Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
36/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. december 22-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,
Enyedi László, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Timár
Andrea osztályvezetők, Tóthné Rojik Edit oktatási ügyintéző,
Meghívottként az egyes napirendi pont tárgyalásában érintettek,
Önkormányzati intézmények vezetői, a gazdasági társaságok ügyvezetői,
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 jelen volt 11 fő. Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő
jelezte távolmaradását.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Marton Dániel és Poharelec László képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslattal, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással egyetértett, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
700/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Marton Dániel és
Poharelec László képviselőket.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. 33 napirendi pont szerepelt az eredeti
felsorolásban, javasolta 34. napirendi pontnak a Mezőgazdasági utak fejlesztése pályázat benyújtását,
melyről a mai napon a Városfenntartó Bizottság tárgyalt, ezt követné a bejelentések.
Ezt követően felolvasta Farkas István levelét, mely értelmében nevezett visszavonta kérelmét, így az
eredeti meghívó szerinti 26. napirendi pontot javasolta levenni az ülés napirendjéről.
A 21. napirendi pontként szereplő a Turisztikai Desztinációs Menedzsment létrehozása tárgyú
előterjesztést, az ügyben érintettek kérelme alapján javasolta 1. napirendi pontként megtárgyalni.
Megkérdezte, van e más az ülés napirendjére vonatkozó javaslat?
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Márjalaki József hozzátette, hogy a Férfi Kézilabda Klub is visszavonta előterjesztését. A Képviselőtestület a novemberi ülésén úgy döntött, hogy decemberben visszatér a kérelemre, de mivel a
problémájuk megoldódott nem kell tárgyalni.
Várfi András polgármester ismertette, hogy a meghívó szerint a zárt ülés keretében hat napirendi pont
megtárgyalásra kerülne sor. Ezek közül a Gyomaközszolg Kft. üzletrész értékesítése, valamint a
Kötvényforrás jövőbeni kezelési formájának meghatározása tárgyú előterjesztések megtárgyalására az
Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján a képviselő-testület zárt ülést rendelhet, amennyiben úgy
ítélik meg, hogy a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. A zárt ülés elrendeléséről a képviselőtestület határozatban dönt.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az üzletrész értékesítéséről zárt ülés keretében döntsenek.
Felhívta a figyelmet, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
701/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.
12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján zárt ülés keretében dönt a Gyomaközszolg Kft
üzletrészéből értékesítés tárgyú előterjesztésről.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a következőkben a kötvényforrás jövőbeni kezelési formájának
meghatározása tárgyú előterjesztés vonatkozásában kérte a képviselőket szavazzanak arról, hogy zárt
ülés keretében tárgyalják e.
Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 3 tartózkodással nem fogadta el a
napirendi pont zárt ülésen való tárgyalását.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
702/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a kötvényforrás jövőbeni kezelési formájának
meghatározása tárgyú előterjesztést a nyílt ülés keretében tárgyalja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester javasolta, hogy a kötvényforrás jövőbeni kezelési formájának
meghatározása napirendi pontot a nyílt ülés utolsó 34. napirendi pontként tárgyalja a Képviselőtestület. Kérte a képviselőket, hogy a fentiekben elmondott, illetve a hozott döntésre is figyelemmel
szavazzanak az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
703/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozata meg:
1. Turisztikai Desztináció Menedzsment létrehozása
2. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
3. 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
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4. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet módosítása
5. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz - elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet módosítása
6. Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló önkormányzati
rendelet módosítása
7. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
8. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló önkormányzati rendelet módosítása
9. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
10. Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás kérelmének elbírálása
11. Dr. Frankó Károly háziorvos bejelentése
12. Jelentés Dr. Frankó Károly és Dr. Veréb Lajos háziorvosoknál a Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
sz. alatti telephelyen végzett ellenőrzésről
13. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei 1-11 havi finanszírozási
helyzetéről
14. Tájékoztató a város nevelési és oktatási feladatit ellátó intézmények működési helyzetéről a
nemzeti közoktatási törvénytervezet tükrében
15. A Csoda- Vár Gyermekcentrum kérelme
16. A Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme
17. Idősek Otthona fejlesztése
18. Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési kérelme
19. Javaslat a szolgálati, szociális és költségalapú bérlakások lakbéremelésére
20. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011. évi beszámolója a szolgálati-, szociális-, és költségalapú
bérlakásoknál elvégzett felújításról
21. Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal 2012. év első félévi irodaszer ellátásra benyújtott
ajánlatok elbírálásáról
22. Csónakház tervezési előkészítési költségeinek megosztási kérelme, és a 0823/2 hrsz-ú ingatlan
fejlesztés céljára való rendelkezésre állás
23. Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése a Fő úton és a Hídfő utcán
24. Hozzájárulás gázolaj tároló konténerkút telepítéséhez
25. Az Endrődi Cuti Kft. 2011. évi közterület használat bérleti díjának a módosítása
26. Támogatást szolgáló alapok 2011. évi pályázati felhívásának módosítása
27. Pályázat benyújtása a DAOP-4.1.3/A-11 jelű pályázati felhívásra a szociális
alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése érdekében
28. Beszámoló a 2011. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról
29. Beszámoló társulásokban és érdekképviseletekben végzett munkáról
30. A Gyomaendrődi Futball Club kérelme
31. A Gyomaendrődi Judo Klub kérése
32. A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesületének kérése
33. Mezőgazdasági utak fejlesztéséhez pályázat benyújtása
34. A kötvényforrás jövőbeni kezelési formájának meghatározása
35. Bejelentések
Határidő: azonnal
A fentiekben hozott döntésnek megfelelően az Ötv. 12. § (4) bekezdés a.) és b.) pontja alapján az
alábbi napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület.
1. GYOMAKÖZSZOLG Kft üzletrészéből értékesítés
2. Projektmenedzsment létrehozása a TIOP-3.4.2/11 és a DAOP-4.1.3/A-11 jelű pályázati
felhívásokra benyújtandó projektek végrehajtására
3. Jogi képviselő megbízása
4. Mezőőri állás betöltése
5. Átmeneti segély ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
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Ezt követően Várfi András polgármester beszámolt az eltelt időszak legfontosabb eseményeiről.
Ismertette, hogy ez évben is megrendezésre került a Szaloncukor Kupa, mely minden esztendőben jól
sikerül.
December 5- én és 6-án közmeghallgatás volt. A lakossági észrevételek megszívlelendők, a lakossági
igényeknek megfelelően kell a Képviselő-testületnek haladni. A mezőgazdasággal kapcsolatban
keveset beszélnek, nem érzik át kellően, pedig olyan komparatív előny származhat a
mezőgazdaságból, amit nem szabad feladni és igyekszik részt venni ilyen jellegű rendezvényeken.
December 6-án Békésen járt a Vidékfejlesztési Miniszter Úr, melyen részt vett illetve December 7-én
volt Bakodpusztán egy nagy fórum, melyen szintén részt vett. Ezeken a fórumokon a mezőgazdaság új
kitörési pontja és a mezőgazdaság fejlődése volt a téma. 2010-ben már az előző évihez 10 %-al nőtt a
mezőgazdaságban megtermelt érték, majd 2011-ben még tovább nőt.
December 9-én volt egy Kisebbségi nap Tótkomlóson. Hiányolta, hogy Gyomaendrődről nem jöttek.
Szalagavatók voltak a két középiskolában.
Decemberben sok adventi ünnep van, elnézést kért, ahová nem tud eljutni, szép volt a Százszorszép
Óvoda műsora, köszönte a pedagógusoknak, akik felkészítik a gyerekeket, óvodásokat, iskolásokat,
hogy szép színvonalas műsorral tudnak készülni.
Kézilabda Mikulás Kupa volt a kézilabdásoknál, melyen részt vett, a Judo Gála szintén jól szervezett,
színvonalas rendezvény volt.
Második esztendőben adventi gyertyagyújtás volt, melyet jól szerveztek meg azok, akik ebben részt
vettek.
Gratulált a Zenebarátok Kamarakórusának, kiváló nagy zenei élményt nyújtó koncertet láthattak a
gyomai Jézus Szíve Templomban.
December 21-én volt a Mindenki Karácsonya. A gyomai Katolikus Templomban a rászorult
családoknak történt adományosztás.
Több marhalopás történt a városban, mely azért történhetett meg, egyrészt mert nincs elég marha az
országban.
Megkérdezte, hogy kíván e valaki bejelentést tenni?
Arnóczi István János képviselő hozzászólásában elmondta, az év utolsó testületi ülésén a karácsonyi
és szilveszteri készülődés jegyében a megbékélésnek kellene érvényesülni. Sajnos ez Gyomaendrődön
nem tud megvalósulni. A helyi bulvármédia aktuális kiadását olvasva forr az indulat a
választópolgárokban. Többen érdeklődtek nála is, hogy mi az az ok, amiért ez a helyzet kialakulhatott.
Saját szemszögéből reagálva elmondta, hogy a novemberi ülésen egy hasonlat hangzott el, melyben
polgármester úr hiénafalkához hasonlította az ellenzéket. Megjegyezte, hogy a hiéna ökológiai
szempontból nélkülözhetetlen állat, mivel a selejtet és a hulladékot eltüntetni. Ezt követően felolvasott
egy részletet, melyet polgármester úr nyilatkozott. „A Képviselő-testületnek Gyomaendrődért kellene
dolgozni, ám egyre inkább azt látom, hogy a Körösök Vidékéért Egyesület a Jobbik-os képviselővel
együtt igyekszik minden olyan célt megszavazni, amely nekik és az ő érdekköreiknek kedvez. Nem
sok településen fordul elő ugyanis olyan, hogy egyes képviselők utcarészeket, közterületeket terveznek
eladni haveri köröknek. De az is ritka, hogy egy képviselő az utcája fásítását csak azért is
keresztülviszi elvtársai segítségével, hogy bebizonyítsa, neki van igaza.”
Leszögezte, hogy neki nem elvtársa senki a testületben, a Jobbik Magyarországért Mozgalom egy
tagot tudott delegálni a Képviselő-testületbe, szép lenne, ha hét taggal lehetnének jelen. Kifogásolta,
hogy az elvtársozás olyan körben volt divat, mely körben nem sok jelenlegi képviselő fordulhatott
meg. Kérte, hogy polgármester úr tárja fel, hogy kikre célzott a testületből, akik az MSZMP tagjai
lehettek.
Ezt követően ismét hivatkozott az idézett szövegre, hogy igyekeznek minden olyan célt megszavazni,
amely nekik és az ő érdekköreiknek kedvez, jó lett volna, ha nem homályos célzást tesz, hanem
konkrét ügyet említ.
Ezt követően egy határozatot ismertetett a Képviselő-testülettel 475/2009 (XI.26) KT határozat
értelmében a Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló Pénzügyi
Bizottság beszámolásáról. Az alapra két pályázat érkezett, az egyik az Ignácz Kft, mely 6 M Ft
összegű támogatást kapott. Kérdezi, hogy a kedvezményezett társaság akkori képviselője milyen
színekben jutott mandátumhoz 2006-ban ? KDNP- Fidesz – Gazdakörök. A Pénzügyi Bizottság 2011.
elején szabálytalanságok miatt a támogatást visszavonatta a testülettel.
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Az augusztusi testületi ülésen milyen döntés született a témában? Bírósági végrehajtás. Végre lett már
hajtva a testület döntése? Döcögve, az időt húzva augusztustól-decemberig. Biztos nem a Körösök
Vidéke és a Jobbik-os képviselő baráti körébe tartozik ez a vállalkozás.
A fásítással kapcsolatban elmondta, hogy tudomása szerint a város konkrét fásítási rendelettel nem
rendelkezik. Alkothatnának ilyen rendeletet, már csak azért is, hogy az ilyen parttalan vitákat
megelőzzék. Sajnálatos tény viszont az, hogy a körzet képviselője a Fidesz frakcióval egyetemben
meg kíván egy lakossági kezdeményezést hiúsítani.
A szeptemberi testületi ülésen fényképeket mutatott be a testületnek, melyen a Magtárlaposi és a
Besenyszegi életképek látszottak. A járdákon a gyümölcstől roskadó szilvafák ágaitól nem lehet
közlekedni, a kereszteződésekben nem lehet a fáktól kilátni a forgalomra. A gyalogosok az úttestre
kényszerülnek mivel a járdát így nem lehet rendeltetésszerűen használni. Azóta sem történt ez ügyben
semmi előrelépés. A lakossági kezdeményezésekre illik odafigyelni, mivel a választópolgárok érdekeit
szemmel tartva illene a város ügyeit igazgatni. Tudomása van róla, hogy az elmúlt időszakban néhány
aláírásgyűjtés indult különböző célok eléréséért. Megítélése szerint ezek politikai nyomásra lettek
elindítva. Szégyenlős férfiak és kerékpárút ellenes aktivisták kezdtek aláírásokat gyűjtögetni. Viszont
nem volna szabad ez a politikai megnyilvánulást lejáratni. A kerékpárút íveken még laikus szemmel is
szerepelnek nyilvánvalóan nem saját kézzel írt aláírások, illetve nem lenne szerencsés, ha személyi
kérdésekben próbálnának ilyen nyomásgyakorlást bevezetni.
Kérte a képviselőket, hogy a családi és a személyes szférát igyekezzenek kizárni a politikából.
Mindenkinek a múltjában vagy jelenében lehetnek olyan magánéleti gondok, betegség, családi ügy,
melyeket kihasználni akár politikai célokból sem ildomos. Tudni kell, hogy minden csoportosulásnak,
pártnak meg van a lehetősége, hogy bizonyos féllegális médiákat megkeressen és lejárassa a vele
szemben állót. Ne akarjanak Gyomaendrődből bulvár Gyomaendrődöt létrehozni.
Ezt követően Békés Boldog Karácsony és Boldog Új Évet kívánt erőben, egészségben. Reméli, hogy a
háborúzást a jövő évben a Képviselő-testült, mint hozzá méltatlant mellőzni fogja, és végre a város
érdekében a közös célokért összefogva, igaz sokkal nehezebb gazdasági környezetben, jó
eredményeket tud elérni. Ehhez minden képviselőnek elszántságot, erőt és egészséget kívánt.
Poharelec László megkérdezte, hogy a szarvasmarhalopásokkal kapcsolatban milyen információk
vannak?
Várfi András polgármester elmondta, hogy Paraizs Tamás a helyi rendőrőrs vezetője be fog számolni
az üggyel kapcsolatban.
Marton Dániel Arnóczi István János képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy a Pásztor
János utca nem az ő körzetébe tartozik, hanem Nagyné Perjési Anikó képviselő körzete.
Kóris Györgyné elmondta, hogy a november 29-i ülésen felszólalásában Dr. Szonda István többek
között arról is beszélt, hogy a korábbi kuratóriumi elnöksége idején a Képtárnak adományozott képek
egy csoportját elárverezte. Ezzel kapcsolatban tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az árverezést a
Képviselő-testült 2005. szeptember 30-i ülésén hagyta jóvá, mely döntésében a Képviselő-testület a
Kuratórium kérelmének helyt adva a 9 és 14-es sorszámú képek kivételével engedélyezte a Városi
Képtár gyűjtőkörébe nem illő képek árverezésen történő értékesítését. A befolyó összeget Vidovszky,
Corini képek vásárlására használhatja fel. A 9 és 14-es sorszámú képek azért nem kerülhettek
árverésre, mert az alkotásokat tévesen Bódi Károly gyomai festő művének tulajdonították. Később
került megállapításra, hogy az alkotó nem Bódi Károly, hanem Dali Etel, így ez a két kép a Gondozási
Központba kerülhetett. Érdeklődés hiányában az árverésre nem került sor. Az árverésre szánt 22 db
képet 2006-ban tartós letétbe a Városi Gondozási Központnak adták át. A letéti szerződés 2011. április
21-én lejárt, az intézményvezető kérésére a kölcsönszerződést a jelenlegi kuratórium megbízásának
végéig meghosszabbította. Ezek a képek a gyűjtemény gyarapodási naplójába 2005-ben bejegyzésre
kerültek, ugyanis rendelet írja elő, hogy minden a gyűjteménybe bekerülő képet először a gyarapodási
naplóba kell bejegyezni. A beérkezett alkotásokat szakember értékeli, és csak az kerülhet a
gyűjteménybe, melynek művészi színvonala megfelelő. Banner Zoltán muzeológus, művészettörténész végezte az értékelést és 22 képadomány művészi értékét nem találta megfelelőnek a
gyűjteménybe helyezéshez és erről levélben értesítette Dr. Dávid Imre polgármestert.
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2007-ig a gyűjtemény minden darabja az önkormányzat tulajdonát képezte. A közalapítvány, mint a
gyűjtemény kezelője nem dönthetett a képek árveréséről. A Polgármesteri Hivatal ügyiratában e
témában folytatott levelezés megtalálható. Dr. Szonda István, mint korábbi kuratóriumi elnök
meggyőződhetett volna a rendelkezésére álló iratanyagból az eljárás törvényességéről és akkor nem
esik abba a hibába, hogy alaptalanul megvádolta a nyilvánosság előtt. Dr. Szonda István kifogásolta,
hogy nem rendelkezik megfelelő végzettséggel a gyűjtemény kezelésére. A Képviselő-testület
megbízása személyére vonatkoztatva kuratóriumi elnöki feladat ellátására szól. Feladata a
közalapítvány törvényes működtetése többek között szakemberek foglalkoztatása a gyűjteménnyel
kapcsolatos feladatok ellátásra. Mivel korábbi megbízatása idején és jelenleg sincs az alapítványnak
költség fedezete és a gyűjtemény nagysága sem indokolja főállású szakember foglalkoztatását, az
elvégzendő feladatok ellátására időszakonként szakembereket kér fel. A kiállítások rendezését HevesiNagy Anikó festőművész rajz-vizuális kultúra szakos tanárral kötött megállapodást a kuratórium
megbízásának végéig. Végzettsége a rendeletben előírtaknak megfelel, a kiállítások megrendezését és
az Őszi Tárlatra beérkező alkotások válogatását a megbízási szerződésben térítési díj nélkül vállalta. A
restaurálási feladatokat Fabó Éva és Szőke Sándor látja el, mindketten hivatalos névjegyzékben
szerepelnek, mint restaurátorok. Jelenleg két Holló festmény, három Vidovszky és egy Holló képkeret
van restaurálás alatt.
A feltárt hiányosságokról készített jelentés egy példányát átadta Nagyné Perjési Anikó képviselőnek,
aki a kuratórium tagja, hogy próbálja meg Dr. Szonda Istvánnal felvenni a kapcsolatot és rendezzék a
felmerült hiányosságokat. De a képviselő asszonnyal sem volt hajlandó szóba állni, ezért került
felolvasásra a novemberi ülésen levele. Dr. Szonda István szakemberként is vétett a törvényesség
ellen. A Holló művésztábor alkotóitól ajándékozási szerződés nélkül vett át képeket. Nem írta be a
gyarapodási naplóba, kölcsönszerződés nélkül az Endrődi Népházba állította ki az adományokat. A
közhasznúsági jelentésben szereplő adományok nem szerepeltek a leltárban ezzel félrevezette a
kuratóriumot az ellenőrző bizottságot, a Képviselő-testületet, s a nyilvánosságot. A közalapítvány
2009 és 2010-es közhasznúsági jelentésében szerepel 9 db képadomány. A képek leltárba nem
kerültek és átvételkor a képtárban sem találták. Feltehető, hogy az Endrődi Népházba lett elhelyezve,
miután levélben jelezte a hiányosságot 2011. december 1-i jegyzőkönyv szerint, Dr. Szonda István a 9
db képet átadta a Polgármesteri Hivatalnak megőrzésre, hogy a későbbiekben ajándékozási
szerződéssel az önkormányzat tulajdonában kerüljön. Miért nem kerültek a képek a képtár leltárába az
adományozás évében? Miért nem ott kerültek elhelyezésére? Dr. Szonda István levelében szerepel
még két átadás-átvételi jegyzőkönyv 2009 illetve 2010-es dátummal, azzal a szöveggel, hogy a mai
napon a művésztábor alkotói az alábbi felsorolt alkotásokat adták át Dr. Szonda Istvánnak a tábor
szervezőjének, hogy a képek elhelyezéséről és adományozásáról legjobb belátása szerint döntsön. Az
átadás-átvételi jegyzőkönyvön az átadók aláírása nem szerepel. Az alkotók közül a képleltárba felvett
alkotások készítőinek egy részével utólag az ajándékozási szerződést megkötötte és egyik művész sem
jelezte, hogy az adományozás jogát Dr. Szonda Istvánnak átadta. Felvetődik a kérdés, hogy a két
átadás-átvételi elismervény mikor készült, mert eredeti példánya nem található az alapítvány iratai
között.
A képtár lett volna az egyetlen hely ahová az ajándékozott képek leltárba vehetők, elhelyezhetők, de
ezt Dr. Szonda István elmulasztotta. Azért tehette, mert e Holló művésztábor alkotóival a
képadományokról nem kötött ajándékozási szerződést, ha Dr. Szonda István szeretné, hogy az Endrődi
Népház falát díszítsék a képek ennek nincs akadálya, de a törvényes utat be kell tartani.
A képtár leltárába vett képek műtárgykölcsönzés formájában átadhatóak. A közalapítvány átadásakor a
leltárral és a pénzügyi átadásra szorítkoztak. Természetesnek vette, hogy a képleltárba nem kerülhet be
olyan alkotás, amelynek származása nincs dokumentálva számla vagy ajándékozási szerződés. A
képvásárlás számláján négy darab kép van, a leltárban összesen 3 darab kép szerepel. Dr. Szonda
Istvánnak fél év állt rendelkezésére, hogy rendezze a feltárt hiányosságokat. A december 3-i
kuratóriumi ülésre meghívott kapott, de csak a Képviselő-testülethez írt levelet és a felsorolt
mellékleteket adta át és távozott. Nem adott alkalmat, hogy személyesen a kuratórium előtt beszéljék
meg a felmerült hiányosságokat. Emiatt továbbra is tisztázatlan maradt az október elején behozott két
darab Katona György kép eredete. Dr. Szonda István elmondása szerint Újváry professzor ezt az
adományt visszavonta, így nincs joga leltárba venni. Levélben szólította fel Szonda urat, aki az óta
sem reagált. Ismételten levélben kérte fel a felmerült hiányosság tisztázására, de a mai napig nem
reagált.
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Ha záros határidőn belül, azaz december 31-ig törvényes úton mintegy 42 darab kép nem kerül
megfelelően dokumentálva és a gyűjteménybe a közalapítvány felügyeleti szervétől vizsgálatot kér.
Nagyné Perjési Anikó helyesbítésként hozzátette, hogy nem állt vele szóba Dr. Szonda István, hanem
nem tudott vele beszélni.
Cserenyecz Éva a Kis Bálint Általános Iskola Százszorszép Óvoda vezetője elmondta, hogy az óvoda
5 éve tartozik az iskolához. 2007-ig Dr. Csoma Antalné működtette az óvodát, aki azóta is nemcsak
szakmailag, hanem anyagilag is támogatja az óvodát, melyet ezúton is megköszönt neki.
Elmondta továbbá, hogy az óvoda részt vett egy országos rajzpályázaton, mely pályázatot megnyert az
óvoda, megköszönte a szavazók támogatását.
Enyedi László osztályvezető hozzászólásában a Vállalkozásfejlesztési Alapból visszavont támogatás
ügyével kapcsolatban elmondta, hogy ezeknek az ügyintézése az Adó osztálya feladata személy szerint
ő végzi. Márciusban döntött úgy a Pénzügyi Bizottság, hogy visszavonja a támogatást és egyösszegű
visszafizetést írt elő az Ignácz Kft számára, ezt a Képviselő-testület kérésére havi részletfizetésre
módosította. Hónapokon keresztül nem került teljesítésre, így augusztusban a Pénzügyi Bizottság
döntése alapján bírósági végrehajtás kezdeményezését írta elő. Első lépésként egy fizetési meghagyás
kibocsátását vonta maga után, mely egy új rendszeren keresztül a közjegyző felé történik ezentúl, mely
rendszer szeptembertől működik, a hivataltól szeptember 26-án ment el az első ilyen jellegű fizetési
meghagyás.
Októberben háromnegyed éves zárás történt, elkezdték az éves nagybehajtást, inkasszókat bocsátottak
ki, gépjárműveket vontak ki a forgalomból, illetve az októberi Képviselő-testületi ülésre készítette elő
az adórendelet normaszövegét. November elején tért vissza a Vállalkozásfejlesztési Alap ügyére. Az
említett rendszer kezelését a Pénzügyi Osztály egyik dolgozója végzi. A fizetési meghagyás november
23-án került elküldésre.
Várfi András polgármester felkérte Paraizs Tamást számoljon be az elmúlt időszak eseményeiről.
Paraizs Tamás a helyi rendőrőrs vezetője tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a nyomozás érdekét
figyelembe véve nem tud részletes, mindenre kiterjedő tájékoztatást adni. Jelenleg bűncselekménysorozat van folyamatban, amely nemcsak Gyomaendrődöt érinti, hanem három megyére terjed ki,
ezáltal több kapitányság érintett a szarvasmarhalopás sorozatban. Az ok a szarvasmarha hiánya, azt
lopják, aminek van piaca. Az elmúlt időszakban a városban hat alkalommal történt szarvasmarhalopás,
bármelyik fajtát viszik. A rendőrség minden esetben mindent megtett annak érdekében, hogy
felderítsék a marhalopásokat úgy a helyszínen, mint később a nyomozás során, ennek eredménye is
van Békésszentandráson meg lett a szarvasmarha és az elkövető is, sajnos Gyomaendrődön még
publikálható eredményt nem tud mondani, de ez nem azt jelenti, hogy a rendőrség nem dolgozik ebben
az ügyben. Azt tapasztalják, hogy a sértettek nagy százaléka nem tesz vagyonvédelmi lépéseket. A
Polgárőrséggel közösen végeztek figyelőszolgálatot annál a vállalkozónál ahol a lopások történtek.
Azonban, ha a sértett nem tesz meg semmit, tárva nyitva hagy mindent, ahol akár milliós értékek
vannak tárolva és nem költ a biztonságra akkor etikátlan a városban pletykát terjeszteni a város
hozzáállásáról. A rendőrségnek nem csak vagyonvédelmi feladatai vannak.
A rendőrség létszámhelyzetével kapcsolatban elmondta, hogy a beszámoló készítésének időszakában
az állományban hat fős hiányt említett, augusztusban 3 fő érkezett, jelenleg 3 fő hiányzik az
egyenruhás állományból. Előreláthatólag jövő májusban ez a 3 fő is megérkezik az őrsre.
Felhívta a lakosság figyelmét, hogy bármilyen gyanús tényről, körülményről tájékoztassák a
rendőrséget.
Betkó József megkérdezte, hogy hat alkalommal történt állatlopás hány állatot jelent? Illetve a többi
megyében mennyi a szám?
Paraizs Tamás válaszában elmondta, hogy másik megyéről nem tud nyilatkozni, Gyomaendrődön a
hat alkalommal kilenc szarvasmarhát jelentett.
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Várfi András polgármester további napirendi pont előtti bejelentés nem lévén felkérte a képviselőket,
hozzák meg döntésüket a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolóról.
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangú 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
704/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 554/2010. (XII.23.); 149/2011.(III.31.);
328/2011.(V.26.);
475/2011.(VIII.25.);
477/2011.(VIII.25.);
508/2011.(IX.29.);
513/2011.(IX.29.);
514/2011.(IX.29.);
568/2011.(IX.29.);
569/2011.(IX.29.);
611/2011.(X.27.); és a 612/2011.(X.27.) Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Ezt követően Várfi András polgármester beszámolt szabadságának alakulásáról.
Személyes érintettsége miatt kérte a képviselőket zárják ki a döntéshozatalból.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
705/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a szabadságának
alakulásáról szóló döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, hogy a december 27-én 1 munkanap, december 29-30 között 2
munkanap összesen, 3 munkanap szabadságot, majd 2012. január 3-tól, január 6-ig 4 munkanapot,
tehát összesen 7 munkanap szabadságot kíván letölteni.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – Várfi András polgármester nem szavazott - az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
706/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Várfi András polgármester
2011. december 27 napján 1 munkanap, 2011. december 29-30 között 2 munkanap, valamint
2012. január 3 napjától, 2012. január 6. napjáig 4 munkanap, összesen 7 munkanap
szabadságot tölt le.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Turisztikai Desztinációs Menedzsment létrehozása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József Ismertette, hogy a Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet lényege, hogy az
adott területen a turisztikai szereplőket összekapcsoló hálózat jön létre, amely egységként működik a
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marketing és az információszolgáltatáson túl, a termékfejlesztés és az adott térség összes turizmussal
kapcsolatos feladatait ellátja. A turizmussal kapcsolatos feladatokat a jövőben az önkormányzatok
helyett a TDM szervezetekhez rendelik úgy, hogy az önkormányzatok rálátása is biztosított legyen. A
szervezeti forma kialakításához jelentős pályázati források állnak rendelkezésre. A Képviselő-testületi
által elfogadott Gazdasági Program teljesítésében, ezen belül is a Liget Fürdő fejlesztéséhez szervesen
kapcsolódik a TDM szervezet létrehozása. A mellékletből megállapítható, hogy a kezdeményezési
szándék létrejött. A kezdeményezők kérelemmel fordultak a Képviselő-testülethez melyben kérik a
testületet támogatását. A bizottság elnöki munkacsoport megvitatta a kezdeményezést, álláspontja
szerint a szervezet kialakítása szükséges, javasolják a támogatást, az alapításban való részvételt,
valamint az anyagi támogatást, amennyiben a létrejövő szervezet vállalja a Tourinform Irodában
foglalkoztatott közalkalmazott további foglalkoztatását határozatlan időre. A Pénzügyi Bizottság
ülésén a jelen lévő szervezők tájékoztatása értelmében nem kerül alapításra új szervezet, a korábban
már erre a célra létrehozott Gyomaendrőd Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület nyújtaná be a
TDM szervezet működését segítő pályázatot. Az előzetes megbeszélések során a GYÜSZTE
vezetősége a taglétszám bővítéséről, új vezetőség megválasztásáról a szervezet regisztrálásáról a TDM
szövetségben a működést segítő pályázat benyújtásáról támogatólag nyilatkozott. A pályázat
benyújtásához szükséges pénzügyi feltételek biztosítására a bizottság javasolja, hogy az
idegenforgalmi adó 20 %-át, de legalább 4 M Ft támogatást az önkormányzat biztosít, melyet a 2012.
évi költségvetési évben megtervez. A regisztrált TDM szervezetnek az önkormányzat, mint a szervezet
egy tagja, a városi két nagy rendezvény a Sajt és Túrófesztivál, valamint Halfőző verseny
megszervezéséhez támogatást biztosít, a feltételek pontos meghatározását követően. A rendezvények
megszervezéséhez szükséges forrás meghatározását a hatályos költségvetési rendelet határozza meg,
mely 2011. évben 3,6 M Ft volt. A TDM szervezet létrehozása esetén a városban a turizmus
szervezése az érdekeltet által létrehozott és működtetett civil szervezet fog gondoskodni EU-s
elvárásoknak megfelelően. A szervezetben való részvétel jelentősebb kockázatot az önkormányzat
számára nem jelent. Amennyiben a szervezet nem megfelelően működik, úgy az önkormányzat
kiléphet és nem szükséges további támogatást biztosítania. Kockázatot jelent a költségvetési pozíció
romlása, mert megfelelő támogatás nélkül az egyesület nem nyújthat be pályázatot, lényegesen
kedvezőtlenebb körülmények között végezheti tevékenységét. A Pénzügyi Bizottság a kezdeményezők
elmondása szerint javasolja a Képviselő-testületnek az elfogadást.
Pájer Sándor helyi vállalkozó elmondta, hogy létrehoztak egy olyan munkacsoportot, amely szeretné
ezt a tevékenységet egyesületi formában egy TDM szervezetté alakítani. Ez egy alulról jövő
kezdeményezés, melyet mindenképpen pozitívan kellene értékelni. Mindenki számára egyértelmű,
hogy a turizmus az egyetlen olyan ágazat, amelyet legrövidebb időn belül és leggyorsabban és
leghatékonyabban lehet nyereségessé tenni. A Kormányzat is ezt látva TDM szervezetek létrehozását
kezdeményezte. Ez összefogáson alapul, és így összefogná helyi szinten az összes turizmusban érintett
személyt. A jövő évi költségvetésből 6 milliárd Ft-ot különítettek el erre a célra. Ezt csak TDM
szervezeteken keresztül terítik szét. Több helyen elindult a TDM szervezetek szerveződése. Ha
benyújtják a regisztrációt, majd a pályázatukat, minimum 20 M Ft-ról indul az adható összeg és 100 M
Ft-ig lehet az alapozásra a pénzt költeni, ezen túlmenően pedig minden olyan fejlesztési célt ezen
pályázaton keresztül lehet majd megvalósítani. Úgy gondolja ígéretes és nem volna szabad kihagyni,
mert erre a városnak minden adottsága megvan úgy természeti, épített és csak azt látva, hogy
Gyomaendrődön hányan élnek turizmusból, mennyi vendéglátóhely és mennyi szálláshely van, ebből
kiindulva alapos munkával ezt nyereségessé lehet tenni. Tudni kell és nagyon fontos, hogy ahhoz,
hogy a TDM szervezet regisztrációját megtegyék 10 M Ft-nak kell lennie az egyesületnek. Ezt úgy
szeretnék megvalósítani, hogy 8 M Ft-ot kérnének az önkormányzattól és 2 M Ft-ot a tagság adna
össze, hogy elindulhasson. Azzal, hogy önrészt vállalnak, mutatja a felelősséget, amit ezen a téren
szeretnének vállalni. A 8 M Ft-ot nem azért kérik, hogy majd csinálnak valamit, ezért feladatokat szán
az önkormányzat, melyeket ők meg kívánnak oldani. Kérte a Képviselő-testületet, hogy támogassa ezt
a kezdeményezést, mert a városnak nagy lehetősége van arra, hogy elinduljon ebben és turizmus
kedveltté tegye a várost. Január 7-én lesz az egyesületnek egy közgyűlése, amikor be fognak lépni
azok a vállalkozások, akik eddig nem voltak tagjai ennek az egyesületnek, új vezetőséget választanak.
Január végén pedig szeretnék benyújtani a regisztrációt is.

1076

Márjalaki József a döntési javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy az előterjesztés alapján az
önkormányzat csak akkor vállalja a 4 M Ft befizetését, amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban
részesül. Ezt módosítani kell, mert ezek szerint + 4 M Ft-ot kérnek, ahhoz hogy a pályázatot be
lehessen adni, már létre kell hozni a TDM szervezetet.
Tímár Imre elmondta, hogy egy nagy pályázati lehetőség nyílna meg, ha TDM szervezetként
tudnának regisztrálni. Nem egy újonnan alakuló egyesület jönne létre, hanem egy működő egyesület
alakulna át. Ennek az a jelentősége, hogy a korábbi egyesületnek van két pénzügyi éve lezárva, egy
másik pályázati csatorna is megnyílhat. Ha olyan pályázati kiírás jut tudomásukra, amelyben nonprofit
egyesület tudnának indulni, ahol minimális az önerő, nagy összeget lehetne a településre hozni.
Elmondta, hogy a napokban tárgyaltak a www.gyomaendrod.com oldal tulajdonosával is, a TDM
szervezet is abba az irányba akar haladni, hogy ne egy új oldalt akarjanak felfuttatni, hanem ennek az
oldalnak a sikerét és eredményét tudják a szervezet oldalára állítani.
Poharelec László elmondta, hogy ezek szerint, most nem csak arról kell dönteni, hogy a TDM
szervezetet létrehozzák, hanem azt is el kell dönteni, hogy 8 M Ft-ot biztosítanak nekik. Támogatja a
kezdeményezést, javasolja, hogy hozzák létre és javasolja, hogy a döntésbe legyen belefoglalva, hogy
a 8 M Ft-ot biztosítják számukra 2012. évben, megfelelő mennyiségű feladatot is kapva mellé. Nem
biztos, hogy a 2011. évi pénzeket figyelembe kell venni, mert lehet, hogy 2012-ben kevesebb lesz.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az hangzott el, hogy a
TDM szervezet 4 M Ft-ot kér, illetve a jelenleg működő Tourinform Iroda, melynek költségvetése 2,53 M Ft, mivel a működtetése átkerül a TDM szervezethez így ez a költség is átkerül, így a városnak
továbbra is csak 4 M Ft-ot kellene átadni a TDM-nek. Illetve van két nagy városi rendezvény, melynek
a megrendezése 3 vagy 4 M Ft-ot tesz ki. Pénzügyi Bizottsági ülésen úgy számolták, hogy átkerül a
Tourinform Iroda, ennek a költségvetése, a két rendezvény, illetve azoknak a 2011. évi költsége,
illetve a 4 M Ft, és így jön össze a 8 M Ft, melyhez 2 M Ft-ot tesznek az alapítók. Mivel még nincsen
költségvetés nem tudható, hogy mennyi lesz ezeknek a költségvetése. Ha ezzel a döntéssel ezt
felvállalják, akkor felvállalják ezeknek a költségeknek az átcsoportosítását is.
Várfi András polgármester elmondta, hogy az idegenforgalmi alap 20%-a, de legalább 4 M Ft kell,
ezt adnák át a Torinform Irodával, ebben ez benne lenne, valamint a két nagy rendezvény
megszervezése, nem kell most sok feladatot, majd közben lehet adni, de mikor megállapodnak konkrét
dolgokban kell megállapodni, mert azt tudják vállalni a partnerek. A két rendezvény 3,6 M Ft, volt, 2
M Ft a Sajt és Túrófesztivál és 1,6 M Ft a Halfőző verseny. Tehát a 4 M Ft, a két rendezvény 3,6 M Ft,
valamint a Tourinform Iroda nem pluszpénzzel, hanem ebben benne foglalva. Az előterjesztés azt
tartalmazza, hogy majd ha nyer. A feltételek mások, nem mehetnek szembe a pályázati kiírók
szándékával, ezt a pénzt biztosítani kell.
Poharelec László hozzátette, hogy a három feladat mellett még van jó néhány dolog, amit át tudnak
majd vállalni, többek között a kiadványok megszerkesztése, esetleg a testvérvárosi kapcsolatokkal,
ahol a város kiadásait tudják csökkenteni, ezért mondta, hogy támogatja, hogy 8 M Ft-ot biztosítanak,
de feladatot is kapnak.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető megkérdezte, hogy a támogatást milyen ütemezésben kell
biztosítani, mert a bizottsági ülésen az hangzott el, hogy a rendezvényekhez a 3,6 M Ft-ot akkor,
amikor esedékes a rendezvény megszervezése. A fennmaradó 4 M Ft-ot pedig havi ütemezésben.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy az üléseken az hangzott el, hogy az önkormányzat ennek a
szervezetnek a létrehozásában részt kíván venni, és vállalja a tagsággal járó jogokat és
kötelezettségeket. A döntési javaslatban ezeknek a feltételeknek a körülírása történt meg, illetve, hogy
milyen kötelezettségeket vállal az önkormányzat magára és ezekhez milyen jogi biztosítékokat
szeretne kikötni. Egy szervezet újraalakítása fog megtörténni január 7-én, ebben már lehet látni azokat
a dolgokat, amiket az önkormányzat kérne a tagság fejében és amennyiben ezeket a tagságokat a
közgyűlés illetve a vezetőség biztosítja, akkor nincs akadálya annak, hogy ezeket az okiratokat az
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önkormányzat jóváhagyja. 8 M Ft-ról van szó, jelenleg az előterjesztés 7,6 M Ft-ot tartalmaz, ebből 4
M Ft ami az idegenforgalmi adó meghatározott %-át jelenti, valamint a nagy rendezvényekkel
kapcsolatos együttműködés. Ezeket megfelelő okiratokkal alá kell támasztani, mely azt eredményezi,
hogy a forrás a pályázat benyújtására rendelkezésre fog állni. Elégséges az, hogy az önkormányzat
költségvetési rendeletében szerepeljenek tételként ezek az összegek és megköttetődjenek azok a
megállapodások, amelyek szükségesek a munkáltatói jogok gyakorlásához.
Látni kell, hogy a szervezet, alapvetően az állami támogatásból tudja hatékonyan és eredményesen
ellátni a feladatát. Amennyiben a testület jóváhagyja a döntési javaslatot, érdemben elindulhat az
eljárás. Lényeges, hogy kötelezettséget vállal az önkormányzat arra, hogy a 2012. évi költségvetési
évben ezeket betervezi. Betervezi, hogy 4 M Ft-ot átadja a feladatellátással egyetemben és vállalja,
hogy a nagy rendezvényekre legalább 3,6 M Ft-ot betervez, vagy, ha nem a nagy rendezvényekre, de
más turisztikai események biztosításához legalább ennyit betervez és 400 e Ft-ot egyéb jogcímen
biztosít támogatásként az egyesület részére. Február 15-ig kell az önkormányzatnak elfogadni
költségvetését, februárban történik a pályázat benyújtása, addigra az okiratok elkészíthetőek,
költségvetési rendeletben egyértelműen alátámaszthatók, hogy a forrás a szervezet részére
rendelkezésére áll. A döntési javaslatban az szerepel, hogy nemcsak benyújtja, hanem meg is nyeri a
pályázatot, ezt lehet törölni, kellene, mert erre garanciát vállalni az egyesület nem tud, egyéb
tekintetben a javaslat alkalmas arra, hogy a szervezet elinduljon és megvalósítson egy helyi
összefogást, amiben az önkormányzat is részt vesz.
Pájer Sándor leszögezte, hogy az önkormányzat nélkül nem alakulhat meg a TDM szervezet és a
tevékenységet sem végezhetik az önkormányzat nélkül, illetve gazdaságilag és jogilag sem. Minden
egyes rendezvényt esetében ki kell kérni az önkormányzat véleményét, egyeztetni kell. Ezt erősíti azt,
hogy az önkormányzatnak 1 fő képviselete van a választmányban, amely 14 fős lesz. A kért összegért
feladatot ad az önkormányzat. Nem külsősök fogják megoldani a rendezvény szervezését, valószínű
részt fognak venni benne azok a személyek, akik korábban is, ők ehhez csak hozzá kívánnak tenni. Az
egyesület ki fog dolgozni az önkormányzattal egy együttműködési megállapodást, melyben a számok
és a feladatok is rögzítésre kerülnek. Illetve az egyesület alapító okiratát az önkormányzatnak jóvá kell
hagyni.
A támogatással kapcsolatban elmondta, hogy nem arról van szó, hogy az egyesületnél január 1-én meg
kell, hogy jelenjen 8 M Ft, nekik ígérvényre van szükségük, hogy a költségvetésükbe szerepelnek ezek
a számok, nekik a költségvetést kell igazolniuk, hogy a 10 M Ft megvan.
Poharelec László továbbra is azt mondta, hogy ne mondják ki, hogy a két nagy rendezvényre adnak
3,6 M Ft-ot. Támogassák, legyen meg a 8 M Ft, de nem biztos, hogy a Sajt és Túrófesztiválra és a
Halfőző versenyre kapnak 3,6 M F-ot lehet, hogy csak 3,3 M Ft, de lehet, hogy több. Azt tudja
megígérni, hogy támogatja, támogatja azt, hogy megkapja a 8 M Ft-ot az önkormányzat részéről,
illetve azt, hogy emellé feladatot is fognak kapni.
Márjalaki József összegezve az elhangzottakat elmondta, hogy az lenne a kérés, hogy az
önkormányzat támogassa a TDM létrehozását, abban mint alapító tag vegyen részt, a vezetőségben
képviseleti joggal is fog rendelkezni, továbbá az önkormányzat nem kér a többi tagtól eltérő jogokat
illetve vállalja tagsággal járó kötelezettségek teljesítését az egyesület részére, amennyiben a januárban
esedékes TDM regisztrációhoz kötelező 10 M Ft-os éves forráshoz, amennyiben az egyesült többi
tagja a 2 M Ft díjat megfizeti, akkor az önkormányzat tagdíjként 2012-évben 8 M Ft tagdíjat megfizet
az előzőekben elmondottak szerint. A TDM kötelezettsége lenne, hogy 2012 január 1-től működtetnék
a Tourinform Irodát az ott dolgozó egy fő közalkalmazott személyt határozatlan időre alkalmazzák. Az
önkormányzattal egyeztetett módon a feltételek pontos meghatározását követően megszervezik és
lebonyolítják a két nagy városi rendezvényt.
Regisztrált TDM szervezetként igénybe veszik a pályázati lehetőségeket.
Várfi András polgármester elismételte a jegyző úr által elmondottakat, miszerint 4 M Ft, az
idegenforgalmi alap 20 %-a, ezt biztosítják és ezzel szemben áll a Tourinform Iroda átvétele és
működtetése. Ez az első 4 M Ft. A másik 4 M Ft, pedig 3,6 M Ft a két nagy városi rendezvény
megszervezése illetve a fennmaradó 400 e ft egyéb feladatok és így jön össze a 8 M Ft.

1078

Ezzel szemben volt Poharelec László javaslata, hogy a második 4 M Ft ne legyen meghatározva, hogy
mire, hanem egy következő alkalommal egyezkedjenek róla.
Poharelec László megkérdezte, hogy akkor most szavazzanak arról, hogy a két nagy rendezvény a
következő évben 3,6 M Ft lesz?
Várfi András polgármester reagálva elmondta, hogy 2011. évben ennyi volt a költség, melyek nem
csökkenek.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy a 4 M Ft-ért kötelezően meg kell nekik szervezni a két
nagy rendezvényt, illetve még meg kelljen rendeznie egy- vagy két rendezvényt. Tehát a 4 M Ft-ba
kötelezően bele kell férjen a két nagy rendezvény illetve még legalább egy rendezvény. Az
Önkormányzatnak mindenképpen 8 M Ft-ba fog kerülni a szervezet.
Pájer Sándor hozzátette, hogy szeretnék tudni, hogy mit vállalnak. A másik 4 M Ft, melyből a két
rendezvényt mindenképpen megrendezik. Vannak egyéb kiadások, melyre kérik azt a 400 e Ft-ot,
hogy maradjon benne. A jövő év mindenképpen emelkedő költségekkel lesz, nem beszélve arról, hogy
a 2011. évi rendezvényre 5 M Ft-ot kértek és kaptak 3,6 M Ft. Lejjebb lehet vinni színvonal
csökkenéssel. Ők automatikusan vállalták az egyéb költségeket, megjelenéseket pedig erről nem volt
szó, mert a munka fogja hozni magával, a siker érdekében.
Poharelec László megerősítette, hogy nem szeretné azt mondani, hogy 3,6 M Ft-ot most odaadnak,
mert így jönnek az intézményvezetők is, hogy nekik is adjanak. Nem ismerik a 2012. év
költségvetését. Kapjanak 8 M Ft-ot és mellé kapjanak feladatot.
Dr. Csorba Csaba jegyző megjegyezte, hogy nem 3,6 M Ft-ot, hanem 4 M Ft-ról van szó. Két olyan
nagyobb rendezvénye van a városnak, amelyről nagy valószínűséggel nem mondhat le. Nagy
tradiciója van a városon belül és ez az, aminek a megtartásához sok tekintetben ragaszkodni kellene.
Ez jelenleg a korábbi költségvetési évek tapasztalatai alapján 3,6 M Ft alatt nem rendezhető meg,
hacsak valami jelentős színvonalról le nem mondanak. A 400 e Ft-ra meg kell találni, hogy milyen
egyéb feladatokat biztosít az önkormányzat a TDM részére, mit vár el tőle? Nem az a cél, hogy 4 M
Ft-ot csak úgy odaadjon ennek a szervezetnek támogatásként. Az szerepel az előterjesztésben, hogy
erre a megfelelő megállapodást megkötik. A két nagy rendezvényre is megfelelő megállapodást
fognak kötni, melyet a testületnek kell jóváhagyni. Utána a pénznek a felhasználásáról el fog számolni.
Annyi változás történik a korábbi lebonyolításhoz képest, hogy egy civil szervezet fogja felvállalni és
ennek a vezetőségébe sokkal több turisztikában, idegenforgalomban jártas és érdekelt személy vesz
részt. Lehet azt mondani, hogy 4 M Ft, és majd meghatározzák, hogy mennyi rendezvényt kell ezért
ellátni, de alapvetően ez komolytalan, hiszen itt vannak turisztikában jártas és érintett személyek, akik
tudják, hogy egy rendezvény megtartása mennyit érnek. Most egy olyan döntést hoz a testület, hogy a
következő költségvetési évben ezt betervezi és erre a feladatra fordítja rá, ez többlet-költségvetési
kiadást nem jelent.
Márjalaki József egyetértett az elmondottakkal, láthatta a Képviselő-testület, amikor Dr. Szonda
István elszámolt mind a két városi rendezvénnyel. Annyiban változik a helyzet, hogy a helyi
vállalkozók jobban be lesznek fogva a rendezvényekbe, így bizonyos költségek akár csökkenhetnek is.
Az, hogy a 4 M Ft-ban milyen programok lesznek benne, további egyeztetés kérdése lehet, mert akár a
Pénzügyi Bizottság, akár a Képviselő-testület is tárgyalhatja a későbbiekben. 2011-ben 6 M Ft volt a
rendezvényalapra, ha ebből 4 M Ft-ot átadnak nem a Közművelődési Intézménynek, hanem a TDM
szervezetnek akkor gyakorlatilag az önkormányzat nem károsult.
Pájer Sándor hozzátette, hogy igaz, hogy jelenleg arról beszélnek, hogy 2012. évben milyen
feladatokat kell megoldaniuk, de ők hosszú távon gondolkodnak. Most 10 M Ft-ot kell letenniük és
pályázat útján 20-100 M Ft támogatást kaphatnak.
Az önkormányzat részéről biztosítékot jelent az, hogy egy évről van szó, mert ha a pályázat nyer,
akkor egy másik dolog lesz ekkor a pénzt a városra költeni.
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Várfi András polgármester összegezte, az idegenforgalmi alap 20%-a maximum 4 M Ft, amely
szemben áll a Tourinform Iroda működtetésével, valamint a másik 4 M Ft, mely a Sajt és
Túrófesztivál, valamint a Halfőző Verseny megrendezése, mely Toldi Balázs alpolgármester javaslata
alapján 3,6 M Ft és 400 e Ft tartalék, arról beszélnek majd, hogy milyen célra, a többi része pedig az
eredeti döntési javaslat. Kérte, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
707/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a helyi turisztikai
desztináció menedzsment létrehozását. A megalapításra kerülő egyesületben, mint alapító tag
részt kíván venni, azzal, hogy annak vezetőségében képviseleti joggal kíván rendelkezni.
Kijelenti, hogy az egyesületben nem kér, a többi tagtól eltérő jogokat, illetve vállalja a
tagsággal járó kötelezettségek teljesítését. Vállalja, hogy az egyesület részére megfizeti
tagdíjként az idegenforgalmi adó 20%-t, de legalább 4 millió Ft-ot, amennyiben a TDM
szervezet működésére rendelkezésre álló DAOP 2.1.3-11 pályázat benyújtásra kerül. A
csatlakozás további feltételéül határozza meg a Képviselő-testület, hogy azzal egy időben az
egyesület átveszi és határozatlan idejű munkaszerződés keretében biztosítja a jelenleg a
TOURINFORM irodában foglalkoztatott, megfelelő iskolai végzettséggel rendelkező
közalkalmazott foglalkoztatását. Vállalja, hogy az átvételre kerülő munkavállaló
munkaviszonyát rendes felmondással nem szünteti meg, és bérezésére a Kjt. szabályait tekinti
irányadónak.
Az egyesület megalakulása esetén a Képviselő-testület kijelenti, hogy a helyi turizmussal
kapcsolatos döntései során annak véleményét kikéri és egyetértésével hozza meg döntéseit,
mint a szervezet tagja támogatást nyújt városi rendezvények szervezéséhez, amennyiben az
gondoskodik az önkormányzattal egyeztetett feltételek szerint a Sajt és túró fesztivál, valamint
a Halfőző verseny megszervezéséről.
A Képviselő-testület az egyesület alapításával egyenértékűnek tekinti a fent meghatározott
feltételek teljesülése esetén, turisztikai célra alapított, már nyilvántartásba vett, működő
szervezet regisztrációját a Nemzetgazdasági Minisztérium által vezetett TDM szakmai
regisztrációs listán, továbbá az e szervezet által benyújtott pályázatot.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az egyesület alapítása során az
Önkormányzatot a fenti bekezdésekben meghatározott feltételek szerint képviselje.
Felhatalmazza továbbá, a már működő turisztikai célra alapított szervezet regisztrációs
kérelme esetén, annak közgyűlésén az Önkormányzat tagfelvételi kérelmét a fenti
bekezdésekben meghatározott feltételek elfogadása esetén jelentse be. A regisztrációra kerülő
szervezet alapító okiratát, illetve a feltételek teljesülését tanúsító okiratot a joghatályos
jognyilatkozat megtétele érdekében terjessze a Képviselő-testület elé.
Utasítja továbbá a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásáról
folyamatosan adjon tájékoztatást.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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2. Napirendi pont
A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse a
rendelet módosítás lényegét.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a költségvetés módosításával a költségvetési főösszeg
98.446.- E Ft összeggel nőtt. Néhány főbb előirányzat változás:
 A költségvetési rendeletbe jelen módosítás során került be az államháztartáson kívülről átvett
– Szabadság úti Óvoda – óvodai feladat 4 hónapra eső normatív támogatási összege.
 A felhalmozási célú bevételekből átcsoportosításra került a Belvíz VII. beruházáshoz
kapcsolódóan 54.482 E Ft összegű támogatás.
 A képviselő-testület határozatai alapján a tartalékban lévő előző évi pályázatokból befolyt
pénzeszközökből kivezetésre került a Liget Fürdő részére 25.000 E Ft összegű működési célú
pénzeszközátadás.
 A Cigány Szervezetek Országos Szervezete részére 876 E Ft működési célú támogatási
kölcsönt nyújtottunk.
 2011. szeptember 8-án megkaptuk a kompetencia alapú oktatás pályázat végelszámolásához
kapcsolódóan a 11.667 E Ft-ot, a városi örökség megőrzése pályázat is lezárult, 5.562 E Ft
összeg érkezett a bankszámlánkra.
 Megtörtént a 2011. évi népszámlálás pénzügyi elszámolása, mely összességében 8.754 E Ft-ba
került, fedezetéül központi szervtől átvett pénzeszköz szolgál.
 A Városi Egészségügyi Intézménynél az előirányzatok közé beépítésre került 7.362 E Ft plusz
OEP bevétel.
A Pénzügyi bizottság a rendelet-tervezet szerint javasolja a képviselő-testületnek a költségvetési
rendelet módosítását.
Hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2011. (XII.27.) önkormányzati rendelete
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 4.360.048.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.552.300.-E Ft-ra változik,
részletezve a 3. mellékletben.
3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 81.666.-E Ft-ra
módosul, részletezve a 4. melléklet szerint.
4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 913.554.- E
Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 464.088.- E Ft-ra, a felhalmozási
célú pénzeszköz átadás 30.941.-E Ft-ra, a felhalmozás egyéb kiadásai 418.525.-E Ft-ra módosul. A
módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi
5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 812.528.-E Ft-ra változik, a tartalék
részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A Kis Bálint Általános Iskolánál 1 fő óvodapedagógus csökkenés, a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskolánál 1 fő óvodapedagógus növekedés történt 2011. szeptember 1.-től a
Csárdaszállási telephely feladat átszervezése miatt, melyet a 13. melléklet mutat.
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Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2011. december
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. december
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
3. Napirendi pont
2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az államháztartásról szóló lehetőséget ad a
helyi önkormányzatoknak arra, hogy – amennyiben az adott év költségvetési rendeletét január 1-ig
nem állapították meg – a képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkosson.
A költségvetés tervezési rendjének megfelelően az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
megalkotására – a költségvetési törvény elfogadását követően – a tárgyév elején kerülhet sor.
A Pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
megalkotását.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet,
hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2011. (XII.27.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
2012. január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésnek napjáig az önkormányzat
bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző
évi kiadásai előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.
2. § (1)Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az
évente ismétlődő rendszeres Kht., Kft., egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz átadások 2012.
évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon
belül, időarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható továbbá a
közalkalmazottak jogállásáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint az előző
évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége.
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(2) A 2012. január 1-től esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről alkotott
törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések a költségvetési intézmények és a
polgármesteri hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele
kötött megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről szóló számadási kötelezettségének
eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.
(4) A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2012. évi
költségvetési rendelet elfogadását követően érvényesíthetők.
3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
a) az önkormányzat 2011. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a
2011. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések
pénzügyi áthúzódásainak megfelelően teljesíthetők.
b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi
ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
4. § A 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat
nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható.
5. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és
beszedett bevételeket be kell illeszteni.
6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2011. december
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. december
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
4. Napirendi pont
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse
a rendelet módosítás lényegét.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a testület novemberi ülésén Poharelec László
képviselő indítványozta, hogy amennyiben a testület elnapol egy döntést, meg kell határozni annak
határidejét. Indítványozta továbbá, hogy amennyiben a bizottság véleménye eltér az eredeti
előterjesztői döntésjavaslattól, akkor az ilyen tartalmú bizottsági döntések is kerüljenek be a testület
elé kerülő döntési javaslat közé, mint módosító indítvány. Javasolta, hogy ez az SZMSZ-ben is
kerüljön szabályozásra.
A Képviselő-testület támogatta az indítványt határozatában utasította az ügyrendi bizottságot, hogy
készítse elő az SZMSZ módosítását a decemberi ülésre. A módosítás tartalmi elemeit úgy határozta
meg, hogy az előterjesztésben foglalat döntési javaslattól eltérő bizottsági javaslatok önálló módosító
indítványú határozati javaslatként kerüljenek beterjesztésre, valamint a napirend elnapolása esetén a
határozatban konkrétan meg kell jelölni az elnapolás határidejét.
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Az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a fentiek szerint módosított SZMSZ
elfogadását.
Várfi András polgármester egyetértve a bizottság javaslatával felkérte a képviselőket hozzák meg
döntésüket.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2011. (XII.27.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 14. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés
lép.
„(2) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a 2. mellékletben foglalt hatásköri megosztás
szerinti véleményező bizottság előzetesen véleményezi. A bizottság a Képviselő-testület döntéselőkészítési feladatkörében támogatja az előterjesztő döntésjavaslatát, vagy módosító indítvány
formájában új döntésjavaslatot nyújt be. Ha a bizottság az előterjesztetői döntésjavaslattól eltérő
döntést támogat, akkor a Képviselő-testület elé elsőként a bizottság módosító indítványát kell
terjeszteni, majd ezt követi az eredeti előterjesztői döntésjavaslat.”
2. § Az SZMSZ 16. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki.
„(6) Az ülés napirendi pontja egy alkalommal elnapolható. Az elnapolás iránti javaslatot indokolni
kell. Az elnapolást elrendelő Képviselő-testületi határozatban konkrét naptári napban kell megjelöli az
elnapolás határidejét.”
Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Gyomaendrőd, 2011. december
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. december 27.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
5. Napirendi pont
Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása II.
forduló
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Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt ismertesse a rendelet
módosítás lényegét.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, első fordulóban a novemberi ülésen tárgyalta a testület a
2012 évi díjak módosítását. A Pénzügyi bizottság elfogadta a Városfenntartó bizottság javaslatát,
amelyben a díjtételekbe 40 Ft/m3 többlet bérleti díj beépítéséről döntött, valamint a többlet bérleti díj
felhasználás mértékéről.
2012 évi díjtételek az alábbiak szerint alakulnának:
Ivóvízdíj:
Hatósági: 316,80 Ft/m3
Önkormányzati: 267,10 Ft/m3
Lakossági: 191,00 Ft/m3
Csatorna díjak:
Hatósági: 531,70 Ft/m3
Önkormányzati: 491,50 Ft/m3
Lakossági: 395,00 Ft/m3
A szippantott szennyvíz befogadási díja a hatósági díj másfélszerese: 797,60 Ft/m3 .Az árak az ÁFÁ-t
nem tartalmazzák.
Az első fordulós tárgyalást követően módosító javaslat nem érkezett. Ennek megfelelően a bizottság a
díjtételek elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Betkó József a Városfenntartó bizottság elnöke hangsúlyozta, a fent ismertetetteken kívül a bizottság
indítványozta, hogy az önkormányzatunk által a Békés Megyei Vízművek Zrt. Igazgatóságába delegált
igazgatósági tag kezdeményezze a vállalatnál a központi irányítás költségeinek felülvizsgálatát.
Várfi András polgármester figyelemmel a javaslatokra elsőként a rendelet megalkotására kérte fel a
képviselőket.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a 32/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2011. december
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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E rendelet 2011. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. december 27.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. melléklet a 41/2011.(XII. 27.) önkormányzati rendelethez
Víz- és szennyvíz szolgáltatási díjak
a)

Vízszolgáltatási alapdíjak 2012. január 1-től

A
Vízmérő mérete
13-20
25-40
50-80
100-200

B
Értékesítési irány
Lakossági
Nem lakossági
Lakossági és nem lakossági

C
Alapdíj (Ft/db/hó)
520
787
5.560
16.210
26.400

b) Fogyasztott mennyiségtől függő vízdíjak (Ft/m3) 2012. január 1-től
A
Ivóvízdíjak
2012.
c)

B
Hatósági ár
(legmagasabb)
316,80

fogyasztott mennyiségtől függő szennyvízdíjak (Ft/ m3) 2012. január 1-től

A
Csatornadíjak
2012.

B
Hatósági ár
(legmagasabb)
531,70

A mellékletben szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Várfi András polgármester ezt követően javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselőtestület felkéri a Békés Megyei Vízművek Zrt. Igazgatóságába delegált tagját, Hornok Béla
Gyomaendrőd, Ifjúsági ltp. 10/2. sz. alatti lakost, hogy kezdeményezze a vállalatnál a központi
irányítás költségeinek felülvizsgálatát.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
708/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felkéri a Békés Megyei Vízművek Zrt.
Igazgatóságába delegált tagját, Hornok Béla Gyomaendrőd, Ifjúsági ltp. 10/2. sz. alatti lakost,
hogy kezdeményezze a vállalatnál a központi irányítás költségeinek felülvizsgálatát.
Határidő: azonnal
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6. Napirendi pont
Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.)
önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi bizottsággal egyetértésben a menetrend szerinti
helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó 2012 évi menetdíjakat az alábbiak szerint javasolja
elfogadni: teljes áru havi bérlet 3000 Ft, kedvezmények havi bérlet 600 Ft, és a vonaljegy 200 Ft.
Ugyanakkor a bizottság nem támogatta a Ridegvárosi településrész bevonását a helyi autóbusz
közlekedésbe, valamint továbbra is támogassa a hétvégi autóbuszjáratok üzemeltetését.
A Mobilbusz Közlekedési Kft által kért 2012 évi 1.403.000 Ft/hó összegű Önkormányzati támogatást
biztosítását javasolja a 2012 évi Önkormányzati költségvetésben.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök a maga részéről ebben a formában nem fogadta el az
előterjesztést. Ridegvároson megépült a buszváró, szükség lenne a buszközlekedésre. Legalább reggel
és délután, amikor a diákok utaznak, egy-egy járat párat be kellene állítani. Nem tudja mennyi lenne
ennek a költsége, megkérdezte az szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, megoldható lenne e az egy-egy járat
pár beállítása.
Várfi András polgármester egyetértett a fenti véleménnyel. A szolgáltatónak próbajáratot kellene
beállítani, így pontos képet kapnának a költségekről és a kihasználtságról.
Ambrózi Erzsébet a Mobilbusz Kft. ügyvezetője reagálva elmondta, a Ridegvárosi településrészt öt
járat párba tették bele. Nem minden járattal közlekednének a Ridegvárosra, hanem öt járattal, ami napi
12 km-t jelentene. Ennek költsége 90.200 Ft lenne. A két járat pár 6 km-t jelentene, ami 45.100 Ft
lenne. Lényegében a kért 247.000 Ft támogatásemeléshez jönne hozzá a 45.100 Ft, ha két járatpárba
építenék be a Ridegvárosi településrészt.
Poharelec László képviselő megjegyezte, nagyon sok helyen van még a városban olyan buszmegálló,
ahol nem jár a busz. A Polányi M. utca bizonyos lakói is legalább olyan messze vannak a
buszmegállótól, mint a Ridegvároson lakók.
Javasolta, hogy a fent ismertetett díjtételeket most fogadja el a testület, és majd a költségvetés
készítésekor ki fog derülni, mennyi pénz lesz a buszjáratra, milyen összegű támogatást tudnak adni,
tudnak e további két járat párat támogatni.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, nagyon sokat vitatkozott a bizottság ezen az
előterjesztésen, lényegében a fent ismertetett javaslat egy kompromisszumon alapuló javaslat.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában ismertette a döntési alternatívákat. Az A.
alternatíva egy alacsonyabb összegű díjtételeket tartalmazó rendelet-tervezet.
Felkérte a képviselőket elsőként erről szavazzanak.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 1 igen, 6 nem és 4 tartózkodással a javaslatot elutasította.
Várfi András polgármester ezt követően a bizottságok által elfogadásra javasolt B. alternatíva szerinti
rendelet-tervezetről kérte a képviselők döntését.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett megalkotta:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991.
(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991.
(III.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a 37/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2011. december
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. december 27.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. melléklet a 42/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelethez
A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj

1

A
teljes árú havi bérlet

B
3000 Ft

2

kedvezményes havi bérlet

600 Ft

3

vonaljegy

200 Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
A következőkben a Polgármester a Ridegvárosi településrész helyi autóbusz közlekedésbe történő
bevonásáról, és a Kft. által kért 2012 évi támogatás összegéről kérte a képviselők döntését. A döntési
javaslatban több alternatíva is szerepel, kérte a képviselők javaslatait a támogatás összegére.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a rendelet megalkotásával, melyben a képviselő-testület
meghatározta a jegy és bérlet árakat, és hogy a Ridegvárosi településrészre nem közlekedik a helyi
járat, azzal együtt automatikusan meghatározta az önkormányzati támogatás mértékét is, ami 1.403 e
Ft/hó összeg. Ez a B. alternatíva szerinti javaslatnak felel meg.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket a B. alternatíváról.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
709/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem támogatja a Ridegvárosi településrész bevonását
a helyi autóbusz közlekedésbe, valamint továbbra is támogatja a hétvégi autóbuszjáratok
üzemeltetését.
A Mobilbusz Közlekedési Kft által kért 2012 évi 1.403.000 Ft/hó összegű Önkormányzati
támogatást biztosítja a 2012 évi Önkormányzati költségvetésben
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
7. Napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A Képviselő-testület 2011. novemberi ülésén úgy döntött, hogy 4,2 %-kal emeli a lakossági
hulladékszállítási közszolgáltatás díját. A közszolgáltatást ellátó Gyomaközszolg Ipari Park Kft. azzal
a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a szóba forgó rendelet zöld- és szelektív
hulladékgyűjtésre, valamint a rendszeresen szelektíven gyűjtő, illetve az éves díjat egy összegben
megfizető ingatlantulajdonosok számára biztosított díj fizetési kedvezményekre vonatkozó
rendelkezései 2013. január 1-jén lépjenek hatályba, mert az ezek biztosításához szükséges eszközök
egyelőre nem állnak a Kft. rendelkezésére.
A Kft. kérte továbbá, hogy a díjhátralék behajtása során keletkező postaköltség, ügyintézési költség és
az adóhatósági átadás költsége kerüljön beépítésre a rendeletbe. Ezen költségek beépítését a
véleményező bizottságok nem javasolták, mert a hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján a
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal
összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára
behajtható köztartozásnak minősülnek, tehát az említett költségeket álláspontjuk szerint a behajtás
során kell érvényesíteni.
Javasolta a képviselő-testületnek a rendelet előterjesztés szerinti megalkotását.
Kérdés, észrevétel nem volt, Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
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 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. melléklete helyébe e rendelet 1.
melléklete lép.
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2. § Az R.4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
Záró rendelkezések
3. § (1)Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. december 31-én lép hatályba, és
2012. január 2-án hatályát veszti.
(2) Az 1. § és 2. § 2012. január 1-én lép hatályba.
(3) Hatályát veszti az R 19. § (3) és (4) bekezdése.
(4) Nem lép hatályba az R 7. § (5), (6) bekezdés és az 5. § (1) g) pont.
Gyomaendrőd, 2011. december
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. december 27.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. melléklet a 43/2011.(XII. 27.) önkormányzati rendelethez
Közszolgáltatási díj
Lakossági
A
1 Edényzet típusa
2 60 literes
3 80 literes
4 110 - 120 literes
5 240 literes
6 660 literes
7 770 literes
8 1100 literes
9 zsák

B
Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés)
111
148
202
300
736
815
1016
148

C
Éves díj
5.772,7.696,10.504,15.600,38.272,42.380,52.832,7.696,-

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Ezen díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:
- heti egyszeri/kétszeri gyakorisággal a kommunális szilárd hulladék begyűjtése, szállítása,
ártalmatlanítása;
- évente egyszeri lomtalanítás;
- heti egyszeri a szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítése;
- a hulladékudvar ingyenes igénybevétele;
- a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetése.
2. melléklet a 43/2011.(XII. 27.) önkormányzati rendelethez
A hulladékszállítási díj képzésének szabályai
Gyomaközszolg Kft 2011. évre vonatkozó díjkalkulációja, díjképzése:
A fizetendő díj képlete:
( A / B ) x C x D = E , ahol
A = felmerülő költség díjkompenzációval csökkentve (Ft)
B = várható hulladékmennyiség (liter)
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A / B = 1 liter hulladékgyűjtési, szállítási, ártalmatlanítási díja (Ft/liter)
C = Hulladékedény térfogata (liter)
D = Edény kezelésének súlyszáma
E = Edények ürítési, szállítási, ártalmatlanítási díja (Ft)
A szolgáltató az alábbi űrtartalmú edényekre köt szerződést: 80, 120, 240, 660, 770, 1100, 5000 liter.
Az eltérő űrtartalmú edények esetén a következő űrtartalom kategória alapján végzünk szolgáltatást. A
60 literes edényeket kizárólag kedvezményezett ügyfelek önkormányzati határozat alapján vehetik
igénybe.
A lakossági hulladékzsák értékesítési díja a 80 literes lakossági hulladékedény szolgáltatási díjával
megegyezik.
A következő táblázatok a képlet szerinti díjszámítást mutatják:
Lakossági díjak (nettó Ft)
A
B
A/B
C
60 l
50958734
30479740 1,6719
60
80 l
80
120 l
120
240 l
240
660 l
660
770 l
770
1100 l
1100
Lakossági ürítési árváltozás
(nettó Ft)
2011.
2012.
60 l
108
111
80 l
144
148
120 l
196
202
240 l
292
300
660 l
716
736
770 l
792
815
1100 l
988
1016

Növekedés
2,78
2,78
3,06
2,74
2,79
2,90
2,83

Díj összetétele
Gyűjtés-szállítás
Ártalmatlanítás
Egyéb költségek

%
%
%

39
28
33

Közületi díjak (nettó Ft)
A
B
80 l
17377658
4919760
120 l
240 l
660 l
1100 l
5000 l
Közületi áremelés (nettó Ft)
2011.
2012.
80 l
477
477

A/B
3,5322

1091

E
111
148
202
300
736
815
1016

D
1,6865
1,5270
1,2970
1,0032
0,8310
0,5065

E
477
647
1100
2341
3229
8945

%
%
%
%
%
%

C
80
120
240
660
1100
5000

Növekedés
0

D
1,1100
1,1100
1,0050
0,7480
0,6670
0,6330
0,5525

%

120 l
240 l
660 l
1100l
5000 l

647
1100
2341
3229
8945

A díj összetétele
Gyűjtés-szállítás
Ártalmatlanítás
Egyéb költségek

647
1100
2341
3229
8945

0
0
0
0
0

37
22
41

%
%
%

%
%
%
%
%

A GYOMAKÖZSZOLG Kft. egyedi igények esetén az ügyféllel egyedi áron köt megállapodást
többletköltségeinek figyelembe vételével.
8. Napirendi pont
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletmódosítása II. forduló
Betkó József bizottsági elnök elmondta, első fordulóban a novemberi ülésen tárgyalta a testület a
2012 évi díjtételeket. A bizottságok javaslatának megfelelően a 4.2 % díjtételváltozással értettek egyet.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. ennek megfelelően átdolgozta a folyékony kommunális hulladék
szállítás 2012 évi díjtételeit, melyek a rendelet melléklete szerint alakulnának. A folyékony hulladék kezelőműbe kiszállított szippantott kommunális szennyvíz befogadási - díja 2012. január 1-től: 797,60
Ft/m3 lenne. Az árak az Áfát nem tartalmazzák.
A bizottságok javasolják a rendelet tervezet szerinti megalkotását.
Hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
18/2003. (VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § (1)Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az 39/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2011. december
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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E rendelet 2011. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. december 27.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. melléklet a 44/2011.(XII. 27.) önkormányzati rendelethez
a) A szolgáltatás díjtételei 2012. január 1-től:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A
Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en belül) díja:
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en belül) díja:
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en belül) díja:
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en belül)
díja:
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
Vállalkozási és lakossági szennyvízszippantási és szállítási (10-15 km-en belül)
díja:
3-8 m3 közötti szennyvízszippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással:
Árnyékszékek, WC gödrök szennyvízszippantási és szállítási díja:

B
Díjtétel
2.345,-Ft/m3
2.257,-Ft/m3
2.454,-Ft/m3
2.365,-Ft/m3
2.345,-Ft/m3
2.257,-Ft/m3

2.454,-Ft/m3
2.365,-Ft/m3

2.397,- Ft/m3
7.961,-Ft/m3

b) A folyékony hulladék - kezelőműbe kiszállított szippantott kommunális szennyvíz befogadási - díja
2012. január 1-től : 797,60 Ft/m3
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
9. Napirendi pont
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI.2.) önkormányzati rendelet
módosítása II. forduló
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a véleményező bizottságoknak eltérő volt a véleménye a
szolgáltatási díjtétel emelés mértékről. A Városfenntartó bizottság 4.2 %-os emelést javasolt, míg a
Pénzügyi bizottság 5 %-os. A bizottság javasolta továbbá, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
készítsen kimutatást külön a temetkezési szolgáltatás és külön a temető fenntartási bevételekről és
kiadásokról költség nemenként 5 évre visszamenőleg. A képviselő-testület novemberi ülésén úgy
döntött, hogy az elkészült kimutatás ismeretében dönt a díjemelés mértékéről.
Betkó József bizottsági elnök további kiegészítésként elmondta, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. a
sírásás biztosítását a jövőben saját munkaerő igénybevételével kívánja megvalósítani, ezért azzal a
kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy ezt a lehetőséget biztosítsa részére. A temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdése lehetőséget ad erre. Az említett
jogszabályhely szerint az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a köztemetőn belüli, az elhunyt
hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a
hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással
kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét.
A Bizottság Elnöki Munkacsoport támogatta a Kft. kérelmét.
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A sírásás díját a Gyomaszolg Ipari Park Kft. meghatározta és beépítésre került a rendelet tervezetbe.
Ádám Gyöngyi a Sacramentum Temetkezési Szolgáltató Kft. iroda vezetője, a saját szemszögükből
szerette volna megvilágítani az előterjesztésben foglaltakat. A temetkezési törvény valóban lehetővé
teszi a kizárólagosságot, ami viszont nekik nem igazán kedvező. Az irodába betérő ügyféllel saját
maga tartja a kapcsolatot, a temetéssel kapcsolatos minden egyes feladatért maga vállalja a
felelősséget. A jövőben viszont más cég embereinek munkájáért nem vállalhat felelősséget, azt nem
kérheti számon. Gondolhatják azt, hogy miért nem mindegy, ki lapátolja a földet, és kin milyen ruha
van. Tapasztalatból mondhatja, hogy akkor, abban az adott pillanatban semmi sem mindegy. Mint egy
védjegyükké vált az egyenruhájuk, és az, ahogyan befejezik a temetést. Ez egy csapatmunka, aminek
meg van a maga forgató könyve. Nem számolnak, fel a fed lap mozgatásáért külön díjtételt, illetve az
irodánál a sírásás, hantolás díja alacsonyabb, mint a Gyomaszolg Kft-nél. Nagyon ügyelnek arra, hogy
rendbe téve hagyják ott a sírt, a fölösleges földet elhordják, letakarítják a szomszédos sírokat. A
rendelet életbe lépésével kénytelenek lesznek alkalmazkodni az abban foglaltakhoz, még inkább
gondolkodhat azon, hogyan törekedjen a profizmusra ezután. Ebben az évben 104 temetésük volt,
melyből 74-en saját maga mondta a búcsúztató beszédet. Az irodát választó ügyfelek elsősorban a
búcsúztató beszéd miatt választják az irodát. Körültekintően ügyelnek a diszkrécióra és a kegyelet
teljes munkavégzésre. Az ő és a sírásó kollégái munkája összhangban van, a feladatot igyekeznek a
legjobb tudásuk szerint elvégezni. Hosszú időn keresztül nem volt a város lakóinak választási
lehetősége, de 2007 óta mindenki maga döntheti el, melyik temetkezési szolgáltatót választja. Más
településeken a szolgáltatók és a temető üzemeltetők más-más módon osztják meg ezt a feladatkört.
Van, ahol az üzemeltető a saját kizárólagosságához ragaszkodik, sírásás, hantolásnál külsős szolgáltató
emberei nem tevékenykedhetnek. Gyomaendrődön eddig ezt a feladatkört az iroda munkatársai látták
el, az üzemeltetővel jó és korrekt munkakapcsolatban állnak. A lakosságnak nem kevés pénzt kell ma
egy temetésért kifizetni, amit egyre nehezebben tudnak kifizetni.
Kérte a képviselő-testületet, hogy támogassa az iroda működését abban, hogy ezt a tevékenységet
maguk végezhessék.
Arnóczi István János képviselő támogatta a fent elmondottakat. Lényegében kizárólagosság oka,
hogy a temető fenntartását a temető bevételéből kell finanszíroznia, és ezzel a megoldással plusz
bevételhez jutna az üzemeltető. Előbb-utóbb több millió Ft beruházást kell alkalmazni, ahhoz, hogy a
temetők kegyeleti szempontból is megfelelő minőségbe, állapotba kerüljenek. A jelen gazdasági
helyzetben az önkormányzat kénytelen minden bevételi lehetőséget megragadni.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megkérdezte az iroda képviselőjét, mennyire állandó az a
személyzet, akivel az iroda dolgozik.
Ádám Gyöngyi válaszolva elmondta, 1 fő állandó, míg a három fő változó, de 80 %-ban ugyan azok a
munkanélküli emberek, akiknek az iroda munkát biztosít.
Fekete József a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezetője hangsúlyozta, továbbra is törekszenek arra,
hogy az un. külső szolgáltatóval a kapcsolatuk jó legyen. Ugyanakkor, mint ahogy képviselő úr is
elmondta, szükséges a temetői bevételek növelése. A lehetőségekhez mérten igyekeztek és igyekeznek
a temetői állapotokon javítani. Természetesen egyeztetni fognak a vállalkozás vezetőjével, és
törekszenek arra, hogy olyan megállapodás legyen közöttük, ami a lakosság elvárásainak is megfelel.
Kérte a képviselő-testületet, hogy részben a bevételnövelés, másrészt a megfelelő temető fenntartás
érdekében támogassa a Kft. kérelmét.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
Elsőként a Városfenntartó bizottság által javasolt B. alternatíva szerinti rendelet-tervezetet tette fel
szavazásra, amely szerint a díjtételek az infláció mértékével, 4,2 %-al emelkednének.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI. 2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) és (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R) a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„A köztemetőben a sírhelynyitással kapcsolatos feladatok ellátását kizárólag az üzemeltető végzi,
melynek díját az 1. melléklet tartalmazza.”
2. § Az R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
3. § (1)Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az 24/2001. (XII. 27.) önkormányzati rendelet és a 14/2009. (III. 5.) önkormányzati
rendelet.
Gyomaendrőd, 2011. december
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. december 27.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. melléklet a 45/2011.(XII. 27.) önkormányzati rendelethez

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Köztemető fenntartási és létesítmény használat díjtételek
A
B
Temető fenntartási hozzájárulás:
Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatások díja:
Ravatalozó bérlet:
Hűtőszekrény használata (Ft/nap):
Halott átvétele átadása (temetőben):
Sírásás (egyszemélyes normál)
Sírásás (egyszemélyes mélyített)
Sírásás (gyermek sírhely)
Sírásás (urna sírhely)
Sírhelyek árai:
Egyszemélyes normál sírhely 25 évre :
Kétszemélyes normál sírhely 25 évre:

1095

2.403,- Ft
18.600,- Ft
2.625,- Ft
11.816,- Ft
11.160,- Ft
16.412,- Ft
4.595,- Ft
4.595,- Ft
13.841,- Ft
27.682,- Ft

18.271,- Ft
13 Egyszemélyes mélyített 25 évre:
36.542,- Ft
14 Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre:
9.519,- Ft
15 Gyermeksírhely 25 évre:
27.350,- Ft
16 Urnafülke 10 évre:
41.025,- Ft
17 Urnasírhely 15 évre:
68.940,- Ft
18 Egyszemélyes sírbolt 60 évre:
Kétszemélyes
sírbolt
60
évre:
99.580,- Ft
19
137.880,- Ft
20 Háromszemélyes sírbolt 60 évre:
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
3. függelék
A köztemető üzemeltetőjének vállalkozói temetkezési szolgáltatási díjtételei
Szolgáltatások:
hantolás
Egyszemélyes normál:
3.720,- Ft
Egyszemélyes mélyített:
5.142- Ft
Gyermek sírhely:
1.970,- Ft
Urna sírhely:
1.970,- Ft
Fed lap mozgatás felára:
Fed lap leemelés, elhelyezés
Sírnyitás. Exhumálás
Normál sír esetén
Mélyített sír esetén
Halotti maradványok áthelyezése

Sírnyitás
13.851,- Ft
16.193,- Ft

Egyéb temetkezési szolgáltatások:
Ügyintézési feladatok:
Helyi halott szállítás
Temetőn belüli szállítás
Ravatalozás
Távolsági (települések közötti) halott-szállítás
(Ft/km)
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

6.345,- Ft
Exhumálás
5.330,- Ft
7.243,- Ft
8.945,- Ft

6.018,- Ft
8.534,- Ft
1.750,- Ft
1.750,- Ft
202,- Ft

10. Napirendi pont
Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás kérelmének elbírálása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, nevezett háziorvosok jelezték az önkormányzat
felé, hogy dr. Lizák Anna 2012. január 01. napján nyugdíjba vonul, és nem kíván tovább háziorvosi
munkát végezni, továbbá vételre felajánlották a Rákóczi u. 29. szám alatti orvosi rendelőjüket, mely
épületben két orvosi rendelő és egy, egy szobás lakás található.
Az épület értékbecslése elkészült, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Dr. Torma Éva a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa áttekintette a Fürst S. u. épületben a harmadik orvosi
rendelő kialakításának lehetőségét. Az elkészült értékbecslés alapján, mely a Rákóczi u. 29. szám alatti
épület értékét orvosi rendelőként 28.943.000 Ft-ban állapította meg. A Fürt S. utcai épület átalakítása
valószínű kevesebb költséggel lenne átalakítható, ezért a Bizottság Elnöki munkacsoport nem
javasolta a Rákóczi u. 29.számú ingatlan megvásárlását.
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Az Ügyrendi bizottság azt javasolta a Képviselő-testület számára, hogy 2012. évre szóló költségvetés
tárgyalása során döntsön Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás ajánlatának elfogadásáról, a
Gyomaendrőd Rákóczi u. 29. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
Arnóczi István János képviselő megkérdezte a Pénzügyi bizottság miért nem tárgyalta ezt az
előterjesztést. További kérdése, hogy a Rákóczi u ingatlannak mekkora lehet a piaci ára. Az mennyivel
lenne magasabb, mint az önkormányzat kezelésében lévő Fürt S utcai rendelő felújításának költsége.
Poharelec László képviselő kérdése az volt, hogy a Városfenntartó bizottság ülésére miért nem került
be ez az ingatlannal kapcsolatos ügy.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva hangsúlyozta, a legutóbbi SZMSZ módosítás során arról döntött
a képviselő-testület, hogy minden érdemi és a testület működése szempontjából fontos előterjesztést
beterjesztenek a Bizottság Elnöki Munkacsoport ülésére, melyet követően a bizottság elnökök
eldöntik, hogy milyen témát tűznek a bizottságok ülésének napirendjére. Az Ötv. alapján a bizottságok
önállóan szervezik munkájukat. A bizottság elnöki munkacsoport ülésén nem hangzott el olyan kérés,
hogy akár a Városfenntartó, akár a Pénzügyi bizottság tárgyalni kívánja ezt az ingatlan vásárlással
kapcsolatos ügyet.
Véleménye szerint egy orvosi rendelő megvásárlásának előkészítése alapvetően a szakmai
bizottságnak a feladata- Ügyrendi bizottság – akinek a feladatába és hatáskörébe tartozik az
egészségügy kérdése. A képviselő-testület előtt nem ismeretlen ez a kérdés, hiszen nem először
foglalkoznak vele. Többször foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy a gyomai egészségügyi ellátás
tekintetében hol és milyen feltételekkel biztosítsák a háziorvosi feladatellátást.
Várfi András polgármester megerősítette a Jegyző úr által elmondottakat. Mivel a jelen téma
orvosokhoz köthető szakmai kérdés, ezért került az Ügyrendi bizottsághoz, mint szakbizottsághoz.
Amennyiben részükről olyan javaslat fogalmazódott volna meg, hogy elengedhetetlenül szükségesnek
tartják a Rákóczi u rendelő megvásárlását, akkor a következőkben a Pénzügyi bizottság döntött volna
az ehhez szükséges forrás előteremtéséről.
Márjalaki József bizottsági elnök megjegyezte, a maga részéről Dr. Torma Éva igazgató főorvos
állásfoglalását támogatná.
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, megtekintette a Rákóczi u ingatlant, egy nagyon
szép ingatlan, van hozzá egy lakás és két remekül felszerelt rendelő. Ugyanakkor figyelembe vette az
igazgató főorvos asszony véleményét is. Fele összegből a Fürt S. utcai rendelő is hozható olyan
állapotba, ami a célnak megfelel. Hiába hoznák azt a döntést, hogy majd a 2012 évi költségvetés
tárgyalása során döntenek a Rákóczi u ingatlan megvásárlásáról, az egy ámítás lenne, hiszen ismerjük
a költségvetés lehetőségeit.
Elsőként a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését, amely szerint nem kívánják megvásárolni
a Rákóczi u. 29. sz. alatti ingatlant.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
710/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a
Gyomaendrőd, Rákóczi u. 29. szám alatti ingatlant.
Határidő: azonnal
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11. Napirendi pont
Dr. Frankó Károly háziorvos bejelentése
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, Dr. Frankó Károly háziorvos az
Ügyrendi bizottság ülésén megerősítette azon szándékát, hogy 2012. július 01. napjától háziorvosi
tevékenységét megszünteti, nyugdíjba vonulása okán. Dr. Frankó Károly kérte bejelentésének
tudomásul vételét. A háziorvos kérése továbbításra került az Igazgató főorvos asszony felé, aki
megkezdte a párbeszédet a doktor úrral.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek Dr. Frankó Károly bejelentésének tudomásul
vételét a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Béres János képviselő megkérdezte, amennyiben a doktor úr 2012. július 1. napjától elmegy
nyugdíjba, attól kezdve az önkormányzatnak kell gondoskodni a helyettesítéséről, új orvosról és attól
kezdve nem árulhatja a praxisát.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos válaszolva elmondta, Dr. Frankó Károly az egészségbiztosítási
pénztárnál is és a hatóságnál is bejelentette nyugdíjba vonulási szándékát. Amennyiben a törvény nem
változik, úgy július 1-ét követően az önkormányzatnak kell gondoskodni a helyettesítésről.
Hangsúlyozta azonban, hogy a doktor úrnak joga van meggondolni magát közben is és joga van utána
is árulni a praxisát. Tehát, ha a doktor úr változtat az elképzelésén, az önkormányzatnak ehhez kell
alkalmazkodnia.
Várfi András polgármester összefoglalta a fent elmondottakat. Amennyiben semmi nem változik, a
doktor úr bejelentése így marad, akkor július 1-ét követően az önkormányzatnak kell gondoskodni a
helyettesítésről. Július 1-től december 31-ig a doktor úr árulhatja a praxisát. Amennyiben a doktor úr
időközben nem lép vissza, úgy december 31-ét követően a praxis visszaszáll az önkormányzatra.
További kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
711/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Frankó
Károly bejelentését, mely szerint 2012. július 01. napjától nem kíván háziorvosi tevékenységet
folytatni.
Ezzel egyidejűleg megbízza a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosát, Dr. Torma
Évát, hogy az egyeztető tárgyalásokat folytassa le Dr. Frankó Károly háziorvossal, azzal, hogy
a körzet ellátásával kapcsolatos intézkedésekről folyamatosan tájékoztassa a Képviselőtestületet.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
12. Napirendi pont
Jelentés Dr. Frankó Károly és Dr. Veréb Lajos háziorvosoknál a Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. sz.
alatti telephelyen végzett ellenőrzésről
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, A Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházai, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézete
2011. október 6-án ellenőrzést tartott a Fürst S. u. 3. szám alatti felnőtt háziorvosi szolgálatnál, Dr.
Frankó Károly és dr. Veréb Lajos háziorvosoknál.
Az ápolásszakmai ellenőrzés mindkét szolgálat esetében hiányosságként tárta fel, hogy a
négyszemközti konzultációt lehetővé tévő rendelőhelyiség valamint a rendelőhelyiséggel közvetlen
kapcsolatban lévő, vagy azon belül elkülönített öltöző terület nem biztosított.
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A vállalkozó háziorvosok kötelezettsége a szakmai minimumfeltételek biztosítása, azonban tekintettel
arra, hogy az orvosi rendelők önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban helyezkednek el ezért
felkérték Dr. Torma Éva igazgató főorvos asszonyt, hogy vizsgálja meg a négyszemközti konzultációt
lehetővé tévő helyiség kialakításának lehetőségét. Főorvos asszony írásban adott tájékoztatása szerint
az épületben átalakítás nélkül biztosítható a négyszemközti konzultáció a páciens és hozzátartozója
valamint az orvos között. Az udvar felőli bejárattól jobbra a védőnők használnak egy helyiséget
hasonló célból, amit a háziorvos kollégák (Dr. Frankó Károly, Dr. Veréb Lajos és Dr. Fekécs Tünde)
is igénybe vehetnek a jövőben. Lehetőség van két ülőalkalmatosság 140°-os beállítására, amely
optimális a terápiás beszélgetésre.
A beteg öltöző/vetkőző kialakítására az épületben csak oly módon nyílik lehetőség, hogy a
rendelőkből paravánnal/függönnyel leválasztanak egy részt, melyben egy szék elhelyezésével a beteg
tud öltözködni.
A Bizottság Elnöki Munkacsoport és az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési
javaslat elfogadását.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a döntési javaslat elfogadásával eleget tesznek az ellenőrzés
során tett felszólításnak, de a Fürt S. utcai rendelő felújítása jelentheti a végleges megoldás.
Felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
712/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházai, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi
Intézete által 2011. október 6. napján tartott ellenőrzés során feltárt hiányosságok
megszüntetését, a négyszemközti konzultációt lehetővé tévő rendelőhelyiség kialakítását a
Városi Egészségügyi Intézmény javaslata alapján belső átalakítás nélkül az épületben jelenleg
a védőnők által erre a célra használt helyiség háziorvosok részére való biztosításával oldja
meg.
Ezzel egyidejűleg felkéri Dr. Frankó Károlyt és Dr. Veréb Lajost, mint vállalkozó háziorvost,
hogy rendelőjükben alakítsanak ki beteg öltőző/vetkőző helyiséget.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei 1-11 havi finanszírozási
helyzetéről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, a Pénzügyi bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az önkormányzati intézmények és a polgármesteri
hivatal gazdálkodásáról 2011. november 30. napjáig terjedő időszak vonatkozásában készült
tájékoztatás.
A kiadások, ezen belül a személyi juttatások és járulékok alakulása: 2011. évben bérfejlesztés nem
történt az önkormányzatnál. A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a
hozzá kapcsolódó járulékok adatai időarányos alatti teljesítést (86%) mutatnak. A dologi kiadások
teljesítése meghaladja az éves betervezett összeget.
Felújítási, felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadások teljesítése: az első 11 hónapban felújítási
munkákra a hivatal több mint 63 millió Ft-ot fordított. A Polgármesteri Hivatalnál a beruházások a
vizsgált időszakban több mint 373 millió Ft értékben teljesültek.
A finanszírozási kiadások között a kötvény 2011. március 31-én és szeptember 30-án esedékes
törlesztéseként kifizetett összeg jelenik meg, melyet márciusban 208 alatti árfolyamon, szeptemberben
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viszont 240-es árfolyamon teljesített az önkormányzat. A törlesztésre betervezett 176.830 E Ft-hoz
képest a tényleges teljesítés kb. 10 millió Ft-tal lett magasabb. Itt jelenik meg továbbá az
önkormányzat által 96.972 E Ft értékben vásárolt állampapír összege.
Bevételek alakulása: az intézményi működési bevételek teljesülése a vizsgált időszakban 87,95 % a
módosított előirányzathoz viszonyítva. A tervezett bevételek 50 %-át a bérleti díj bevételek teszik ki,
így a bérleti díj alakulása, mely 76,8 %-on teljesült, nagyban befolyásolja az összes működési bevétel
alakulását.
A helyi adók vonatkozásában a tervezett bevételi előirányzat az előző évi 96,65 %-kal szemben most
csak 84,37 %-ra teljesült november 30-ig. A mintegy 12 %-os elmaradást főleg az iparűzési adó
bevételeinek csökkenése okozza. Ez mintegy 36,5 millió Ft bevétel kiesést jelent az előző év hasonló
időszakához képest. Az adóbevételeknél az év végén, a tervezetthez képest, mintegy 40-45 millió Ft
bevételkiesés várható.
A hátralékok alakulása 2011. november 30-án: az összes hátralék összege magába foglalja az előző
évből még fennálló hátralék, és az évközi előírások pénzügyileg még nem rendezett összegét. Az év
eleji nyitó állomány az eddig megvalósult behajtási cselekmények, illetve más pénzügyi műveletek
következtében 27.9 millió Ft-tal csökkent.
A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a tervhez képest időarányosan
történik.
Az önálló intézmények beszámolóiból az alábbi megállapításokat tehetjük az év végéig várható
gazdálkodásuk vonatkozásában:
 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda – a költségvetésében biztosított önkormányzati
támogatás fedezi az intézmény kiadásait, év végéig se alul-, se túlfinanszírozás nem várható
 Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola – az intézmény a költségvetésében
biztosított támogatáson felül plusztámogatást nem igényel
 Kner Imre Gimnázium – a gimnáziumnál év végéig se alul-, se túlfinanszírozás nem várható,
a Sportcsarnok támogatás igénye év végén 500-700 E Ft körül várható
 Térségi Szociális Gondozási Központ – az intézménynek év végén várhatóan 4.000-4.500 E
Ft összegű többlet önkormányzati támogatás igénye keletkezik
 Városi Egészségügyi Intézmény – az intézmény az eredeti költségvetésben meghatározott
önkormányzati támogatást veszi igénybe év végéig.
Bizottság javasolja az intézmények finanszírozási helyzetéről készített tájékoztató elfogadását.
Kérdés, hozzászólás hiányban a Polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
713/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat
intézményei I-XI. havi gazdálkodásáról készített tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Tájékoztató a város nevelési és oktatási feladatit ellátó intézmények működési helyzetéről a
nemzeti közoktatási törvénytervezet tükrében
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, az Ügyrendi bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület ez év márciusában tárgyalta a
város közoktatási intézményrendszerének átszervezését. Akkor olyan döntés született, hogy az
átszervezés kérdését elnapolják a 2012/2013-as szorgalmi év előkészítési időszakáig. Az eltelt időben
a helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat valamint a nemzeti köznevelésről szóló
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törvénytervezetek körvonalazták a Kormány elképzeléseit, melyek alapján készült a jelenlegi
tájékoztató.
Mint ismeretes a hét folyamán a parlament elfogadta az új közoktatási törvényt.
A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok: egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését
célzó szolgáltatások; óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás
biztosítása, közművelődési tevékenység támogatása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; egyes
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; sport, ifjúsági ügyek. A
Kormányhivatalon keresztül az állam feladata lesz az általános iskola, középiskola, alapfokú
művészeti iskola, kollégium, többcélú intézmény, gyógypedagógiai intézmény, felnőttoktatás. A
települési önkormányzat – törvényben meghatározott feltételek alapján – átvállalhatja az államtól
ezeknek az intézményeknek a fenntartását.
Az Ügyrendi bizottság december elején egy rendkívüli ülés keretében felvázolta elképzeléseit az
óvodákkal kapcsolatban. Most már a törvény ismeretében kell folytatni a megbeszélést az épületek
illetve a feladatok átadásáról, megtartásáról. Erről a Polgármester úr által említett két ünnep közötti
testületi megbeszélésen lehet beszélni.
Poharelec László képviselő megítélése szerint a jelen tájékoztatóról nincs mit beszélni, most már az
elfogadott törvény alapján kell a további lépéseket megtenni.
Arnóczi István János képviselő egyetértett a fentiekkel, ő már augusztusban jelezte, hogy ezt a
koncepciót minél hamarabb meg kell tárgyalni. Az előre jelzésekből látható volt, hogy a közoktatási
törvénytervezet nem fog változni. Most a tervezetből törvény lett.
Várfi András polgármester megítélése szerint még semmiről nincsenek lekésve, hiszen az átadás az
megegyezés, konzultáció formájában fog történni. Jelen tájékoztató lényegében egy teljes leltárt
tartalmaz.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök véleménye szerint kár lett volna vizionálni addig, amíg nem
jelenik meg a törvény. Bár miféle rendeletet alkotni, vagy tervezni, csak egy érvényes törvény
figyelembevételével lehet.
Nagyné Simon Mária a Csoda-Vár Bölcsőde vezetője megkérdezte, az említett két ünnep közötti
megbeszélésre az intézményvezetők is meghívást kapnak e.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, ez egy kötetlen képviselő-testületi megbeszélés lesz,
szűk körben, a nyilvánosság kizárásával.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, semmiképpen nem lehet fölöslegesnek ítélni ezt a
tájékoztatót, mivel az bemutatja az intézmények, ezen belül a gyermekintézmények, óvodák
kihasználtságát. Ebből lehet meghatározni azt, hogy egy kötelezően ellátandó önkormányzati
feladathoz milyen férőhelyszámmal lehet számolni, és valóban annyi telephelyre, intézményre van e
szükség. A tájékoztatóban bemutatásra került felmenő rendszerben a gyermeklétszám, ami a 2012.
januári koncepció felülvizsgálata során szükséges. Akkor kell meghatározni azokat a mutatószámokat,
egységeket, amelyre az önkormányzat a kötelező feladat ellátásnál számol. Ugyanakkor meg kell
keresni annak lehetőségét, hogy egyéb épületvagyon az oktatásból kivonható e, és ha igen milyen jogi
formában. Az elfogadott köznevelési törvény részletei még nem ismertek, tehát 2012 januárjában erre
a kérdésre vissza kell térni. Megítélése szerint a témában eddig lefolytatott bizottsági és egyéb
megbeszélések nem voltak feleslegesek, hiszen ezeken megfogalmazódtak döntési javaslatok –
például, hogy az óvodai feladat ellátásnál milyen területekre, milyen egységekre számol az
önkormányzat.
Várfi András polgármester további érdemi hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket a döntési
javaslat elfogadására.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
714/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a nemzeti
közoktatási törvénytervezet ismeretében elkészített tájékoztatót, a város nevelési és oktatási
feladatit ellátó intézmények működési helyzetéről.
A nevelési-oktatási feladat ellátással kapcsolatos és annak helyére (épületátadás) vonatkozó
koncepciót ki kell alakítani a januári képviselő-testületi ülésre.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
A Csoda-Vár Gyermekcentrum kérelme
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, Nagyné Simon Mária a Csoda- Vár
Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány elnöke, bölcsődevezetője, 2011. november 14. napján, azzal
a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az alapítvány fenntartásában lévő Csoda-Vár
Bölcsődével kötött szerződést a működési engedélyben szereplő maximális gyermeklétszám 24 fő
figyelembevételével 2011. november 30 napjától hosszabbítsa meg.
A születési statisztikai adatok alapján 2010-ben 90 gyermek, 2011. 11. 15. napjáig 65 gyermek
született Gyomaendrődön. A bölcsődés korúak száma az idei évben 212 fő, a 2012-es évben várható
létszám 167 fő. Mindenképpen csökkenő gyermeklétszámmal állunk szembe. Jelenleg a bölcsődei
férőhely 72 fő valamint a városban 4 családi napközi működik összesen 28 engedélyezett férőhellyel.
Ez összesen 100 gyermek elhelyezést biztosítja, ami elegendő lehet a statisztikai adatok alapján, mivel
másfél két éves kortól íratják be a szülők a gyermekeket a bölcsődébe.
Az Ügyrendi bizottság azzal a javaslattal él a képviselő-testület felé, hogy amennyiben elfogadja a
szerződés-tervezetet, úgy azt egy évre tegye és a támogatott gyermeklétszám 20 főnél több ne legyen.
Arnóczi István János képviselő a Csoda-Vár Bölcsődét érintően lakossági megkeresés alapján
kérdéssel fordult a Bölcsőde vezetője felé, miszerint igaz e, hogy olyan szerződést köt a bölcsőde a
beiratkozó gyerekekkel, hogy lelépési díjat kell fizetni, amennyiben a szülő elviszi a gyermeket, és ez
a lelépési díj miből tevődik össze.
Nagyné Simon Mária bölcsődevezető válaszolva elmondta, a gyermekvédelmi törvény előírja, hogy a
szülővel szerződést kell kötni a gyermek bölcsődei ellátására. A Békés Megyei Kormányhivatal által
az intézményben tartott átfogó ellenőrzés során a megkötött szerződések is megvizsgálásra kerültek. A
szerződésnek tartalmazni kell az ellátás kezdő időpontját, illetve a szülőnek nyilatkozni kell arról,
meddig kívánja igénybe venni az ellátást. Az intézmény ezek alapján tud tervezni, költségvetést
készíteni.
Az elmúlt években a városban elharapódzott egy olyan helyzet, hogy vannak olyan intézményvezetők,
akik a már beíratott gyermekeket agitálják más intézménybe. Ezért 2010. január 1-étől bevezetésre
került a szerződésben egy olyan módosítás, amely védi az alapítvány érdekeit. Ezt azt jelenti, hogy a
szülőnek vállalnia kell azt, hogy az alapítványi támogatási összeget befizeti, és ha a gyermeket elviszi,
úgy annak egy részét működési költségek biztosítása céljából fedeznie kell. Ezt a szerződésmódosítást
a Kormányhivatal nem kifogásolta az ellenőrzése során.
Hangsúlyozta, mindez az alapítvány hosszú távú érdekeit szolgálta, hiszen januárban, amikor
megnyitott a másik bölcsőde, tömegesen jöttek a szülők azzal, hogy náluk kampányol a bölcsőde
vezetője, és szeretnék a gyermeket oda átvinni. Nagyon erős volt a szülők felé a nyomásgyakorlás.
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Ahhoz, hogy egy intézmény hosszú távon tudjon tervezni, muszáj ilyen vészintézkedéseket beépíteni,
amiről a szülőket megfelelően tájékoztatva lettek. Azt elfogadták, aláírták, és a kormányhivatal nem
kifogásolta.
Arnóczi István János képviselő hangsúlyozta, a szakértők véleménye szerint, állami normatíva,
illetve önkormányzati támogatás tervezhető, de kártérítési alapot nem képezhet.
A maga részéről javasolta, hogy a szerződésmódosításról kérjenek egy írásos szakértői állásfoglalást,
addig a jelen témát vegyék le az ülés napirendjéről. Az ügyet szükséges tisztázni, addig a kérelmet
nem tudja támogatni. Állami normatívával csak addig tervezhet az intézmény, amíg a gyermek oda jár,
az ne kérhető a szülőtől, hogy az állami normatívát előre fizesse ki.
Dr. Csorba Csaba jegyző megerősítette a képviselő úr által elmondottakat. Hozzá is fordultak szülők
ezzel a problémával. Ez a szerződés alkalmas arra, hogy megtévessze a szülőt, és arra, hogy a szabad
bölcsődeválasztásban korlátozza. A megállapodás egyes elemei olyan részeket tartalmaznak, ami arra
enged következtetni, hogy ha nem a szerződésben meghatározott jogcímekben történik a
bölcsődeválasztás, akkor ezért a szülőt kártérítési felelősség terheli – a lehívható normatíva 50 %-ának
megfelelő összeg. Ez egy jelentős teher a szülő részére. Egy család életében adódhatnak olyan
élethelyzetek, ami miatt esetleg kénytelenek bölcsődét váltani. Addig, amíg van szabad férőhely az
intézményben, addig egy ilyen szerződés nem kötheti és korlátozhatja a szülőt.
Álláspontja szerint, amennyiben a szülő változtatni kíván bölcsődét, azt minden további nélkül
megteheti, mivel a bölcsődei ellátás nem egy kötelező ellátás, azt szabadon választhatja a szülő. Az
állami normatíva lemondásának megvannak a szabályai, amit alkalmaznak az intézmények.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök, pontosításként megkérdezte Arnóczi képviselő urat, hogy
az általa elmondottak szerint módosítani kívánja a döntési javaslatot.
Arnóczi István János képviselő megerősítette, hogy a Csoda-Vár bölcsőde kérelmét vegyék le az ülés
napirendjéről, amíg nem tisztázódik a szerződésmódosítással kapcsolatosan felmerült kérdés.
Várfi András polgármester egyetértett a fentiekkel, nem biztos, hogy két fél között megkötött
szerződés, még ha azt a felügyelő hatóság nem is kifogásolja, az rendben van. Az önkormányzat
megkéri a szakértői állásfoglalást, majd azt követően visszatérnek a napirendi pontra.
Toldi Balázs alpolgármester javasolta az időpontot is meghatározni, amikorra újra napirendre tűzik.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, biztos abba, hogy a szóban forgó szerződés nem felel meg a
hatályos jogi követelményeknek. Természetesen a képviselő-testület kérhet állásfoglalást a
Kormányhivataltól. Javasolta, hogy a kérdést a januári testületi ülés időpontjáig napolják el, addig az
intézmény vezetése számot tud adni arról a kérdésről, hogy ezeket a szerződéseket hogyan
módosította, és azt be tudja mutatni az önkormányzatnak.
Nagyné Simon Mária intézményvezető megjegyezte, a szerződés módosítás iránti kérelmét november
11-én nyújtott be a hivatalhoz, melyre olyan választ kapott a Polgármester úrtól, hogy határidőn túl
érkezett, ezért azt csak a decemberi ülésen fogja tárgyalni a testület.
Január 1-én a bölcsődét ki kell nyitni, amit pénz nélkül nagyon nehéz lesz. A 228.000 Ft
önkormányzati támogatás másfél dolgozónak a bére. Amennyiben ő felmond ennek a másfél
dolgozónak, úgy nem fog megfelelni a kötelező szakmai előírásoknak, nem lehet fenntartani az
intézményt.
Kérdése az volt, ha január 1-én nem nyitja ki az intézményt, akkor a 27 gyermek hová menjen. Esetleg
módosíthatnák úgy a döntési javaslatot, hogy időközben felülvizsgálják a szerződést, és a szükséges
lépéseket meg kell tennie, amire kötelezi a képviselő-testület.
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Poharelec László képviselő javasolta, hogy a feladat ellátási szerződést kössék meg két hónapra 2012.
február 28. napjáig, a januári ülésen pedig a szakértői állásfoglalás ismeretében döntenek a felmerült
jogi problémáról. Ebben az esetben a szülőknek lesz egy hónapuk arra, hogy megoldják a gyermekeik
elhelyezését.
Arnóczi István János képviselő megkérdezte, a két hónapra történő szerződéskötés milyen
kötelezettséget jelent a feleknek. Egyáltalán lehet e ideiglenes jelleggel szerződést kötni.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a képviselő-testület két hónapra is adhat támogatást, azzal a
feltétellel, hogy az intézménynek meg kell felelni a jogszabályi feltételeknek.
Arnóczi István János képviselő javasolta a két hónapra történő támogatás megítélést azzal, hogy
amennyiben a felmerült jogi probléma a 2 hónap alatt nem rendeződik, úgy az intézmény köteles a
támogatást visszafizetni.
Tóthné Rojik Edit oktatási előadó pontosításként hangsúlyozta, a Csoda-Vár Bölcsődével kötött
feladat ellátási szerződés 2011. november 30. napjával járt le.
Poharelec László képviselő megjegyezte, akkor miért most decemberben beszélnek erről, ezt már
hozni kellett volna. Megint utólag kell a testületnek döntést hozni. Ebben az esetben javasolta, hogy
december, január és február, tehát összesen három hónapra kössék meg a szerződést, és a januári
ülésre hozzák vissza újra, és akkor eldöntik, megfelel e a jogszabályoknak, vagy nem.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a félreértések elkerülése végett jó lenne, ha a képviselők
figyelmesen elolvasnák az előterjesztést, amibe világosan benne van, hogy a szerződés lejárt.
Határozott idejű szerződésről van szó, ami elhangzott a bizottsági üléseken is, amelyek jó részén
Poharelec képviselő úr is jelen volt. A hivatal az érvényes Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltak szerint járt el. A támogatásban részesülők kiértesítésre kerültek, hogy meddig és milyen
feltételekkel kell benyújtani a támogatási kérelmeket.
Az, amit Poharelec képviselő úr mondott alkalmas arra, hogy mások munkáját olyan szemszögből
állítsa be, hogy nem pontosan, megfelelően végzi a feladatát. Az előterjesztés időben készült, a
kérelmezőt tájékoztatták arról, hogy mikorra kerül előterjesztésre. Az Arnóczi képviselő úr által
felvetett szerződésbeli problémát lehet orvosolni, és arra is meg van a lehetőség, hogy milyen
időtartamra kössenek szerződést az intézmény fenntartójával.
Toldi Balázs alpolgármester javasolta, döntsenek arról, tudnak e két hónapra támogatást adni az
intézménynek. Januári ülésig megérkezik a szakértői állásfoglalást és annak ismeretében eldöntik,
hogy támogatják e tovább az intézményt vagy nem. Egyetértett azzal, hogy a visszafizetési
kötelezettséget foglalják bele a döntési javaslatba.
Várfi András polgármester lezárta a témát, és figyelemmel az elhangzott javaslatokra, véleményekre,
a döntési javaslatot azzal a módosítással javasolta elfogadni, miszerint a feladat ellátási szerződést
határozott időre 2012. január 31. napjáig megkötni, azzal, hogy amennyiben a szerződés rendkívüli
felmondásra sor kerül, úgy a szerződés módosítási időponttól kiutalt kiegészítő önkormányzati
támogatás összegét a mindenkori jegybanki kamatot figyelembe véve az alapítványnak vissza kell
fizetni.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
715/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csoda - Vár Gyermekcentrum
Közhasznú Alapítvány feladat ellátási megállapodás meghosszabbítási kérelmét 20 fő
gyermeklétszám tekintetében támogatja az alábbi szerződéstervezet alapján:
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SZERZŐDÉS
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA
2011. évi módosítása
amely létrejött Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 292/2006. (XI. 02.) KT. számú
határozata alapján
- egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.,
képviseli: Várfi András polgármester) mint átadó, továbbiakban Átadó,
- másrészről a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány (székhelye: 5502
Gyomaendrőd, Dr. Csókási Béla tér 20. sz., képviseli: Nagyné Simon Mária) mint átvevő,
továbbiakban Átvevő
között a Ptk. 59. § (1) bekezdés alapján, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
szerint:
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 292/2006. (XI. 02.) Kt. számú határozatával úgy
döntött, hogy a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal a Gyomaendrőd,
Dr. Csókási Béla tér 20. szám alatt található bölcsődében bölcsődei szolgáltatás ellátására
közhasznúsági szerződést köt. A közhasznúsági szerződés 2007. február 5-én I. 247/2007.
iktató számon megkötésre került. A 24 férőhelyes bölcsődében a 407/2009. (X. 29.) Gye. Kt.
határozat alapján 20 fő támogatását biztosítja.
1./ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL KÖTÖTT SZERZŐDÉS 5./ pontja
alapján, a szerződést a felek a 715/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozat alapján, határozott időre
2012. január 31. napjáig kötik. Rendkívüli felmondási okot képez, ha a működési engedélyt
az alapítvány bármely okból elveszti a 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 3.§ (2)
bekezdésében megfogalmazottak szerint, valamint a feladat ellátás igénybevételéért
többlettámogatást kér, vagy az intézmény megszűnése esetén többlet visszafizetésre kötelezi a
gondozást igénybevevő törvényes képviselőjét.
Amennyiben a rendkívüli felmondásra sor kerül, akkor a 2011. december 1. napjától kiutalt
kiegészítő önkormányzati támogatás összegét a mindenkori jegybanki kamatot figyelembe
véve az alapítványnak vissza kell fizetni.
A módosítás a közhasznúsági szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt aláírták.
Gyomaendrőd, 2012. január 9.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében
Várfi András polgármester

Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú
Alapítvány képviseletében
Nagyné Simon Mária

Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
A Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Kft 2011. december 12-én kérelemmel fordult
Várfi András polgármester úrhoz valamint a képviselő-testülethez, melyben 600.000 Ft kamatmentes
hitelt szeretne kérni, a fizetések járulékainak kifizetése végett. A helyzetelemzésből olvasható, hogy a
Kft. hat havi bérleti díj (41.550 Ft/hó) elmaradással tartozik az Önkormányzat felé. Továbbá a Magyar
Államkincstár megvonja a normatíva kifizetést abban az esetben, ha a bérek után fizetendő
járulékfizetés nem történik meg. 2011/2012-es szorgalmi évben az óvoda statisztikai létszám jelentése
alapján a 83 engedélyezett férőhelyre 54 fő gyermek lett lejelentve.
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A véleményező bizottságok a kérelmet megtárgyalták. A Pénzügyi bizottság nem támogatta az
intézmény kérését, az Ügyrendi bizottság részéről pedig nem született döntés. A bizottság ülésén
Polgármester úrnak volt egy javaslata, melynek eredménye számára nem ismert.
Várfi András polgármester elmondta, az említett javaslata az volt, hogy amennyiben az óvoda
vezetője az óvoda ilyen formában történő működtetését befejezi 2012. január 1-vel, úgy megkapja a
kért 600.000 Ft visszatérítendő támogatást, melyet az elszámolás során érvényesítenek. Ezt az
elképzelését a képviselők többsége támogatta. Az eltelt időszak alatt történt egyeztetés során egy
tartozás elismerő nyilatkozat elfogadására kérték az óvodavezetőt. Felkérte a jelenlévő Bárdi Zoltánné,
óvodavezetőt, adja meg válaszát a nyilatkozatot illetően.
Bárdi Zoltánné óvodavezető elmondta, a tanév végéig szeretné üzemeltetni az óvodát, és utána vissza
szeretné adni az önkormányzatnak. Az említett tartozás elismerő nyilatkozat több pontban igen
egyoldalú, nagyon erős megkötéseket fogalmaz meg részére. Többszöri átolvasás után szeretné azt
jogi szakemberrel átnézetni, nem szeretne a jelenlegitől is még nehezebb helyzetbe kerülni. Nem látja
biztosítottnak, annak reményét, hogy havi 100.000 Ft-al vissza tudja fizetni a kapott hitelt. Néhány nap
haladékot kér a testülettől a válasz megadására.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, az intézményvezetővel történt egyeztetést
követően Polgármester úr felkérte, hogy készítsen egy olyan okiratot, ami kellő biztosítékot jelent az
önkormányzat számára a 600.000 Ft hitel visszafizetésére. A tartozás elismerő nyilatkozat egyik
lényeges eleme, hogy a 600.000 Ft-ot havi egyenlő részletekben kellene visszafizetni. Amennyiben a
600.000 Ft és az elmaradt bérleti díj 2012. július 1-ig nem érkezik meg, abban az esetben a Kft.
azonnali beszedési megbízást ad az önkormányzat részére. Ha a havi részletfizetés és az azonnali
beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a 600.000 Ft-ot a tanév végével a felek között
megnyíló elszámolási viszony keretében lehet jóváírni. Az elszámolás alapja a Kft. tulajdonában lévő
ingóságok lehetnek, melyek az óvoda üzemeltetését szolgálja, illetve azoknak a berendezési
tárgyaknak a beszámolására nyílik meg a lehetőség, amelyek az intézmény tulajdonában vannak.
A nyilatkozat másik lényeges eleme, hogy az óvodai beiratkozás során az intézmény tájékoztatja a
szülőket, hogy a következő oktatási évben az önkormányzat gondoskodik az óvoda működéséről.
Poharelec László képviselő visszakérdezett, jól értelmezte, hogy az óvodavezető azt az ajánlatot
kapta, hogy ha leadja, az óvodát január 1-én megkapja a 600.000 Ft-ot, ha nem, akkor nem.
Toldi Balázs alpolgármester az intézményvezető hozzászólásából ő úgy értelmezte, hogy
döntéshalasztást kért, a nyilatkozat átgondolásához.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, ha az intézményvezető döntéshalasztást kér, úgy abban az
esetben vagy a két ünnep között rendkívüli testületi ülést kell tartani a kért támogatás megítéléséről,
vagy a januári ülésen dönt.
Fontos hangsúlyozni, hogy amikor a bizottság azt a feltételt szabta, hogy ha januárban az óvoda
befejezi a működését, úgy ad támogatást, hogy az állami támogatást az óvoda le tudja hívni, amiből a
dolgozókat ki tudja fizetni. Semmiféle erőfölénnyel való visszaélés nem volt a fenntartó részéről. A
bizottságot az vezérelte, hogy a dolgozók kapják meg a bérüket. A járulékok be nem fizetése ugyanis
azt eredményezi, hogy az óvoda nem tudja lehívni a szükséges támogatást, így a dolgozók nem kapják
meg a bérüket.
Várfi András polgármester reagálva Poharelec képviselő úr kérdésére hangsúlyozta, nyílt bizottsági
ülésen tette az említett a javaslatot, melybe kihangsúlyozta, hogy értékmentésről van szó, hogyan
kaphatja vissza a Kft azt a 600.000 Ft-ot.
Bárdi Zoltánné intézményvezető hangsúlyozta, számára az lenne a megfelelő megoldás, ha nem havi
részletekben kellene a 600.000 Ft-ot visszafizetnie, hanem azt a tanév végével az óvoda leadásakor
kerülne levonásra. Ebben az esetben aláírja a tartozás elismerő nyilatkozatot.
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Nagyné Perjési Anikó képviselő javasolta, hogy hozzanak egy vagylagos döntést, hogy az
intézményvezető át tudja nézni a nyilatkozatot. Ha elfogadja, akkor már most dönthetnek arról, hogy
igen. Amennyiben elfogadta, akkor vagy megszavazzák, vagy nem és akkor nem kellene egy
rendkívüli ülést összehívni emiatt, januárba pedig le tudja hívni a támogatást.
Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte az intézményvezetőt, a hátralévő időben, júliusig a
havi járulékokat tudja e fizetni.
Bárdi Zoltánné intézményvezető válaszolva elmondta, nagyon igyekszik, hogy a tanév végéig, május
31-ig tudja fizetni. Ezt követően vissza adná az óvodát az önkormányzatnak.
Dr. Csorba Csaba jegyző összegezve a hozzászólásokat, amennyiben az óvodavezető elfogadja a
tartozás elismerő nyilatkozatban foglaltakat és azt becsatolja a két ünnep között, abban az esetben a
600.000 Ft folyósításra kerül. Ellenkező esetben nem tud az önkormányzat támogatást biztosítani.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy a Jegyző úr által elmondottakra figyelemmel
hozzák meg döntésüket.
Megkérdezte a Pénzügyi osztály vezetőjét mi lehet a 600.000 Ft forrása.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, a Pap Zsigmond hagyaték tartalék összegét lehet
erre a célra kijelölni.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett
támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
716/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete támogatja a Csemetekert
Óvodai Oktató Nonprofit Kft. 600.000 Ft kamatmentes hitel kérelmét, az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kamatmentes hitelt biztosít a
Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft. részére 600.000 Ft azaz Hatszázezer forint
összegben, amennyiben a Kft. képviselője 2011. december 31 napjáig aláírva benyújtja a
Tartozás elismerő nyilatkozatot.
A kamatmentes hitel visszafizetési határideje: 2012. január 1. napjától 2012. június 15. napjáig
100.000 Ft/hó visszafizetéssel.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csemetekert Óvodai Oktató
Nonprofit Kft. részére megítélt kamatmentes hitel fedezetéül a néhai Papp Zsigmond hagyaték
tartalékát jelöli meg 600.000 Ft összegben.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft. képviselőjével kösse meg a
támogatói szerződést.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Idősek Otthona fejlesztése
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A képviselő-testület a novemberi ülésén határozott arról, hogy az MLR Stúdió Kft. által készített
építési engedélyterveket elfogadja, az Őszikék Idősek Otthona korszerűsítésére benyújtandó pályázatra
vonatkozóan. Elfogadta továbbá, hogy pályázat teljes körű előkészítése megkezdődjön.
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A tervező a Tervezési szerződésben meghatározott dokumentumokat határidőre, leszállította. A tervek
építési engedélyeztetési eljárásra benyújtásra kerültek, az engedélyező Hatóság kijelölése megtörtént.
A Békés Megyei Kormányhivatal Dévaványa Város Önkormányzatának Jegyzőjét jelölte ki, az eljárás
lebonyolítására.
Jelenleg a pályázat elszámolható költségeinek összeállítása, részletezése, az alátámasztó
dokumentumok beszerzése folyamatban van. A projekt elszámolható költségeire pályázott támogatási
összeg 180 millió Ft, saját erőt nem igényel.
A véleményező bizottságok javasolják a pályázat benyújtásának támogatását.
A képviselő-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
717/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város
Önkormányzata gesztorönkormányzat pályázatot nyújt be az "Önkormányzati, állami, egyházi,
nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése" című, TIOP-3.4.2-11/1
kódszámú pályázati felhívásra, "Az Őszikék Idősek Otthonában élők XXI. századnak
megfelelő humanizált életkörülményeinek megteremtése" címmel.
A pályázat költségvetése az alábbiak szerint alakul:
a projekt elszámolható költségeire pályázott
támogatási összeg (100%)

180.000.000,- Ft

saját erő
a projekt összköltsége (100%)

0 Ft
180 000 000,- Ft

2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. február 13.
Felelős: Várfi András polgármester
18. Napirendi pont
Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési kérelme
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke elmondta az Önkormányzati feladatot ellátó és
szolgáltatást végző intézmények közül a Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató
Intézmény, a Határ Győző Városi Könyvtár és a Varga Lajos Sportcsarnok fordultak kérelemmel a
2012. évben alkalmazandó díjtételek vonatkozásában. Az alkalmazandó díjtételeket az előterjesztés
táblázatai részletezik. A Varga Lajos Sportcsarnok 2012-ben nem kíván árat emelni, a 2011 évi árakat
kívánja alkalmazni.
A Pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés szerinti díjtételek elfogadását.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatokat hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
718/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény által alkalmazott díjtételeket az alábbi összegekkel (bruttó) fogadja el
2012. január 1-jétől:
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Katona József Művelődési Központ
1. Rendszeresen (hetente, havonta) működő civil szervezetek, csoportok részére:
Kisterem
2012.
Fűtés nélkül
960 Ft/óra
Fűtéssel
1.400 Ft/óra
Nagyterem
Fűtés nélkül
1.900 Ft/óra
Fűtéssel első óra
6.000 Ft/óra
további
órák
3.800 Ft/óra
Szombat,
vasárnap
és
ünnepnapi
ügyeleti
pótlék
800 Ft/óra
Fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak.
2. Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények, cégek,
vállalkozások és egyéb tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére:
Kisterem
2012.
Fűtés nélkül
3.700 Ft/óra
Fűtéssel
4.300 Ft/óra
Nagyterem
Fűtés nélkül
4.700 Ft/óra
Fűtéssel első óra 6.200 Ft/óra
további
órák
5.400 Ft/óra
Szombat,
vasárnap
és
ünnepnapi
ügyeleti
pótlék
800 Ft/óra
3. Egyéb az előzőekbe nem tartozó (pl. tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés
stb.) rendezvények:
Kisterem
2012.
Fűtés nélkül
1.800 Ft/óra
Fűtéssel
2.200 Ft/óra
Nagyterem
Fűtés
nélkül
3.000 Ft/óra
Fűtéssel
első óra 6.200 Ft/óra
további
órák
4.800 Ft/óra
Szombat,
vasárnap
és
ünnepnapi
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ügyeleti
pótlék
800 Ft/óra

Népház
1. Rendszeresen működő civil szervezetek részére:
Konferencia terem fűtés nélkül
960 Ft/óra
fűtéssel
1.600 Ft/óra
Földszinti terem
fűtés nélkül
800 Ft/óra
fűtéssel
1.200 Ft/óra
Klubterem, Biliárd fűtés nélkül
680 Ft/óra
terem
fűtéssel
1.000 Ft/óra
Fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem
vonatkoznak.
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 800 Ft/óra
2. Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek belépődíjas rendezvényei
részére:
Konferencia
terem,
földszinti
terem
Fűtés nélkül
3.700 Ft/óra
Fűtéssel
Első óra
5.000 Ft/óra
További órák
4.200 Ft/óra
Klubterem,
biliárd terem
Fűtés nélkül
2.000 Ft/óra
Fűtéssel
3.000 Ft/óra
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 800 Ft/óra
3. Egyéb, az előzőekbe nem tartozó rendezvények (pl.: tanfolyam, gyűlés, oktatás,
előadás, megbeszélés):
Konferencia
terem,
földszinti
terem
Fűtés nélkül
Fűtéssel

1.800 Ft/óra
2.200 Ft/óra

Klubterem,
biliárd terem
Fűtés nélkül
1.200 Ft/óra
Fűtéssel
2.000 Ft/óra
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 800 Ft/óra
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Tájházak
1. Gyomai Táj- és Alkotóház (Gyomaendrőd, Zrínyi u. 2.)
Belépődíj egységesen: 250 Ft/fő
Helyiségbérlet: 1.400 Ft/óra
2. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Belépődíj
Teljes árú: 200 Ft/fő
Kedvezményes: 100 Ft/fő
Kézműves foglalkozás (csoportos): 700 Ft/fő
Kemencés sütő foglalkozás (csoportos): 700 Ft/fő
Mézeskalács készítő foglalkozás (csoportos): 700 Ft/fő
Csizmadiafoglalkozás (csoportos): 800 Ft/fő
Kemencés ételek bemutatója (családi program): 1.500 Ft/fő
Falusi disznótor bemutató (csoportos): ár változó.
Határidő: 2012. január 1.
Felelős: Dr. Szonda István intézményvezető
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
719/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár által alkalmazott
díjtételeket az alábbi összegekkel (bruttó) fogadja el 2012. január 1-jétől:
A könyvtárba történő beiratkozás díja 700 Ft/év/fő.
A díjfizetése alóli törvényi és jogszabályi mentesség, illetve kedvezmény:
16 éven aluliaknak
ingyenes
70 éven felülieknek
ingyenes
diákoknak, érvényes diákigazolvánnyal
50 % kedvezmény
pedagógusoknak
50 % kedvezmény
munkanélkülieknek,
GYES-GYED-en 50 % kedvezmény
lévőknek
nyugdíjasoknak 65 év alatt, járadékra
jogosultaknak,
szociális ellátottak
kulturális intézmények munkatársainak
50 % kedvezmény
fogyatékkal élőknek (mozgás, látás, hallás ingyenes
sérültek)
közgyűjteményi dolgozóknak
ingyenes
Rózsahegyi K.Ált.Isk. dolgozói
ingyenes
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település mindkét könyvtárába
díjmentes beiratkozási díjat állapított meg (463/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata). Érvényes
mindazokra, akikre törvényi vagy jogszabályi mentesség nem vonatkozik.
Szolgáltatások díjai:
Fénymásolás/Nyomtatás
Méret Szín
Tevékenység
Díj (Ft)
A/4 Fekete-fehér másolás Szöveg/Kép 1 oldalas 20
A/4 Fekete-fehér nyomtatás Szöveg/Kép 1 oldalas 20
A/3 Fekete-fehér másolás Szöveg/Kép 1 oldalas 40
A/3 Fekete-fehér nyomtatás Szöveg/Kép 1 oldalas 40
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A/4 Színes
100 %-ban fedett
175
A/4 Színes
50 %-ban fedett
150
A/4 Színes
25 %-ban fedett
75
A/3 Színes
100 %-ban fedett
400
A/3 Színes
50 %-ban fedett
200
A/3 Színes
25 %-ban fedett
150
Laminálás
Méret Szín Tevékenység díj
A/4
laminálás
100
A/3
laminálás
200
Szkennelés
Méret Szín
Tevékenység díj
A/4 fekete-fehér szkennelés 50
A/4 színes
szkennelés 50
A/3 fekete-fehér szkennelés 50
A/3 színes
szkennelés 50
Spirálozás
Méret Szín Tevékenység
díj
6-10
spirálozás
100
mm
16-22
spirálozás
200
mm
25-32
spirálozás
300
mm
előlap + hátlap
60
Számítógép-internet használat- fax
Méret Tevékenység
díj
A/4, Számítógépes segítségnyújtás (e-mail cím létrehozása, 100 Ft
A/3 hirdetések feladása, szövegszerkesztés, meghívó, plakát, /10 perc
reklámanyag
tervezés,
stb.)
Számítógép és internet használat minden nap 1 alkalommal ingyenes
fél óra (30 perc)
További, minden megkezdett fél óra
100 Ft/ fél
óra
A/4 Faxolás
200
Egyéb díjak
Tevékenység
díj
Elveszett olvasójegy pótlása
50 Ft/ db
Könyvtárközi kölcsönzés postaköltség térítése
700 Ft/db
Megrongált vonalkód cseréje
50 Ft/db
Késedelmek kezelése
100 Ft/könyv
- első felszólítás
- második felszólítás
200 Ft/könyv
- harmadik felszólítás
500 Ft/könyv
- ajánlott levélbeli felszólítás
500 Ft/ könyv +1000 Ft
postaköltség
Elvesztés, rongálás
min. 500Ft/könyv
- amennyiben a könyv eredeti ára 500 Ft alatti és
2005 év előtti kiadás
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-

2005. év utáni kiadás esetében

beszerzési ár + 500
Ft/könyv, de nem lehet
kevesebb, mint 1000 Ft
/könyv

Határidő: 2012. január 1.
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
720/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Varga Lajos Sportcsarnokot
működtető Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetője 2012.
évben is a 2011. évre jóváhagyott bérleti díjakat alkalmazza.
Határidő: 2012. január 1.
Felelős: Dr. Kovács Béla intézményvezető
19. Napirendi pont
Javaslat a szolgálati, szociális és költségalapú bérlakások lakbéremelésére
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. a beszámolóval egy
időben megküldte a bérlakások lakbér módosítására vonatkozó javaslatát.
A lakbéremelésre azért van szükség, mert a lakbérekből képződő lakás-felújítási alap nem fedezi az
önkormányzati lakásokon elvégzett felújítási munkákat.
A beszámolóból kiolvasható, hogy 2011. január 1-én a lakásalapon 5.552.739 Ft mínusz jelentkezett,
ami az év végére – várhatóan – további 321.493,- Ft-al nő.
Az elvégzett felújítások nem emelik a lakások komfortfokozatát, ez abból adódik, hogy az egész
bérlakás állomány igen rossz, leromlott műszaki állapotban van. Tudomásul kell venni, hogy a
lakbéremelés annyi többletbevételt eredményez, hogy a már meglévő hiány további drasztikus
emelkedését tudják csökkenteni. Mindenképpen szükséges további intézkedéseket megtenni a
lakásvagyon megóvása érdekében. Ilyen intézkedés lehet például a további ütemezett lakbéremelés,
lakbér bevételek alakulásának folyamatos vizsgálata. Az egyes felújítások előtt egyedileg vizsgálni
kell azt, hogy az igen leromlott, lelakott lakások felújítására szabad-e költeni, vagy inkább értékesíteni
kellene az ingatlant. A lakások lelakottságának megelőzése érdekében szigorú és folyamatos
ellenőrzésre van szükség, amennyiben a bérlő kötelezettségének nem tesz eleget, úgy élni kell a
tulajdonosi jogokkal, élni kell akár a bérleti szerződés felmondásával is. A lakbéremelésekkel
párhuzamosan vizsgálni kell azt is, hogy a bérlők jogosultak-e pl. lakhatási támogatásra.
A bérlakásokat üzemeltető Kft három javaslattal él az önkormányzat felé.
Az első javaslat alapján a komfortnélküli lakások esetében 10 %-os, a komfortos lakásoknál 15 %-os,
az összkomfortos lakásoknál 18 %-os, míg a költségalapú bérlakások esetében 10 %-os
lakbéremelésre tesz javaslatot.
A második javaslat alapján szintén %-os emelést javasol, csak kisebb mértékűt.
A harmadik javaslat pedig az, hogy az önkormányzat nem hajt végre lakbéremelést.
Az Ügyrendi bizottság a magasabb mértékű lakbéremelést javasol a Képviselő-testület számára.
Várfi András polgármester összegezte: a bizottság javaslata alapján Komfortnélküli lakások
esetében10 %, a Komfortos lakásoknál 15 %, míg az Összkomfortos lakásoknál 18 % lenne a
lakbéremelés mértéke.
Felkérte a képviselőket elsőként erről a javaslatról döntsenek.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
721/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szolgálati-, szociális- és
költségalapú bérlakások lakbéremelését
- Komfortnélküli 10 %
- Komfortos 15 %
- Összkomfortos lakások 18 %
mértékben határozza meg.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A következőkben a Polgármester a lakásvagyon megóvása érdekében szükséges intézkedésekről szóló
döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
722/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakásvagyon megóvása,
megőrzése érdekében az alábbi intézkedések folyamatos végrehajtását rendeli el:
 további ütemezett lakbéremelés,
 az egyes felújítások előtt lakásonként vizsgálni kell azt, hogy az igen leromlott, lelakott
lakások felújítása költséghatékony-e,
 a lakások lelakottságának megelőzése érdekében szigorú és folyamatos ellenőrzésre van
szükség, amennyiben a bérlő kötelezettségének nem tesz eleget, úgy élni kell a tulajdonosi
jogokkal, élni kell akár a bérleti szerződés felmondásával is,
 a lakbéremelésekkel párhuzamosan vizsgálni kell a bérlők szociális helyzetét, anyagi
teljesítő képességét.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011. évi beszámolója a szolgálati-, szociális-, és költségalapú
bérlakásoknál elvégzett felújításról
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az elmúlt havi Ügyrendi bizottsági ülésen került
tárgyalásra a Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/N. szám alatti és a Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/10. szám
alatti szociális bérlakásban felhalmozódott közüzemi díj-hátralék rendezése, valamint az Október 6.
ltp. B/10. szám alatti bérlakás felújítása.
Vízmű sor 2/N. szám alatti lakás vonatkozósában a bizottság határozatával utasította a Gyomaszolg
Ipari Park Kft-t, hogy a szociális bérlakáson felhalmozódott és végrehajtásra átadott áramszámla
tartozás összegét az EOS Faktor Magyarország Zrt. részére – a kikapcsolás elkerülése érdekében fizesse ki.
Az Október 6. ltp. B/10. szám alatti szociális bérlakáson felhalmozódott és végrehajtásra átadott
közüzemi díjtartozás (víz-villany-gáz) kifizetéséről döntött, szintén a kikapcsolás elkerülése
érdekében.
Ugyanakkor a bizottság határozatával döntött arról is, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft a 2012. évi
üzemeltetési szakfeladat terhére a lakás felújítását végezze el, valamint a felújítási költségek
meghatározására, felülvizsgálatára a Kft. Felügyelő Bizottságát kérje fel.
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Az elmaradt közüzemi díjak kifizetésre kerültek, kivéve az Október 6. ltp. lakás gáz és vízdíja, mivel a
szolgáltató a számlát még nem küldte meg.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft arról is értesítette az önkormányzatot, hogy a Felügyelő Bizottság a
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/10. szám alatti szociális bérlakás felújítási költségvetés
felülvizsgálatát elvégezte. A Felügyelő Bizottság a lakás teljes felújítását indokoltnak tartotta és a
munka elvégzésére a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t kérte fel.
A Kft. Felügyelő Bizottsága továbbá jelezte, hogy a lakásalapon 5.874.232 Ft hiány mutatkozik, így a
2012. és a 2013-as lakbérbevétel nem fedezi a kért felújítás költségeit, ezért a Kft. részére szükségessé
válik a felújítás összegének biztosítása.
A felújítás költségvetésére 3 variáció készült. A költségvetésből látható, hogy már a legalacsonyabb
felújítási költséggel valamint a két bérlakáson felhalmozódott összes közüzemi díj kifizetésével alapul véve a 2011. évi árbevételt -, a 2012-es évre a felújítási alapon képződő összeg mind
felhasználásra kerül, sőt ezen a szakfeladaton tovább nő a mínusz, annak ellenére, hogy az
önkormányzat lakbéremelést tervez.
Az előterjesztést tárgyaló Bizottság Elnöki Munkacsoport a beszámoló elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára, azzal, hogy az ellenőrzések megállapításainak megfelelően a szükséges
intézkedéseket, esetleges szankciókat meg kell tennie mind a kezelő szervnek, mind a tulajdonos
önkormányzatnak. Az Ügyrendi bizottság szintén elfogadásra javasolja a beszámolót. Az Október 6.
ltp. B/10. önkormányzati bérlakás felújításának vonatkozásában a költségek pontosítására kérte fel a
Kft.-ét. A Kft. a jelen ülésre terjesztette be a lakás felújításának pontosított költségvetését.
Arnóczi István János képviselő elmondta, vannak települések, ahol az üzemeltető nevére jönnek a
közüzemi számlák és azt a bérleti díjjal együtt szedik be a bérlőktől. Ezt a lehetőséget esetünkben is
meg kellene vizsgálni. Ez két okból is jó lenne, egyrészt, mert ha a Gyomaszolg Ipari Park kft köt
szerződést a szolgáltatóval, akkor olcsóbb áron kapjuk a gázt, villanyt, másrészt, ha a bérleti díjjal
szedik be a közüzemi díjakat, úgy nem halmozódik fel ennyi tartozás, és a bérleti jogviszony
megszűnése után nem marad a rajtunk esetleg több százezer forintos kifizetetlen számla. Javasolta az
üzemeltetőt, hogy tegye meg ez irányba a szükséges lépéseket.
Nagyné Perjési Anikó képviselő a Kft. által az Október 6. ltp. B/10. önkormányzati bérlakás
felújításának pontosított költségvetését korrektnek tartotta. Amennyiben találnak rá pénzügyi forrást,
úgy javasolta bérlakás felújítását elvégeztetni.
Béres János képviselő megjegyezte, jelentős víz és szennyvíztartozás felhalmozódásról van szó. Más
esetben a szolgáltató már régen kikötötte volna a vizet. Nem értette a szolgáltató hozzáállását. Nem
biztos, hogy jó megoldás lenne, ha a bérleti díj mellé még a közüzemi számlát is számlázná az
üzemeltető a bérlő felé, mert, ha a bérlő azt nem tudja kifizetni az üzemeltető, hogy fogja tudni
behajtani.
Várfi András polgármester egyetértett a fentiekkel, az üzemeltető nem tudná behajtani, míg egyéb
esetben erre meg van a lehetőség. A bizottságok azt javasolták, hogy legyen sűrűbb ellenőrzés arról,
hogy a bérlő fizeti e a közüzemi díjakat, ami lehessen felmondási ok.
Arnóczi István János képviselő véleménye szerint az üzemeltetőnek nincs ellenőrzési joga. A bérleti
szerződésben kell rögzíteni, hogy amennyiben a bérleti szerződés mellett a bérlő nem fizeti meg a
közüzemi számláit, úgy az felmondási okot képez. Így viszont csak egyhavi tartozás lesz.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök hangsúlyozta, a bizottsági ülésen is felvetődött, hogyan
halmozódhatott fel ennyire a víz-szennyvíz számla. A szolgáltatóval kellene egy megállapodást kötni,
hogy egy hónap után küldjön értesítést a hátralékosokról az üzemeltető felé.
Várfi András polgármester az ellenőrzés technikai részét a Kft-nek kell kidolgozni, és annak
módjáról tájékoztatást adni a képviselő-testület felé.
Fekete József ügyvezető hangsúlyozta, az intézkedéseket megkezdték, azokról be fognak számolni.
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Várfi András polgármester lezárta a témát és felkérte a képviselőket döntsenek az első döntési
javaslatról, amely szerint elfogadják a Gyomaszolg Ipari Park Kft a bérlakások 2011. évre vonatkozó
felújítási tevékenységéről szóló beszámolóját.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
723/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft a
bérlakások 2011. évre vonatkozó felújítási tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
A következőkben a Polgármester az Október 6. ltp. B/10. szám alatti szociális bérlakás felújítása
vonatkozásában kérte a képviselők döntését. A képviselő-testület utasítsa a Gyomaszolg Ipari Park kftt, hogy a bérlakás felújítását a 2012. évi lakbérbevétel terhére nettó 2.157.564 Ft összegben végezze el.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
724/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Gyomaszolg Ipari Park
Kft-t, hogy a Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/10. szám alatti szociális bérlakás felújítását a
2012. évi lakbérbevétel terhére nettó Ft 2.157.564 Ft összegben végezze el.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal 2012. év első félévi irodaszer ellátásra benyújtott ajánlatok
elbírálásáról
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a polgármesteri hivatal versenyeztetési szabályzatának
megfelelően a 2012 év első félévi irodaszer beszerzéshez 8 szállítótól kértek be ajánlatot a hivatal
2012. év első félévi irodaszer ellátására. A bekért ajánlatra ajánlattételi kategóriákban 5-5 ajánlat
érkezett, melyek felbontása és összegzése megtörtént.
Érvénytelen ajánlat nem volt. A bíráló bizottsága döntése alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevő
1) A/4, A/3 másolópapír, laporelló: ManOpen Kft., 2100 Gödöllő, Széchenyi út 5.,
2) Különféle író – és irodaszer: „Color Shop” Papírbolt, 5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.,
3) Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek: Mágus - Comp, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. szám
alatti szállítókkal javasolja a szerződést megkötését.
A Pénzügyi bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta,
és az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
725/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2012 első félévi nyomtató, fénymásoló
kellékanyagok, és egyéb irodaszerek pályázati eljárásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bíráló bizottsága döntése alapján Gyomaendrőd
Város Polgármesteri Hivatala a 2012. január 1.-től 2012. június 30.-ig terjedő időszakra
irodaszer ellátására a különböző kategóriákban az alábbi szállítókkal köt szerződést:
1. A/4, A/3 másolópapír, laporelló: ManOpen Kft., 2100 Gödöllő, Széchenyi út 5.,
2. Különféle író – és irodaszer: „Color Shop” Papírbolt, 5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.,
3. Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek: Mágus - Comp, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
22. Napirendi pont
Csónakház tervezési előkészítési költségeinek megosztási kérelme, és a 0823/2 hrsz-ú ingatlan
fejlesztés céljára való rendelkezésre állás
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Körös Kajak Sportegyesület a dévaványai út mellett
lévő 0823/2 helyrajzi számú ingatlanon álló épület felújításával, átalakításával és bővítésével
csónakházat kíván létrehozni pályázati források igénybevételével, amelyhez a képviselő-testület
hozzájárult és támogatta az egyesület ezen célját. Két pályázati lehetőség nyílt az építési felújítási
munkákhoz támogatás igénylésére. A csónakház felújítására és átalakítására, valamint a csónakház
bővítésére a sportegyesület elkészíttette az építési engedélyezési terveket. Ezek két külön
tervdokumentációban jelennek meg, hogy a pályázatokban szerepeltetett műszaki tartalmak élesen
elkülöníthetők legyenek egymástól, és sikeres pályázat esetén félreértésre ne adjanak okot az
elszámolásnál. Gyakorlatilag ezek egymást kiegészítő tervek, ha bármelyik pályázat támogatásban
részesül, megoldható a szakaszolt kivitelezés. LEADER pályázatot a sportegyesület önkormányzati
együttműködéssel valósítja meg. Az itt elnyerhető támogatás 100% támogatásintenzitású, a támogatási
összeg alapját az elszámolható kiadások bruttó összege képezi.
A Körösök Völgye Akciócsoport munkatársaival való egyeztetés során kiderült, hogy a LEADER
célterületen belül pedig kedvezőbb, ha a meglévő épület felújítását célozza meg a sportegyesület. Ezért
a LEADER pályázatban a meglévő épület felújítása belső átalakítással, a DAOP pályázatban a
meglévő épület bővítése, eszközbeszerzés, közösségi szabadidős sportprogramok szervezése szerepel.
A két projekt tervezési és egyéb járulékos költségei az alábbiak szerint alakulnak: LEADER bruttó
költség 159.625 Ft, DAOP-5.1.3-11 bruttó költség 170.000 Ft.
A csónakház felújítására, átalakítására és bővítésére tervezett tervkészítési és építési engedélyezési
eljárás tényleges költségei nem haladják meg a bruttó 500 000,- Ft-ot. A Körös Kajak Sportegyesület
ezért azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a fentiekben részletezett költségmegosztás
szerint engedélyezze felhasználni az építési engedélyezési terv elkészítésére és az engedélyeztetési
eljárás lefolytatására tervezett összeget. Ezáltal mindkét pályázatban az adott tervezési költség válik
elszámolhatóvá.
A Pénzügyi bizottság a döntési javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek kiegészítve
azzal, hogy a csónakház megvalósítása érdekében a Körös Kajak Sportegyesület építési engedélyezési
szintű terveket készített és benyújtja építési engedélyeztetési eljárás lefolytatására a Gyomaendrőd,
külterület 0823/2 helyrajzi számú ingatlanra a meglévő építmény felújítására, átalakítására, bővítésére
vonatkozóan. Az összesen bruttó 329.625 Ft összegű kiadás fedezetét az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséből biztosítja, a működéssel kapcsolatos céltartalékok között megtervezett, néhai Papp
Zsigmond hagyatékának átvételéhez kapcsolódóan elhelyezésre került 2,5 millió Ft összeg terhére.
Timár Imre a Körös Kajak Sportegyesület képviseletében köszönetet mondott azért, hogy a Daop
pályázat benyújtási feltételeként az ingatlan rendeltetés módosítását tartalmazó tulajdon lapot a hivatal
és a földhivatal munkatársainak köszönhetően sikerült hiánypótlásban benyújtaniuk.

1117

Bíznak abba, hogy ez a 40 millió Ft-os pályázat nyer, és meg tudják valósítani az épület felújítását,
bővítését és nagy értékű eszközöket tudnak beszerezni.
A közelgő ünnepek alkalmából az általa írt karácsonyi verssel kívánt mindenkinek kellemes
ünnepeket.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket hozzák meg
döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
726/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
A csónakház megvalósítása érdekében a Körös Kajak Sportegyesület építési engedélyezési
szintű terveket készíttet és benyújtja építési engedélyezési eljárás lefolytatására a külterület
0823/2 helyrajzi szám alatti ingatlanra a meglévő építmény felújítására, átalakítására,
bővítésére vonatkozóan, amelynek kiadásai az alábbiak szerint alakulnak:
nettó
25%
bruttó
költség
ÁFA
költség (Ft)
(Ft)
(Ft)
LEADER
127 700 31 925
159 625
DAOP-5.1.3-11
136 000 34 000
170 000
pályázat
megnevezése

összesen:

263 700

65 925

329 625

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az összesen bruttó 329.625 Ft
összegű kiadás fedezetét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséből biztosítja, a működéssel
kapcsolatos céltartalékok között megtervezett, néhai Papp Zsigmond hagyatékának átvételéhez
kapcsolódóan elhelyezésre került 2,5 millió Ft összeg terhére.
Amennyiben a pályázatok nem részesülnek támogatásban, a tervezéssel kapcsolatos fenti
költségek az önkormányzat költségvetését terhelik.
Ezzel egyidejűleg az 572/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozat 2. pontja hatályát veszti.
Határidő: 2011. december 29.
Felelős: Várfi András polgármester
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
727/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
A Körös Kajak Sportegyesület támogatási kérelmet nyújtott be a Körösök Völgye
Akciócsoport Nonprofit Kft. által meghirdetett 1 016 831 azonosító számú Közösségi terek
kialakítása és funkcionális hasznosítása célterületre, "Csónakház felújítása a Körös-Maros
Nemzeti Park kapujában" címmel.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Körös Kajak
Sportegyesület jogosult a beruházást a Gyomaendrőd, külterület 0823/2 helyrajzi számú
ingatlanon megvalósítani, támogatás elnyerése esetén hozzájárul a nyertes pályázat
végrehajtásához, a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó
általi aktiválásához, egyidejűleg vállalja, hogy nem él rendes felmondási jogával és az ingatlan
a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára a pályázó sportegyesület rendelkezésre
áll.
Határidő: azonnal
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24. Napirendi pont
Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése a Fő úton és a Hídfő utcán
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a novemberi ülésen is tárgyalta a
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú előterjesztést. A meghozott döntés alapján a Képviselőtestület támogatta a Fő úti kerékpárút fejlesztési elképzeléseket és a meglévő kerékpárút tervek
felülvizsgálatával a Körös-Road Kft bízta meg.
A tervek alapján a Fő úton a Kodály Z. úttól a Hídfő utcáig egyoldali kétirányú kerékpárút, a Hídfő
utcán pedig a hely szűkössége miatt kétoldali egyirányú kerékpársáv került megtervezésre.
Bizottság Elnöki Munkacsoport ülésén és elhangzott, hogy a 46. számú főút (Fő út) és a 443. számú
főút (Blaha L. út) kereszteződésében lévő kerékpáros átvezetés biztonságosabbá tétele érdekében az
átvezetést célszerű eltolni a Blaha L. út irányába.
A terv a Városfenntartó bizottság ülésére elkészült, mellyel kapcsolatban a bizottság úgy foglalt állást,
hogy kér egy harmadik tervet is, amely a Blaha út és Zrínyi I. utca kereszteződésébe, a csomóponttól
távolabb helyezi át a kerékpárút átvezetését. Ezen terv a jelen ülésre elkészült, annak tartalmát még
nem ismerik. A döntést így nehéz meghozni, hogy nem ismerik mind a három tervet. A pályázat
benyújtásáig van még 3 hónap, ezért módosító javaslattal élt, miszerint a terveket egy közmeghallgatás
keretében ismertessék meg a lakossággal január hónapban.
Várfi András polgármester egyetértett a közmeghallgatásra tett javaslattal. Egyenlőre pályázat sincs
kiírva, de március hónapra jó lenne, ha egy elfogadható, kész pályázatunk legyen. A közmeghallgatást
célszerű lenne a január havi bizottsági ülések előtt megtartani, időpontnak javasolta január 12.
csütörtök 17 óra, helyszín: Endrődi Közösségi Ház.
Dr. Timár Andrea mb. osztályvezető elmondta, igény esetén lehetőség van a terveket papír alapon
megnézni, így jobban átlátható, mint elektronikus formában.
Várfi András polgármester további hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket szavazzanak a
közmeghallgatásra tett javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
728/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2012. január 12. napján 17 órai kezdettel
közmeghallgatást hirdet az Endrődi Közösségi Házban (Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.)
A közmeghallgatás napirendje:
Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése a Fő úton és a Hídfő utcán
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Hozzájárulás gázolaj tároló konténerkút telepítéséhez
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Regionális Hulladékkezelő Kft. a társaság a 9 települési
önkormányzat tulajdonában álló (Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. szám ( 0135/15 hrsz. ) alatti
hulladéktelepen kíván HMT-K70 típusú 7 m3-es gázolaj tárolására és kiszolgálására alkalmas
konténer kutat létesíteni. A töltőállomás zárt üzemi területen valósulna meg, és csak a telephelyhez
tartozó gépjárművek vételezhetnének üzemanyagot.
A közös tulajdon létrehozásról szóló megállapodás alapján minden tulajdonosnak külön kell
nyilatkozni arról, hogy hozzájárul e a konténerkút telepítéséhez. A hozzájáruló nyilatkozat az
építéshatósági engedélyeztetési eljáráshoz szükséges. Az ügyben a tulajdonosi közösség egyhangú
határozata, illetve nyilatkozata szükséges.
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A Városfenntartó bizottság javasolja a határozati javaslatban szereplő hozzájáruló nyilatkozat kiadását
a konténerkút létesítéshez.
Arnóczi István János képviselő aziránt érdeklődött, hogy a többi tag önkormányzat milyen döntést
hozott. Tudomása szerint van település, aki már meghozta döntését. Mivel egyhangú határozat, illetve
nyilatkozat szükséges, ha van, aki ellene volt, akkor tárgytalan.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, a települések többsége megküldte a hozzájáruló
nyilatkozatot.
Várfi András polgármester javasolta a képviselőknek szavazzanak a döntési javaslatban foglaltak
szerint.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
729/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Regionális Hulladékkezelő Kft. kérelmének helyt
adva az alábbi tartalmú hozzájáruló nyilatkozatot adja ki a Gyomaendrőd, Tanya külterület
104. szám ( 0135/15 hrsz. ) alatti hulladéktelepen a HMT-K70 típusú 7 m3-es gázolaj
tárolására és kiszolgálására alkalmas konténerkút elhelyezésére.
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Név:
Önkormányzat KSH kódja:
Székhely:
Tulajdoni hányad:
Képviseli:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0433455
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
3383/10000
Várfi András polgármester

A fent nevezett tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát képező területen:
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104., 0135/15 hrsz.
Üzemeltető, építtető neve: Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya
külterület 104.)
A bemutatott F-Z Team Kft. által készített HMT-169 munkaszámon kiadott engedélyezési
tervdokumentációban leírt műszaki tartalomnak megfelelően HMT-K70 típusú 7 m3-es
gázolaj tárolására és kiszolgálására alkalmas konténer kutat létesítsen.
Határidő: 2012. január 15.
Felelős: Várfi András polgármester
26. Napirendi pont
Az Endrődi Cuti Kft. 2011. évi közterület használat bérleti díjának a módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Képviselő – testülete a 2010. novemberi ülésén
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő tartósan bérletbe, használatba adott ingatlanok bérleti
díj módosítását. A bérleti díjak módosítása kapcsán ismét megtárgyalásra került az Endrődi Cuti Kft.
2011. évi bérleti díjának meghatározása, illetve annak 2012. évi emelése.
A javaslat az alábbi volt.
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1. Az Endrődi Cuti Kft. által az Endrődi utcában használt 65 m2 közterület 2012. évre javasolt bérleti
díja 12.920,- Ft/hó + Áfa volt, melyet a Képviselő – testület elfogadott.
2. A Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 5271 hrsz.-ú közterületből (Endrődi
utca 16. szám mellett) az Endrődi Cuti Kft. által használt 65 m2 terület után visszamenőleg 2011 év
január 1. napjától 12.400 Ft/hó + Áfa összegben határozza meg a bérleti díjat. Ezt a javaslatot a
Képviselő – testület nem fogadta el. Az ügyet a Képviselő – testület újratárgyalásra visszaadta a
Pénzügyi bizottságnak.
A bérleti díj 2011. napjától nem került módosításra az ügy elnapolása miatt. Döntés hiányában 2011.
évben a 2010. évre meghatározott bérleti díj került számlázásra, amely 11.976,- Ft + ÁFA.
Az ügyben két megoldás lehetséges:
1. A Képviselő-testület az Endrődi Cuti Kft. által használt terület bérleti díját 2011. évre
vonatkozóan nem emeli meg.
2. A bérleti díjat a 2010. novemberi ülésen a többi bérleti jogviszony esetében egységesen
elfogadott mértékkel visszamenőleg megemeli, azaz 2011 év január 1. napjától 12.400 Ft/hó +
Áfa összegben határozza meg.
A Pénzügyi bizottság 4 igen és egy tartózkodás mellett az 1. sorszámú döntési javaslat elfogadást
javasolja, amely szerint a Képviselő - testület az Endrődi Cuti Kft. által használt 65 m2 terület után
2011 év január 1. napjától 12.400,- Ft /hó+ ÁFA összegben határozza meg a bérleti díjat 2011.
december 31. napjáig.
Kérdés, észrevétel nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a bizottság által
javasolt 1. döntési javaslatról.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
730/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 5271 hrsz.-ú
közterületből ( Endrődi utca 16. szám mellett ) az Endrődi Cuti Kft. által használt 65 m2
terület után 2011 év január 1. napjától 12.400,- Ft /hó+ ÁFA összegben határozza meg a
bérleti díjat 2011. december 31. napjáig.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok 2011. évi pályázati felhívásának módosítása
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az előterjesztést:
Képviselő-testület 2011. november 29-i ülésén módosította az ifjúsággal kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.), valamint a közművelődésről
szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeleteket. A rendeletek kihirdetésre kerültek és 2012.
január elsején lépnek hatályba.
A január elsejétől hatályos önkormányzati rendeletek értelmében a 2011. évi támogatási elszámolások
és a 2012. évi támogatási igények január elsejét követően már csak elektronikusan lesznek
teljesíthetőek.
Tekintve, hogy a 2011. évi pályázati felhívás még nem tartalmazhatta, hogy milyen elektronikus
nyomtatványon és milyen módon kell az elszámolásokat benyújtani, így a 2011. évi pályázati felhívás
érintett részét módosítani szükséges.
A véleményező bizottságok javasolják a Képviselő-testület számára, hogy a civil és sport célú
támogatási alapok 2011. évi pályázati kiírása elszámolási útmutatójának érintett szövegrészét a
határozati javaslat szerint módosítsa.
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Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
731/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi támogatást szolgáló
alapok pályázati kiírásáról szóló 73/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozatát a következők szerint
módosítja.
1. ) A pályázati felhívás 1. pontjának "A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a
tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi elszámolást és a szakmai
tevékenységéről szóló beszámolót benyújtani a Képviselő-testület részére. A pályázó
hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert
összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §-a alapján."
szövegrésze helyébe a következő szövegezés lép.
"A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles
pénzügyi elszámolást és a szakmai tevékenységéről szóló beszámolót az ügyfélkapun keresztül
a Polgármesteri Hivatal által kibocsájtott TAMAELSZ12 jelű elektronikus űrlapon benyújtani
a Képviselő-testület részére. A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos
módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást
a 2003. évi XXIV. Tv 19. §-a alapján."
2.) A pályázati felhívás 2. pontjának "A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet
követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi elszámolást és szakmai tevékenységéről
beszámolót benyújtani a Képviselő-testület részére" szövegrésze helyébe a következő
szövegezés lép.
"A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles
pénzügyi elszámolást és szakmai tevékenységéről beszámolót az ügyfélkapun keresztül a
Polgármesteri Hivatal által kibocsájtott TAMAELSZ12 jelű elektronikus űrlapon benyújtani a
Képviselő-testület részére"
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén és Márjalaki József bizottság elnökök
28. Napirendi pont
Pályázat benyújtása a DAOP-4.1.3/A-11 jelű pályázati felhívásra a szociális alapszolgáltatások
infrastrukturális fejlesztése érdekében
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Térségi Szociális Gondozási Központ
intézményvezetője levélben tájékoztatta a képviselő-testületet a szociális alapszolgáltatás fejlesztésére
kiírt pályázaton elnyerhető támogatással megvalósítható fejlesztés szükségszerűségéről. A pályázat
keretében elnyerhető támogatás maximum 50 millió Ft, 95% támogatási intenzitású.
A pályázat keretében megvalósítható lenne a Mirhóháti utca 1-5. szám alatti épületegység
infrastrukturális fejlesztése, valamint egy 9 személyes és egy 5 személyes gépkocsi beszerzése is.
Lehetőség nyílna a fűtés korszerűsítésére, a homlokzati nyílászárók cseréjére, a tetőszerkezet
javítására, a vizesblokk akadálymentesítésére, és kötelezően meg kell valósítani az épület
energiahatékonysági korszerűsítését is.
A pályázat benyújtására az intézményfenntartó önkormányzati társulások gesztorönkormányzata, azaz
Gyomaendrőd Város Önkormányzata jogosult.
A pályázat költségvetése az alábbiak szerint alakul: támogatási összeg (95%) 50 millió Ft, saját erő
(5%) 2.631.597 Ft, a projekt összköltsége (100 %): 52.631.579 Ft.
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A pályázatot a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Polgármesteri Hivatal együttműködésben
készítené el.
A Pénzügyi bizottság a döntési javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a döntési javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
732/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
1.
A Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd
Város Önkormányzata, mint gesztorönkormányzat pályázatot nyújt be a DAOP-4.1.3/A-11
jelű pályázati felhívásra a Térségi Szociális Gondozási Központ Mirhóháti utca 1-5. szám
alatti épületegysége infrastrukturális fejlesztése, valamint a feladatellátásához szükséges 2 db
gépjármű beszerzése érdekében.
A pályázat költségvetése az alábbiak szerint alakul:
támogatási összeg (95%)
saját erő (5%)
projekt összköltsége (100%)

50 000 000 Ft
2 631 579 Ft
52 631 579 Ft

2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt megvalósításához
szükséges saját erő, azaz 2 631 579,- Ft összeg fedezetére az önkormányzat 2012. évi
költségvetésében forrást biztosít.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármestert a pályázat előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. január 9.
Felelős: Mraucsik Lajosné intézményvezető
29. Napirendi pont
Beszámoló a 2011. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról
Márjalaki József bizottsági elnök a Pénzügyi bizottság részéről a beszámoló elfogadását javasolta a
képviselő-testület számára.
Kérdés, hozzászólás nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
733/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évben benyújtott és folyamatban
lévő pályázatokról, illetve a Kistérségi iroda 2011. évben végzett munkájáról szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
30. Napirendi pont
Beszámoló társulásokban és érdekképviseletekben végzett munkáról
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 beszámoló az alábbi társulásokban és
érdekképviseletekben végzett munkákat ismerteti.
 Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulásban végzett gesztor önkormányzati
feladatok;
 TISZK-Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2011. évi közös munkája;
 Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programhoz kapcsolódóan a "Közép-Békési Térség"
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagönkormányzata és a Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorcium tagjaként végzett feladatok;
 Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetének Társulási Tanácsában végzett feladatok;
 Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásában végzett tagönkormányzati feladatok;
 Belvíz-védelmi Önkormányzati Társulásban végzett tagönkormányzati feladatok.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a beszámoló elfogadását javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
734/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete elfogadja a társulásokban és
érdekképviseletekben 2011-ben végzett munkáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Futball Club kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Club elnöke, Fülöp Zoltán kéréssel fordult Várfi
András polgármester úrhoz, hogy a 2012. év költségvetés készítésekor a „Sport alap” kötött
felhasználású támogatási részéből 1.000.000 Ft-ot szíveskedjen az önkormányzat elkülöníteni a
pályafenntartási költségek fedezetére, melyet a Club előleg formájában szeretne megkapni a
költségvetés elfogadásakor.
Továbbá az önkormányzat méresse fel a Népliget úti sporttelepen lévő „faház” felújításához szükséges
munkák értékét és azt a 2012. évi költségvetésben szíveskedjen megtervezni.
Pénzügyi bizottság a Club kéréseit figyelembe tartva javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a város
2012. évi költségvetési rendeletének elkészítése során tárgyalják meg a támogatási lehetőséget.
Kérdés, észrevétel nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
735/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Gyomaendrődi Futball
Club kérését, mely alapján a 2012. évi költségvetés összeállításakor figyelembe veszi a „Sport
alap” kötött felhasználású támogatások meghatározásakor a Gyomai - és Endrődi sportpályák
fenntartási költségeinek 1.000.000 Ft-ra való növelési kérelmét, valamint a Népliget úti „faépület”
felújítási költségeinek költségvetésbe való beépítési lehetőségét.
Határidő: azonnal
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32. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Judo Klub kérése
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta a Klub alelnöke, Varga István Polgármester úrhoz írt
kérelmében 100.000 Ft támogatás biztosítását kérte a Klub részére a decemberi hónap működési és
versenyrendezési feltételek biztosításához.
A Pénzügyi bizottság a kérelmet megtárgyalta és úgy foglalt állást, hogy biztosítsák a kért 100.000 Ftot vissza nem térítendő pénzbeli támogatás formájában, melynek forrásául a sport alap tartalékban
lévő összeget jelölték meg.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a bizottság által
javasoltakról a B. alternatívában foglaltak szerint.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
736/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Varga István
Gyomaendrődi Judo Klub alelnökének kérését, a klub decemberi hónap működési és
versenyrendezési feltételeinek biztosításához az alábbiak alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő pénzbeli
támogatást nyújt a Gyomaendrődi Judo Klub részére 100.000 Ft azaz Egyszázezer forint
összegben.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Judo Klub
részére megítélt támogatás fedezetéül a sport alap tartalékát jelöli meg forrásként.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a Gyomaendrődi Judo Klub képviselőjével kösse meg a támogatói
szerződést.
Határidő: azonnal
33. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesületének kérése
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az egyesület elnöke, Dinya László az
immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka
Verseny lebonyolításához 300.000 Ft támogatás biztosítását kérte a képviselő-testülettől.
A Pénzügyi bizottság a kért összeg odaítélését nem javasolja a képviselő-testületnek. Mivel ez egy
előre tervezhető rendezvény volt, az egyesületnek a rendezvényalap osztásakor kellett volna a
támogatási igényt benyújtani.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
bizottság javaslata szerinti A. alternatíváról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
737/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Dinya László
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület elnökének kérését, melyben 300.000 Ft
támogatást kért, a harmadik Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny
lebonyolításához.
Határidő: azonnal
34. Napirendi pont
Mezőgazdasági utak fejlesztéséhez pályázat benyújtása
Várfi András polgármester elmondta, a napirendi pont soron kívül került beterjesztésre. Felkérte
Betkó Józsefet, a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse a napirendi pontot.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a pályázat benyújtására nagyon rövid idő áll rendelkezésre,
2012. január 1 és január 31-e között van lehetőség. A rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás
vehető igénybe. A jóváhagyható támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb max.: 65 666
437 Ft, a támogatás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a. Önkormányzatok esetében a támogatási
összeg alapját a nettó elszámolható kiadások képezik. Saját erő ebből kifolyólag:
- a nettó elszámolható kiadások 25 %-a
- egyéb járulékos, nem elszámolható költségek
- 25 % ÁFA
Csak olyan közcélú mezőgazdasági utak támogathatók:
- melyek vízelvezetése biztosított,
- egyik végpontjuk közvetlenül elérik a tanyát, majort,
- másik végpontjukon közvetlenül, vagy közvetetten (legfeljebb egy - folyamatos, akár több
helyrajzi számon nyilvántartott – szilárd burkolatú úton keresztül) számozott közúthoz
kapcsolódnak.
A támogatás igénybevételére jogosult
- a helyi önkormányzat
- mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai
méretegységet (EUME)
Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.
Tüköri bekötőút felújítása: bruttó 20 816 239 Ft
Varjasi bekötőút felújítása: bruttó 81 421 236 Ft
Nagyállási bekötőút felújítása: bruttó 62 001 213 Ft
Kecsegési bekötőút felújítása: bruttó 52 001 150 Ft
Póhalmi bekötőút építése: erre nincs érvényes építési terv.
A bizottság mai rendkívüli ülésén határozatképtelenség miatt nem született döntést, viszont a
következő három út esetében merült fel, hogy a saját erő átvállalásáról gondoskodni tudnak az utat
használók: Tüköri bekötőút, Varjasi bekötőút illetve a Kecsegési bekötőút.
Amennyiben nem merül fel több javaslat, e három út közül kell dönteni, hogy melyikre nyújtsák be a
pályázatot.
Dr. Timár Andrea mb. osztályvezető tájékoztatásul elmondta, több útra is lehet pályázni egy
pályázaton belül, akár mind az öt útra, de a támogatás összege nem haladhatja meg a nettó 65 millió
Ft-ot. Az előterjesztésben feltüntetésre került, hogy mely utak esetében van tervdokumentáció, azok
mikor készültek és szükséges e azok felülvizsgálata. A többségében igen, és ezek a tervezői
költségvetések is igen jelentősek.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, a Kecsegési bekötőút felújítására 52 millió Ft-ot határoz
meg az előterjesztés. A 2006-os árvíz után a Vízügyi Igazgatóság a kivitelezőkkel tárgyalt, akik akkor
nettó 18 millió Ft-ért elvégezték volna az út felújítását.
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Tehát a bekerülési költség akár kevesebb is lehet. A tervezői költségvetéseket át kell nézni, bízott
abba, hogy legalább két útra be tudják nyújtani a pályázatot.
Márjalaki József bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy a költségek lehetnek kevesebbek.
Személyét a Varjasi bekötőúttal kapcsolatban keresték meg, ahol pár évvel ezelőtt adott kivitelezői
ajánlat szintén 50 millió Ft alatti volt.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint, ha mind a három útra szeretnénk benyújtani a
pályázatot, az úgy lenne lehetséges, ha valamelyik utat átadnák valamelyik mezőgazdasági
gazdálkodónak. Akkor ő már külön benyújthatná a pályázatot. A Tüköri bekötőútnál nem lenne
megegyezés a vállalkozók között, a Varjai út vonatkozásában viszont nincs információja, hogy van
ilyen lehetőség.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, a Tüköri út több gazdálkodó telephelyét érinti,
esetükben nem valószínű, hogy valamelyik átvenné, de a Varjasi útnál elképzelhető, hogy ha az utat
átadnák a Bethlen Agrár Kft-nek, ő már önállóan tudna pályázni. Az önkormányzat pedig tudnak
másik két útra.
Toldi Balázs alpolgármester számítása szerint a nettó 85 millió Ft az, ami határt szab a pályázatnak,
mivel annak nettó 75 %-át lehet elnyerni. Az Áfát a beruházónak kell viselni.
Márjalaki József bizottsági elnök kiegészítésként elmondta, a Varjasi bekötőútnál a gazdák egy része
vállalta, hogy jelentős önerőt is hajlandó megfizetni az önkormányzat felé a pályázat megvalósulása
érdekében.
Béres János képviselő véleménye szerint azt kellene elsőként megvizsgálni, hogy a három útból
melyiket lehet valamelyik mezőgazdasági gazdálkodónak átadni. Ha ez eldől, akkor az pályázhat
önállóan, míg a másik kettőnél, a gazdák által vállalt önerő függvényében kerüljön a pályázat
benyújtásra. Januári ülésen erre vissza kell térni.
Márjalaki József bizottsági elnök nem kötné ki, hogy csak a gazdák által történő teljes önerő
átvállalás esetén kerüljön a pályázat benyújtásra. Ezek a gazdálkodók jelentős iparűzési adót fizetnek
az önkormányzatnak, tehát joggal elvárhatják, hogy megfelelő minőségű útról tudják megközelíteni a
telephelyüket.
Várfi András polgármester javasolta a döntési javaslatot oly formában módosítani, hogy mindhárom
útnak (Tüköri, Varjasi és Kecsegési) a terv dokumentációját felülvizsgálják, közben egyeztetnek a
gazdákkal az önerő biztosítást illetően, valamint valamelyik út átadásáról. A támogatási kérelem
benyújtásáról pedig annak függvényében döntene a képviselő-testület a január 26-i ülésén, hogy mely
út/utakat használó gazdálkodók vállalják legnagyobb mértékben az önerő biztosítását. A
tervdokumentáció felülvizsgálatára csak azon út/utak esetében kerülne sor, ahol a gazdák vállalják az
önerő biztosítását. A tervdokumentáció felülvizsgálatának költségét az önkormányzat vállalja.
A bizottság elnöki munkacsoport üléséig a gazdákkal az egyeztetést le kellene folytatni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
738/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011.(XI.24.) VM rendelet alapján.
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2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tüköri majori bekötőút,
Kecsegési (Zsófia majori) bekötőút és a Varjasi bekötőút felújításához kapcsolódó
tervdokumentációk felülvizsgálatára árajánlatot kér.
A támogatási kérelem benyújtásáról a Képviselő-testület a 2012. január 26-i ülésén annak
függvényében dönt, hogy mely utakat használó gazdálkodók vállalják legnagyobb mértékben
az önerő biztosítását.
A Képviselő-testület a támogatási kérelem előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésével
megbízza a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot.
Határidő: 2012. január 26.
Felelős: Várfi András polgármester, Betkó József bizottsági elnök
35. Napirendi pont
A kötvényforrás jövőbeni kezelési formájának meghatározása
Várfi András polgármester az előzményekkel kapcsolatban elmondta, a testület novemberi ülésén
Arnóczi képviselő úr részéről javaslatként fogalmazódott meg, hogy Budapest Priv-Invest Gazdasági
Tanácsadó Kft.-vel mondják fel a megbízási szerződést, és a rendelkezésre álló kötvényforrást
helyezzék el az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél. Az előterjesztésben szerepel az a lehetőség
is, hogy a Priv-Invest Kft-vel változatlanul fenntartjuk a szerződést, ő maradjon a pénzügyi
tanácsadónk, illetve felmondjuk a szerződést és a kötvényforrással úgy gazdálkodnak, hogy mindig a
szabad pénzeszközre pénzintézetektől kérnek be ajánlatot, és a legjobb ajánlatnak megfelelően
helyezik el a pénzt.
Az elmúlt időben egyeztetett pénzintézetekkel, az Takarékszövetkezet ügyvezető igazgatójával is. A
Takarékszövetkezet és az OTP adott ajánlatot, míg a K&H Bank jelezte, hogy ilyen rövid idő alatt
nem tud árajánlatot adni. Ugyanakkor más települések polgármesterivel is véleményt cserélt ebben az
ügyben. Vannak települések, akik szintén pénzügyi tanácsadót alkalmaznak – a Priv-Invest Kft-vel
vannak szerződésben, és azt meg is kötik, illetve vannak városok, ahol minden alkalommal ajánlatot
kérnek, és a legjobb ajánlatot tevő pénzintézetnél helyezik el a pénzüket.
A pénzpiac napjainkban igen változó, bizonytalan a helyzet. A banki szakemberek véleménye szerint
az IMF-el való megállapodástól nagyon sok minden függ.
Nekünk, képviselő-testületnek olyan döntést kell hoznunk, hogy a legjobban gazdálkodjunk a
kötvényforrással. A legpraktikusabb, legbiztonságosabb megoldás az lenne, ha továbbra is egy
pénzügyi tanácsadót bíznának meg. Ugyanakkor lehetséges megoldás az is, hogy a kötvénykibocsátó
bank trezsöri szolgáltatását igénybe véve a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság Elnökével egyeztetve történnének meg a kötvényforrás lekötések
ajánlatkérésnek megfelelően.
Arnóczi István János képviselő pontosításként hangsúlyozta, ő nem azt javasolta, hogy az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezettől, hanem azt, hogy a helyi pénzintézetektől kérjenek ajánlatot. Ebből
érkezett aztán két és fél javaslat.
Várfi András polgármester elnézést kért, rosszul emlékezett a képviselő úr javaslatára.
Véleménye szerint nem tartós lekötésben lenne célszerű gondolkodni, hanem mindig a szabad
pénzeszközről dönteni.
Márjalaki József bizottsági elnök hangsúlyozta, amennyiben az 1. döntési javaslat kerül a testület
által elfogadásra, úgy a maga részéről nem fogadja el, azt, hogy személye, mint a Pénzügyi bizottság
elnöke intézkedjen a kamatfizetéshez és törlesztéshez szükséges CHF rendelkezésre állásáról, azaz
javaslatot tegyen a CHF megvásárlásának időpontjára az aktuális pénzpiaci viszonyok vizsgálata
mellett. Megítélése szerint ez nem a bizottság elnökének feladata.
Személyes érintettsége miatt kérte a napirend tárgyalásából történő kizárását.
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Várfi András polgármester a bejelentésre figyelemmel felkérte a képviselőket döntsenek a kizárásról.
Felhívta a figyelmet, hogy a képviselő kizárásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal – Márjalaki József nem szavazott - az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
739/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Márjlaki József képviselőt kizárja a kötvényforrás
jövőbeni kezelési formájának meghatározása tárgyú napirendi pont tárgyalásából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs alpolgármester kérdésként vette fel, hogy a szabad pénzeszközt milyen időszakra
tudnánk lekötni. Ha 1 éven belüli ez az idő, akkor mekkora hozama lenne a lekötéseknek.
Polgármester úr korábban már folytatott tárgyalást befektető csoporttal, akinek az volt a kifogása,
hogy túl rövid az idő, és nem olyan mértékű pénzösszeg áll rendelkezésre, ami rentábilis lenne. Ha
mindig a szabad pénzeszközt akarjuk lekötni, az mennyi hozamot tudna realizálni, még ha figyelembe
vesszük, hogy a mai nap éppen 7.5 % a MNB alapkamata. Ha erre a takarékszövetkezet ráteszi a 0.75
%-ot akkor 7.75 %-os kamatot tudnánk akár 3 hónapra is realizálni 400 millió Ft lekötése esetén is.
Ezzel szemben, ha megnézzük a 2011. I. félévben realizált bevételünket a pénzügyi tanácsadónk által,
az 5,82 %-os kamatszintnek felel meg.
Lehet lekötni rövid időszakra szabad pénzeszközt, de annak nem biztos, hogy akkora hozama lesz,
mint ha lekötnének egy nagyobb összeget akár egy évre. 2012. évre tudjuk, hogy milyen
kötelezettségeket vállaltak a kötvényre, és meg tudják becsülni mekkora összegre, lesz szükség a
kötvényforrásából, akkor lehet, hogy a fennmaradó részt kellene lekötniük. Ez azért is jelentene
bizonyos biztonságot az önkormányzat részére, mert gátat szabna a kötvényből való költésnek.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, mind azt a szabad kötvényforrást, ami nem kerül
felhasználásra, akár 1, akár 3, akár 1 éven túl kötnénk le, több pénzintézettől kérve ajánlatot – nem
csak helyitől. Nem befektetőktől kérnénk ajánlatot, hanem takarékba helyeznénk a pénzt.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető a lekötésekkel kapcsolatban elmondta, a Priv-Invest által
történt lekötések 2011-ben elsősorban euróban rendelkezésre álló forrással történtek. Így sikerült egy
közel forint szintű kamathozamot produkálni. Amennyiben úgy dönt a testület, hogy nem veszik
igénybe a pénzügyi tanácsadó szolgáltatását, és betét formájában helyezi el a szabad forrást, akkor
célszerű több pénzintézettől bekérni az ajánlatot, akár 1-2-3 hónapos lekötésre, attól függően milyen
ütembe kívánja a testület felhasználni. A tegnapi napon történt meg egy forint betétnek a lejárata,
aminek lekötése 1 hónapra történt 7.5 %-os kamatra. Ez is meghaladja a jegybanki alapkamatot. Ezért
célszerű mindig az adott pillanatban bekérni az ajánlatokat, és a legmagasabb hozamot kínáló
pénzintézettel megkötni az adott lekötést.
Béres János képviselő egyetértett a fentiekkel.
Arnóczi István János képviselő javasolta a Pénzügyi bizottság elnöke helyett a Polgármesteri Hivatal
dolgozóit megbízni a lekötések koordinálásával, nem szükséges testületi döntés minden egyes
lekötéshez.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megkérdezte, jól értelmezte, hogy euróban van most a legtöbb
kötvényforrásunk, vagy csak euróba volt lekötve.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető válaszolva elmondta, fél évig euróban állt rendelkezésre a
forrás nagy része, már most forint betétbe. Egy olyan átváltható prémium betétünk van, ami január 5én fog lejárni, amit ténylegesen nem tudunk, hogy forintba, vagy euróba íródik jóvá.
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Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, az előkészítők nem úgy gondolták, hogy a Pénzügyi
bizottság fog ülésezni, hanem a bizottságnak megfelelő banki szaktudással rendelkező alkalmazottját
gondolták, hogy részt venne ebbe a folyamatban, és adott esetben kontrolálja az ajánlatok bekérését,
értékelését. Ehhez a kontrolhoz a hivatal részéről igen is ragaszkodnának. Ha nem a bizottság elnöke,
akkor annak bármely tagja, vagy az alpolgármester úr. Olyan személy, aki közgazdasági végzettséggel
rendelkezik a testületen belül.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, ha a pénzügyi tanácsadó céggel december 31-el megszűnik
a megbízási szerződésünk, és egy betétünk január 5-én jár le, a cég kezeli tovább ezt az összeget, vagy
a számlánkra kerül az összeg, és azt követően szabadon rendelkezünk róla.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a szerződés lejártával átadás-átvételre kerül sor,
folyamatban kezelik az ügyet.
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy a jövőben mi kezeljük a kötvényforrást, úgy a döntési javaslat
1. pontjában megfogalmazottakat megfelelőnek tartja, abban a formában, hogy legyen meg a kontrol,
egyetértő részvétel a testület részéről. Javasolta az alpolgármester úr személyét, aki majd rendszeresen
beszámolna a testület felé a kötvényforgalomról.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök kérdése az volt, hogy a kamatfizetéshez és a törlesztéshez
szükséges CHF átváltását ki figyelné. Ez egyáltalán nem mindegy.
Várfi András polgármester válaszolva hangsúlyozta, ezért is vallja azt, hogy a legbiztonságosabb, ha
alkalmazunk egy pénzügyi tanácsadót. Ha áttérünk a másik megoldásra, akkor a kötvény kibocsátó
bankkal kötött szerződésben rögzítésre került, hogy a banknak van egy banki szolgáltatása, amely
gondoskodik a befektetésekről, amibe szerepel az is, hogy ajánlatot ad arra vonatkozóan, hogy
törlesztés esetén mikor vásároljunk svájci frank. Az a pénzintézet, ahol éppen elhelyeznénk a szabad
kötvényforrásunkat, az is tudna ilyen szolgáltatást adni.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint a törlesztések előtt időben lehet konzultálni olyan
pénzintézetekkel, akik ebben segítségünkre tudnak lenni. Amennyiben sikerül a magyar kormánynak
egyezségre jutni az IMF-el, akkor a pénzpiacok ingadozása is be fog állni és nem lesznek ilyen kirívó
ugrások a valuta árfolyamokban.
Várfi András polgármester az elhangzott vélemények alapján összegezhető, hogy pénzügyi tanácsadó
nélkül kívánja a képviselő-testület a pénzkezelést végezni, és a kötvényforrást betét formájában
kívánja elhelyezni. Az ajánlatokat a Pénzügyi osztály kérne be a pénzintézetektől, Toldi Balázs
alpolgármesterrel egyeztetve.
Toldi Balázs alpolgármester javasolta, hogy személyén kívül
tagjával egyeztetve történjenek meg a lekötések. Jó lenne, ha
részt venne. Az Ő esetében az érintettség nem áll fent, ha
ajánlatot. Javasolta, hogy ugyan ez a bizottság végezze el
szükséges CHF átváltásának figyelését is.

a Pénzügyi bizottság három képviselő
az egyeztetésben a bizottság elnöke is
a Takarékszövetkezettől nem kapunk
a kamatfizetéshez és a törlesztéshez

Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető hozzátette, a közös egyeztetésre elsősorban a törlesztés
esedékessége előtt van nagy szükség. a Pénzügyi osztály nem akarja ebből kivonni magát, de
mindenképpen szükség lenne egy kontrolra, közös gondolkodásra, egyeztetésre a testület részéről.
Mivel a Pénzügyi bizottságba több olyan szakember van, aki nap, mint a pénzpiaci helyzettel
foglalkozik, illetve más bizottságban is ülnek hozzáértő szakemberek, ezért elvárható a közös
egyeztetés.
Poharelec László képviselő egyetértett a fentiekkel. A Pénzügyi bizottság tagjai az Alpolgármester úr
és a tisztségviselők részvételével el tudnák látni ezt a feladatot.
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Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, véleménye szerint a Pénzügyi bizottság ezt a kontrolt minden
további nélkül gyakorolhatja. A személyi kört azért javasolnák leszűkíteni, mert ez egy gyors
folyamat, amibe minél kevesebb személyt kelljen mozgatni. Természetesen lehet nem a teljes
bizottság, hanem annak megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberei.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök a maga részéről pénzügyi tanácsadó nélkül nehezen tudja
elképzelni a város pénzének kezelését. Nem látja, hogy itt bár ki is felmeri vállalni ezt a felelősséget.
Béres János képviselő hangsúlyozta, most nagyon meg vannak ijedve a svájci frankvásárlástól, de
gondoljanak bele abba, hogy lehet egy, másfél év múlva már nem lesz kötvény, mert felhasználják.
Utána már csak nem fognak pénzügyi tanácsadót alkalmazni arra, hogy egy éven kétszer vegyen az
önkormányzat svájci frankot. Azt akkor már nekünk kell megvenni.
Poharelec László képviselő javasolta, hogy a feladat ellátására hozzanak létre egy bizottságot a
Polgármester úr vezetésével és a testület közgazdász végzettségű tagjaival, illetve a Pénzügyi bizottság
külsős közgazdász végzettségű tagjával.
Várfi András polgármester nem javasolta ennyire megbonyolítani. Egyszerűen határozzák meg, hogy
az Alpolgármester és a Pénzügyi bizottság bármely két tagja.
Poharelec László képviselő nem a lekötések miatt, hanem a svájci frank vásárlása miatt szeretné, ha
egyértelműen a Polgármester úr is tagja lenne ennek a bizottságnak.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, valaki meg nézte e azt, hogy a pénzügyi tanácsadó mely
időpontban és a lehető legjobb árfolyamon vásárolta meg a svájci frankot.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető válaszolva elmondta, arról nem kérdezték meg, de arról
igen, hogy miért váltotta át Gyomaendrőd önkormányzata a svájci frant forintra. Ha nem ez a testület,
lehet, hogy a következő felelősségre vonhatja azt, aki ténylegesen ezt a döntést hozta.
Arnóczi István János képviselő hangsúlyozta, lehet, hogy 1-1.5 év múlva nem lesz kötvény, amit
kezeljenek.
Poharelec László képviselő módosító javaslattal élt, miszerint a Polgármester úr, Alpolgármester úr
és a Pénzügyi Bizottság elnökével egyeztetve, a pénzügyi osztály vezetőjének részvételével végezzék
el a betétlekötéseket, és ugyan ezek személyek intézkedjenek a svájci frank vásárlásáról.
Várfi András polgármester a módosító javaslatnak megfelelően ismertette a döntési javaslatot, amely
szerint Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. évtől nem kíván pénzügyi tanácsadót
alkalmazni, hanem a meglévő kötvényforrást betét formájában kívánja elhelyezni. A jelenlegi betétek
lejáratának időpontjára a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya kérjen ajánlatokat pénzintézetektől,
majd a Polgármester, Alpolgármester és a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság Elnökéből álló Munkacsoporttal egyeztetve végezze el a betétlekötéseket.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megbízza a Munkacsoportot, hogy a 2008. február 27-én
kibocsátott kötvény futamideje alatt az aktuális kamatfizetéshez és törlesztéshez szükséges CHF
rendelkezésre állásáról intézkedjen, azaz javaslatot tegyen a CHF megvásárlásának időpontjára az
aktuális pénzpiaci viszonyok vizsgálata mellett.
Felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – Márjalaki József nem szavazott – a
javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
740/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. évtől nem kíván pénzügyi tanácsadót
alkalmazni, hanem a meglévő kötvényforrást betét formájában kívánja elhelyezni. A jelenlegi
betétek lejáratának időpontjára a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya kérjen ajánlatokat
pénzintézetektől, majd a Polgármester, Alpolgármester és a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Elnökéből álló Munkacsoporttal egyeztetve végezze el a
betétlekötéseket.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megbízza a Munkacsoportot, hogy a 2008. február
27-én kibocsátott kötvény futamideje alatt az aktuális kamatfizetéshez és törlesztéshez
szükséges CHF rendelkezésre állásáról intézkedjen, azaz javaslatot tegyen a CHF
megvásárlásának időpontjára az aktuális pénzpiaci viszonyok vizsgálata mellett.
Határidő: 2012. január 1.
Felelős: Várfi András polgármester

Bejelentések
Várfi András polgármester elmondta Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának
Elnökhelyettese, Burai Attila az alábbi tartalmú írásos kérelemmel fordult az önkormányzathoz:
„A kisebbségi önkormányzat azért keresi meg az igen tisztlelt Gyomaendrőd Város Önkormányzat
testületét, hogy egy igen nagy problémában segítsen. A problémánk a következő: a költségvetésünk
2011-ben 209.539 Ft összegű általános működés és 427.159 Ft összegű feladatalapú támogatásból
tevődött ki. ebből az összegből sajnos ott tartunk, hogy a Fő út 80. sz. alatti ingatlant nem tudjuk
fenntartani, mivel az ingatlan rezsiszámlája megemészti a költségvetésünket. Eddig hétfőtől péntekig
minden nap halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatal felnőttek számára biztosítottunk
ingyenes internetezési lehetőséget, roma és életviteli klubot működtetünk a számukra,
kedvezményesen megszerezhették intézményünkben az első gépjármű engedélyt. Jelen pillanatban
ezek működtetését nem tudjuk biztosítani, mivel az intézményben a fűtés kifizetése nem adott, ehhez
még társul a víz és a villany illetve az internet használat. Amióta a fenti programokat nem tudjuk
biztosítani számukra, azóta, aki nyitott szemmel jár, észreveheti (ha akarja) hogy ezek a gyermekek az
utcán csatangolnak, illetve a kocsmába és előtte illetve a Fő úton bezárt Idősek napközije előtt töltik
szabadidejűket.
Úgy gondoljuk, hogy a felzárkóztatás jegyében mindent el kell követnünk, hogy ezek a fiatalok
hasznosan töltsék az iskolán kívüli idejűket.
Ezek a problémák nem csak a Cigány Kisebbség gondja, hanem a városé is.
A fent nevezett problémák, illetve gondok orvoslására kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
intézményünk további működését segítse.”
Megkérdezte a jelenlévő elnökhelyettes urat milyen formában kéri a segítséget.
Burai Attila elmondta, azt kérnék az önkormányzattól, hogy vagy a gáz, vagy a villany költségek
megfizetésébe segítsen a kisebbségi önkormányzatnak. Az épületet be kellett, hogy zárják, mert nem
tudnak fűteni. A gyerekek szeretnének bejárni, de nincs fűtés.
Várfi András polgármester megkérdezte, milyen összegű segítséget kérnek.
Burai Attila elmondta, a gáz havi számlájának összegét a hivatal pénzügyi osztályán meg tudják
mondani. Ha mást nem, legalább a gázszámla megfizetéséhez kapjanak segítséget. Addig a KRESZ
tanfolyamot sem tudják folytatni, míg nincs fűtés.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök hangsúlyozta, pontos számadatok ismeretében nagyon nehéz
dönteni.
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Arnóczi István János képviselő elmondta, a kisebbségi önkormányzat elnökével, Szécsi Zsolttal
történő beszélgetés során, ő jelezte felé, hogy amennyiben a Fő úti cigány közösségi házat nem tudják
fenntartani, úgy a települési önkormányzatnak kell biztosítani a kisebbségi önkormányzat
működéséhez szükséges feltételeket. Valamilyen megoldást kell találni.
Poharelec László képviselő javasolta, hogy Polgármester úr üljön le a kisebbségi önkormányzat
vezetőivel, konkrétan tekintsék át, milyen összegű számlákról van szó, és azok 80 %-át kapják meg
támogatásként. A gyerekek jó helyen vannak a cigány közösségi házban, közel vannak a
lakóhelyükhöz, és felügyelet alatt vannak. Meg kell keresni a lehetőségét annak, hogy ott biztosított
legyen számukra a megfelelő körülmény.
Arnóczi István János képviselő véleménye szerint a gázmérőt át kellene íratni a települési
önkormányzat nevére, így kedvezményes áron jutnának a gázhoz, 30-40 %-ot is meg tudnának
spórolni. Ez is nagy segítség lehetne.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető hangsúlyozta, a cigány kisebbségi önkormányzat
problémáját egy két gázszámla rendezése nem fogja megoldani. Alapvetően azt kellene megvizsgálni,
hogy a ténylegesen rendelkezésre álló forrásból milyen formában tud működni. Képes e a jelenlegi
formában, vagy át kell gondolni a további működését.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a települési önkormányzat a kisebbségi önkormányzat
működési feltételeinek biztosítására köteles, ami azt jelenti, hogy az adminisztrációs és a működési
feltételek biztosítására kötelezett. Ez eddig és ezt követően is biztosítva volt számukra. A cigány
kisebbségi önkormányzat esetében működési problémák vannak, valami oknál fogva a feladat alapú
finanszírozásban sem részesülnek úgy, mint adott esetben a német kisebbségi önkormányzat. A
hatályba lépő nemzetiségi törvény alapvetően változtatja meg a nemzetiségek finanszírozását.
Mindenképpen rendezni kellene azokat a működési feltételeket, amellyel biztosítható a cigány
közösségi háznak a fenntartása, ami valóban jó célt szolgál. Meg kell továbbá vizsgálni, hogy a
működési feltételek hogyan tehetők olcsóbbá. Adott esetben nem biztos, hogy azt a nagy házat gázzal
kell fűteni. Akár a közmunka keretében a megfelelő fűtési feltétel biztosítható. A kisebbségi
önkormányzat közmeghallgatásán erre a Polgármester úr ígéretet tett, ami folyamatban van. Ez
jelentősen javíthatja a napi gondokat. Tartósan viszont át kell tekinteni a működési feltételeket, és el
kell dönteni, hogy azokkal a körülményekkel bír, e- fenn tudja e tartani a cigány közösségi házat.
Amennyiben az a döntés születik, úgy le kell ülni és szabályozni kell, hogy mit vár el az
önkormányzat ennek a támogatás fejében.
Márjalaki József bizottsági elnök véleménye szerinti is nehéz úgy dönteni, hogy nem tudják a
közüzemi számlák összegét. Látni kell azt, hogy az önkormányzat intézményei, óvodák is hasonló
nehéz helyzetbe vannak, ők sem tudják a számlákat fizetni. A maga részéről azt nem tudta támogatni,
hogy kifizessék a kisebbségi önkormányzat számláját akár 100 %, akár 80 %-ban. Egy fix összegű
támogatást el tudott képzelni, de ebben az esetben a forrást is jelöljék meg hozzá.
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Várfi András polgármester egyetértett abban, hogy valamilyen formában segítséget kell nyújtani.
Abban lehetne segíteni, hogy egy szerényebb körülmények között, szegényesebben működtetik a
cigány közösségi házat. Valamelyik helyiséget kijelölik fatüzelésűre, amihez az önkormányzat 50 q fa
biztosításáról döntene. Ezzel, ha nem lesz nagyon hideg tél, akár az egész téli fűtést meg tudnák
oldani. E mellett meg kellene határozni egy összeget - 50.000 Ft-ot – a villanyszámla kifizetésére.
Ezzel biztosított lesz a fűtés, világítás, működni tud a közösségi ház.
További hozzászólás hiányában javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselő-testület a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat rezsi költségeinek részbeni finanszírozása céljából 50.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást állapít meg. A támogatás forrása a 2011 évi költségvetésről szóló rendelet
működési céltartaléka között elkülönített 2.5 millió Ft (néhai Pap Zsigmond hagyaték).
A képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnökével kösse meg a támogatói szerződést.
Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület 50 q tűzifát biztosít a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére
a Zöldpark Nonprofit Kft, Gyomaendrőd, Sallai u. 2 alatti telephelyén lévő önkormányzati tulajdonú,
segélyezés céljára megvásárolt tűzifa mennyiségből.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
741/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat rezsi
költségeinek részbeni finanszírozása céljából 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatást állapít
meg. A támogatás forrása a 2011 évi költségvetésről szóló rendelet működési céltartaléka
között elkülönített 2.5 millió Ft (néhai Pap Zsigmond hagyaték).
A képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnökével kösse meg a támogatói szerződést.
Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület 50 q tűzifát biztosít a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
részére a Zöldpark Nonprofit Kft, Gyomaendrőd, Sallai u. 2 alatti telephelyén lévő
önkormányzati tulajdonú, segélyezés céljára megvásárolt tűzifa mennyiségből.
Határidő: azonnal

Márjalaki József bizottsági elnök kérte a képviselőket, hogy támogassák azt a kezdeményezést, hogy
a Polgárőrség számára 70.000 Ft kerüljön átcsoportosításra város közbiztonságának erősítése céljából.
Ebből az összegből egy hónapon keresztül naponta tudnának járőrözni a városban, kiegészítve ezzel a
rendőrség munkáját. A támogatás forrásául a néhai Pap Zsigmond hagyatékra elkülönített 2.5 millió
Ft-ot javasolta kijelölni. Kezdeményezte továbbá, hogy az önkormányzat 2012 évi költségvetésébe
tervezzenek be plusztámogatást a Polgárőrség számára.
Arnóczi István János képviselő indítványozta, hogy a testületi ülések hatékonyságának javítása
érdekében a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával
szabjanak időbeli keretet a különböző típusú hozzászólásoknak. Az új szabályozás kidolgozására
felkérte az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot. Kérte, hogy az
új szabályozási javaslat a testület januári ülésére kerüljön beterjesztésre.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megkérdezte, hogy Öregszőlőben a Páskumi út mikor lesz
eredeti állapotába helyre állítva. Az Integrált Közösségi Tér építésével ez az út nagy használatnak volt
kitéve, állapota megromlott. Az ott lakók érdeklődnek, mikorra lesz helyre állítva.
Dr. Timár Andrea mb. osztályvezető válaszolva elmondta, a kivitelezés során ez az út valóban nagy
használatnak volt kitéve. A kivitelezést a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végezte, a szerződésben

1134

szerepelt, hogy az utat eredeti állapotába kell visszaállítani, melyet a Kft. meg is tett. Szeptember 26án a beruházás átadására az út is helyre állításra került. Sajnos az útnak nincs alapja és a beruházás
miatt megnövekedett forgalom, és a mezőgazdasági gépjárművek által történő használat miatt ilyen az
út állapota.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket határozzanak Márjalaki József képviselő úr
kezdeményezéséről, amely szerint a Polgárőrség részére egyszeri 70.000 Ft támogatást biztosítnak. Az
elmúlt időszakban történt állatlopások miatt is indokolt egy erősebb őrszolgálat a városban, a lakosság
megnyugtatása érdekében.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
742/2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért Egyesület
részére 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg a város közbiztonságának
erősítése céljából.
A támogatás forrása a 2011 évi költségvetésről szóló rendelet működési céltartaléka között
elkülönített 2.5 millió Ft (néhai Pap Zsigmond hagyaték).
A képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a Gyomaendrőd Város
Közbiztonságáért Egyesület elnökével kösse meg a támogatói szerződést.
Határidő: azonnal

További bejelentés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester megköszönte a jelenlétet és a
nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Marton Dániel
hitelesítő

Poharelec László
hitelesítő
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