mikor milyen ülést hívjon össze és tartson ez ellenkezik egy magasabb jogszabállyal.
A bizottság elnöki ülésen elhangzott, majd voltak a bizottsági ülések ahol szintén elhangzott, hogy
mikor lesz rendkívüli testületi ülés és nem volt ellene senki. Ha jelezték volna a tegnapi nap is lehetett
volna 17 vagy 18 órakor az ülést tartani.
Toldi Balázs alpolgármester javasolta, hogy a lehetőségét hagyják meg a reggel 6 órás ülésnek is,
mert ha véletlenül nem tudnak összejönni abban az időpontban, ami meghatározásra kerülne,
valamikor dönteni kell.
Várfi András polgármester megkérdezte Arnóczi István Jánost, hogy fenntartja e indítványát.
Arnóczi István János képviselő fenntartotta azzal, hogy lehetőleg rendkívüli ülést úgy próbáljanak
megszervezni, hogy munkaidőn túl legyen.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
583/2011. (X. 21.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete javasolja a Polgármesternek, hogy rendkívüli
Képviselő-testületi ülés időpontját lehetőség szerint munkaidőn túl 17:00 órára hívja össze.
Határidő: azonnal

Várfi András polgármester elmondta, hogy az október 23-i ünnepség 9,30-kor az endrődi Szent Imre
Templomban ünnepi szentmisével kezdődik, majd ezt követően a Hősök terén lesz ünnepség, ezt
követően az Endrődi Népházban lesz az ünnepi Képviselő-testületi ülés, ahol a Díszpolgári illetve a
„Gyomaendrődért” Emlékplakettek átadása történik.
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Elmondta, hogy 2011. szeptember 26-án a Katona József Művelődési Központban a kalandparkkal
kapcsolatban lesz egy közmeghallgatás.

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

Arnóczi István János
hitelesítő

Márjalaki József
hitelesítő
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