Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
8/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs,
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, Tímárné Binges Irén osztályvezetők.
Önkormányzati intézmények vezetői, a gazdasági társaságok ügyvezetői,
Sajtó képviselői, érdeklődő állampolgárok,
Jakucs Mária és Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, a
meghívottakat, köszöntötte az intézményvezetőket, a hivatal osztályvezetőit, a meghívott vendégeket,
a sajtó képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat. Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes,
a 12 fős testületből 11 fő jelen volt, Dr. Farkasinszky Erzsébet a Képviselő-testület 2012. február 15-i
ülésén lemondott képviselői megbízatásáról, így a 6. sz. Ev. képviselői mandátuma betöltetlen.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Arnóczi István János és Betkó József képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslattal, 11 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
142/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli
Arnóczi István János és Betkó József képviselőket.
Határidő: azonnal
A következőkben javaslatot tett az ülés napirendjére. A kiküldött meghívó szerinti 24. és 25. napirendi
pontok előterjesztéseiben változás történt, illetve a 38-41. napirendi pontokkal egészülne ki a mai ülés
napirendje. A változást, illetve az új napirendeket tartalmazó előterjesztéseket megkapták a
képviselők. A zárt ülésen a meghívóban feltüntetett napirenden kívül bejelentés lesz még egy peres
ügyről.
Megkérdezte, van e észrevétel, eltérő javaslat a napirenddel kapcsolatban.
Toldi Balázs alpolgármester javasolta levenni az ülés napirendjéről a meghívó szerinti 11. az oktatási
intézmények gazdasági vezetésének átszervezése tárgyú előterjesztést, figyelemmel a véleményező
bizottságok javaslatára, amely szerint javasolják a képviselő-testületnek a téma napirendről történő
levételét.
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Javasolta továbbá, hogy a rendezvény alappal kapcsolatban beérkezett kérelmeket tárgyalják egy
napirendi pont keretében.
Várfi András polgármester egyetértett a fenti javaslattal, a rendezvény alappal kapcsolatos
kérelmekről javasolta, hogy az ülés szünetében történjen még egyeztetés.
További napirendet érintő javaslat, hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket, hogy a fentieknek
megfelelően hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
143/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési
jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendeletmódosítás II.
forduló
2. Beszámoló a kötvényből származó forrás 2011. IV. negyedévi menedzsmentjéről
3. Gyomaendrőd Településrendezési Terv 3. sz módosítása
4. Az egészségügyi alap- és szakellátásra vonatkozó koncepció elfogadása
5. 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése - Dr. Frankó Károly praxisa
6. 2011. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó
értékelés elfogadása
7. Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
8. Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi létszámcsökkentése
9. Dr. Szilágyi Ferencné támogatási szándéka
10. A Térségi Humánsegítő Szolgálat feladat rendszerének átszervezése
11. A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetési lehetőségeinek felvázolása
12. Megállapodás módosítása a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvánnyal az IKSZT
működtetésére vonatkozóan
13. Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány kérelme
14. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi létszámcsökkentése
15. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
16. 2012. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadása, valamint a 2011.évi közbeszerzési terv
végrehajtásáról beszámoló
17. Regionális Hulladékkezelő Kft. 2012. évi üzleti terve
18. A Zöldpark Kft. 2011. évi gazdálkodásának zárásához kapcsolódó kérelem
19. Beszámoló az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok közötti
transzfer árak megszüntetése érdekében tett intézkedésekről, szervezeti változásokról
20. Ipari Csarnok hasznosításáról beszámoló, a csarnok hasznosítására tett intézkedés bemutatása
21. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
22. A Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelme
23. Útkezelői megállapodás
24. Kerékpárút-hálózatfejlesztési és felújítási koncepció
25. Közterületeken elvégzendő burkolási és parkoló bővítési munkák engedélyezése
26. A Dózsa György utca 1. szám alatti ingatlan értékesítése
27. Kecsegés zug Tájvédelmi Egyesülettel kötött haszonbérleti szerződés módosítása
28. GYÜSZ-TE kérelme
29. Rubin Szabadidőközpont és Pedagógiai Oktatófarm Rubin –Park Kft. kérelme
30. Kardos Ferenc kérelme
31. Nyugdíjas Kertbarát Kör kérelme
32. Beszámoló a 2011. évben benyújtott pályázatokról
33. Társulás keretében hulladékgazdálkodással és belvízvédekezéssel kapcsolatos pályázatokról
beszámoló

196

34. Beszámoló a Gyomaendrődi 2012. évi Start munkaprogramról
35. Tájékoztatás a 2011. évi Környezetvédelmi Alap hiánypótlásairól
36. Tájékoztató a Dávid-Ker Plusz Kft. Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználásáról szóló
beszámolójának elfogadásáról és helyszíni ellenőrzéséről
37. Varga Lajos Sportcsarnok álmennyezetének és hőszigetelésének felújítására pályázat
benyújtása
38. KEOP Gye szennyvíztisztító telep korszerűsítés támogatási szerződés mellékletei
39. Belvízrendezés VIII. ütem
40. Bejelentések
Határidő: azonnal
Az Ötv. 12. § /4/ bekezdés alapján az alábbi napirendet zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének Állami Számvevőszéki
ellenőrzéséről szóló Számvevői Jelentés megállapításaira intézkedési terv készítése
Várfi András polgármester röviden szólt az elmúlt ülés óta eltel időszak fontosabb eseményeiről,
rendezvényeiről.
Február 25-től március 4-ig egy megyei delegáció tagjaként francia országi tanulmányúton, a Párizsi
Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállításon vett részt.
Nagyon szépen megrendezett március 15-i ünnepség volt Gyomaendrődön. Ezúton köszönte a
szervezőknek, a szereplőknek a munkát, a részvételt.
Az Endrődiek Baráti Köre a héten tartja közgyűlését, melyen, mint a vezetőség, illetve a baráti kör
tagja fog részt venni.
Az elkövetkező időszakban az átszervezések időszakát fogjuk élni. Azon dolgozunk, hogy
Gyomaendrőd valóban járásközpont legyen, és élvezzük ennek előnyeit, természetesen nem más
településeknek a rovására. Nem tartotta helyesnek, hogy testületi döntés nélkül kapnak szárnyra hírek
és még az előkészítés szakaszában nyilatkoznak dolgokról. Adott intézmény dolgozói is úgy
nyilatkoznak, hogy megszűnik az endrődi könyvtár. Ilyen döntés még nem volt a testület részéről,
arról beszélgettek, hogyan lehet egy könyvtára kialakítani, de döntés még nem volt. Nem kellene a
testület döntése nélkül negatív híreket, hamis dolgokat terjeszteni.
További bejelentése nem volt, megkérdezte alpolgármester urat, bizottság elnököket, képviselőket van
e napirend előtti bejelentésük, hozzászólásuk.
Arnóczi István János képviselő hozzászólásának mottójául a „Tiszta vizet a pohárba” címet adta. Az
elmúlt hét szerda délutántól folyamatosan több lakossági bejelentést kapott mindkét településrészről,
hogy csúnya víz folyik a csapból. A vízből mintát vett, melyet bevitt a Vízművek helyi mérnökségére,
ahol közölték, hogy éppen átmosatást végeznek, ezért ilyenkor előfordul. A vízmintát bevizsgáltatta a
szarvasi Haltenyésztési Kutató Intézet laboratóriumába, ahol megállapították, hogy a víz ammónium
tartalma nagyon magas, ebből következtethető, hogy ez a szennyeződés szerves anyagszennyeződés.
Felkérte a Vízműveket, hogy szíveskedjenek a rájuk vonatkozó technológiát betartani a következő
átmosatáskor.
A mintavétel vizsgálati eredményét át fogja adni Polgármester úrnak, hogy azt tegyék ki a faliújságra.
Ugyanakkor felhívta a Polgármester úr és a képviselő-testület tagjainak figyelmét, hogy a nemzetiségi
önkormányzatok képviselőivel is ugyan olyan komolysággal és tisztelettel tárgyaljanak, mintha a
képviselő-testületen belül tárgyalnának. A nemzetiségi, a roma lakosságot most ők képviselik, ők is
ugyan olyan felhatalmazást kaptak a választóktól, mint az összes többi önkormányzati képviselő.
Poharelec László képviselő hozzászólásában megkérdezte, miért nem foglalkoznak megfelelő szinten
a nyugdíjasokkal és miért zavarják el őket onnan, ahová eddig és jártak és mások is járhatnak.
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A Gyomaendrődi Őszidő Nyugdíjas Klub eddig a civil alapra pályázott, melyre most már nincs
lehetőségük, viszont ők nem is pénzt kérnének, hanem helyiséget, hogy tudjanak hol összejönni. Kérte
a képviselő-testületet, hogy foglalkozzanak a kérelemmel, hogyan tudnának segítséget nyújtani
részükre, ne zárják ki őket a lehetőségekből.
Szólt még arról, hogy ez idáig a Polgári Védelmi Bázis épületét bárki igénybe vehette. Az elmúlt hét
végén viszont, a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény nyugdíjasait, annak ellenére, hogy engedélyt
kértek rá és kaptak, még is elküldték.
További képviselői hozzászólás nem volt, a Polgármester megadta a lehetőséget lakossági
hozzászólásokra.
Vaszkó Katalin sajnálatosnak és szomorúnak tartotta, hogy éppen március 15-én a Nemzeti Ünnepen
végezték a favágást végig a Pásztor János utcában.
Örült Arnóczi képviselő úr hozzászólásának, hogy az ivóvíz időnként elviselhetetlenül szennyezett. A
lakosság nevében köszönte, hogy végre valaki elindult ez ügyben és megtette a szükséges lépéseket.
Kozma Mihály Fő út 64. sz. alatti lakos a szomszédságában lévő Fő út 66. sz. alatti lakatlan volt
Idősek Klubja ingatlannal kapcsolatban észrevételezte, hogy őt, mint szomszédot senki nem
tájékoztatta arról, hogy az ingatlant az önkormányzat hasznosította. Más célra nem tudták volna
hasznosítani, ha már eladni nem tudták, hanem kiadták.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, a Fő út 66. sz. alatti ingatlan az önkormányzat
tulajdona, mely valóban három éve üresen áll. Voltak elképzelések az ingatlan hasznosítására, de azok
nem valósultak meg. A Cigány Szervezetek Országos Szövetsége az elnyert pályázatának
megvalósításához igényelte az ingatlant használatra, melyet a képviselő-testület döntése alapján két
éves használatra, haszonkölcsön szerződéssel megkapott.
További bejelentés, észrevétel nem volt a Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a februári
ülésen a testület által tudomásul vett 5 nap szabadságát nem töltötte le.
Felkérte a képviselőket, hogy a tájékoztatást vegyék tudomásul. Személyes érintettsége miatt kérte a
döntéshozatalból történő kizárását. 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
144/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a szabadságának
alakulásáról szóló tájékoztatás döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a tájékoztatást 10 igen szavazattal elfogadta, - Várfi András nem szavazott - és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
145/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester
tájékoztatását, miszerint a 2012. február 27. napjától 2012. március 2. napjáig 5 munkanap
szabadságát nem töltötte le.
Határidő: azonnal
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A következőkben a Polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról kérte a képviselőtestület döntését. Megkérdezte van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
146/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 22/2012.(I.26.); 23/2012.(I.26.); 25/2012.(I.26.);
43/2012.(I.26.) Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendeletmódosítás II. forduló
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét a napirendi pont
ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a Képviselő –
testületnek rendeletben kell meghatároznia 2012. március 1. napjáig azokat a vagyonelemeket,
amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen
törzsvagyonnak minősít.
A rendeletmódosítás I. fordulója lezajlott, rendelet tervezetet a Képviselő - testület alkalmasnak
tartotta II. fordulós vitára bocsájtásra.
A rendeletmódosítás első fordulóját követően a vagyonelemek vizsgálata kapcsán felmerült a
törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes önkormányzati feladatok ellátását biztosító egyes
épületek kivonása és átminősítése üzleti vagyonná. Itt azokra az ingatlanokra gondoltunk, melyek
jelenleg üresen állnak vagy a funkciójuk nem önkormányzati feladathoz kapcsolódik.
A táblázatban olvashatóak azon épületek, melyek a 2011. decemberi 31. állapotnak megfelelően a
vagyonleltár adatai alapján a törzsvagyon részét képező korlátozottan forgalomképes épületek. 3
ingatlan vonatkozásában javasolt, hogy korlátozottan forgalomképes törzsvagyon kategóriájából
legyenek átsorolva az üzleti vagyon kategóriájába.
A Pénzügyi bizottság a rendelet-tervezetet és a javasolt ingatlanok átsorolását egyhangúlag
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkért a képviselőket hozzák meg
döntésüket. 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
10/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletét
a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési
jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet e rendelet 1. mellékletével
egészül ki.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. március 30-án lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősített vagyonelemei
1. Ingatlanok
Helyrajzi szám
1245
1247
1301
3265
3406
6243
6269
6318
6406
6765/3
0389
0776
01021
02800
02809
02837
02846
02853
6772

Megnevezés az ingatlan-nyilvántartásban
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Termálkút

Terület
1 ha 3126 m2
3 ha 2868 m2
5 ha 5897 m2
5 ha 4903 m2
3 ha 8194 m2
6 ha 1978 m2
1 ha 3056 m2
3 ha 8707 m2
2 ha 4118 m2
7 ha 3785 m2
10 ha 3844 m2
7 ha 5090 m2
11 ha 1007 m2
4 ha 4856 m2
16 ha 3027 m2
9 ha 2318 m2
2 ha 5157 m2
6 ha 8077 m2
405 m2

2. Üzemeltetésre átadott vízi - közmű vagyon, amelynek részletezése a Békés Megyei vízművek Zrt.
és Gyomaendrőd Város Önkormányzata által megkötött vagyonkezelési és üzemeltetési szerződésben,
valamint az ahhoz tartozó mellékletekben található.
Gyomaendrőd, 2012. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. március hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. március 30.

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
147/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri az önkormányzati vagyon
besorolásának
áttekintésére
létrehozott
albizottságot
a
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatának
kidolgozásakor vegye figyelembe az alábbi átsorolásra tett javaslatot.
A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon kategóriájából átsorolásra kerülnek az üzleti
vagyon kategóriájába a következőkben megnevezett ingatlanok:
Megnevezés
Cím
Volt általános iskola, Sallai u. 2.
jelenleg a Zöldpark Kft.
használja
Napközi otthonos óvoda Fő út 85.
használaton kívül
Volt idősek napközi Fő út 66.
otthona, haszonkölcsön
szerződés
alapján
a
Cigány
Szervezetek
Országos
Szövetsége
használja

Helyrajzi szám
2020

3495
6477

Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2011. IV. negyedévi menedzsmentjéről
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27én 6.316.000 CHF értékben, 10 éves futamidőre kötvényt bocsátott ki.
A Budapest Priv-Invest Kft. 2011. december 31. napjáig volt megbízva a kötvényforrás kezelésével.
Jelen előterjesztés a Kft. által elkészített utolsó beszámoló, mely a kötvényből származó forrás 2011.
IV. negyedévi alakulását mutatja be. A befektetett kötvényforrás 2011. szeptember 30-án 730 022 858
Ft-ot tett ki. A kötvényforrásból az önkormányzat a 2011. év 4. negyedévében 25 millió Ft-ot használt
fel. 2011. évben a kötvényforrásból 343 Ft-ot vezetett ki az önkormányzat. Ebből az összegből a
kötvényforrás után fizetendő kamat 13.13 millió Ft, míg a kötvény tőketörlesztése 188.87 millió Ft-ot
tett ki. A fennmaradó 141 millió Ft fejlesztési célra került felhasználásra.
A Pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, és 1
tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
148/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Budapest Priv-Invest Gazdasági
Tanácsadó Kft. beszámolóját a kötvényből származó forrás 2011. IV. negyedévi
menedzsmentjéről.
Határidő: azonnal
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3. Napirendi pont
Gyomaendrőd Településrendezési Terv 3. sz. módosítása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a hatályos településrendezési terv módosításával
kapcsolatban három kérelem érkezett be.
A Torzsás-zugi üdülőterület mellett fekvő 16335/1-9 és 16335/11-16 hrsz-ú, jelenleg kertes
mezőgazdasági terület felhasználási besorolású földrészletek tulajdonosai kérelmezték az
üdülőterületté való átsorolást.
A 02227/20,21,23 külterületi földrészletek kedvezőbb beépítési feltételeket biztosító területté való
átminősítését kérte a tulajdonos. Ezek a földrészletek a korábbi, és a jelenleg hatályos szabályozás
szerint is általános mezőgazdasági övezetbe tartoztak, illetve tartoznak.
A 02722/2 és 02722/5 külterületi földrészletek vonatkozásában a tervezett biogáz üzem létrehozása a
terület művelési ágból történő kivonását igényli.
A Pénzügyi bizottság részéről kérdésként fogalmazódott meg, hogy a rendezési terv módosításával
kapcsolatos költségeket ki és milyen arányban képviselje – helyrajzi szám szerint vagy a terület
nagysága szerint. A bizottság az utóbbi, a terület nagysága szerinti költségviselést javasolja.
Dr. Csorba Csaba jegyző egyetértett a bizottság javaslatával. Kmetykó János városi főépítész
állásfoglalása szerint a módosítás 3 területet érint, amelyek nagysága közel azonos 1,6-1,7 ha, ezért a
terület nagyság szerinti költségviselés indokolt.
Tájékoztatásul elmondta, hogy valószínűleg csak két terület tekintetében szükséges a rendezési terv
módosítása, mivel a biogáz üzemet megvalósítani szándékozó társaság szóban jelezte a főépítész felé,
hogy nem kívánják a településrendezési terv módosítását. Ennek megfelelően a rendezési terv
módosításának költsége is kisebb lesz.
A kérelmeket még írásban nem nyújtották be, ennek bekövetkezte után fog a terv módosítására a
szerződés elkészülni.
Poharelec László képviselő módosító javaslattal élt, miszerint helyrajzi számonként történjen meg a
rendezési terv módosításával kapcsolatos költségek viselése.
Várfi András polgármester nem tartotta jó dolognak, hogy szembe menjenek a városi főépítész
szakmai állásfoglalásával. Felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy szó szerint ismertesse a főépítész
által megküldött állásfoglalást.
Dr. Csorba Csaba jegyző felolvasta az emailen érkezett állásfoglalást:
„Gyomaendrőd Településrendezési terv 3.sz módosítása Költségviselésére vonatkozó főépítészi
vélemény: A módosítás 3 területet érint, amelyek nagysága közel azonos 1,6-1,7 ha.
A tervezéskor mindhárom területre önálló szerkezeti és szabályozási tervlapokat és alátámasztó
munkarészek kell készíteni, függetlenül attól, hogy szám szerint hány földrészletet érint. A
véleményezést közös eljárás keretében kell lefolytatni, tehát területenként azonos ráfordítást igényel a
tervmódosítás. Ez azt jelenti, hogy a költségviselés is a ráfordítással arányos kell legyen. Ezért
véleményem szerint a tervmódosítási költségek viselése 1/3-1/3 arányban jogos.”
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Torzsás-zugban kb. 20 ingatlantulajdonost érint az
üdülőterületté való átsorolás. Kérdése, hogy ha az ingatlan tulajdonosok közül valaki nem fizeti ki a rá
eső költséget, akkor mi történik.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, ebben az esetben a közösség többi tagja viseli a
költséget.
Várfi András polgármester megkérdezte Poharelec László képviselőt fenntartja e módosító javaslatát.
Poharelec László képviselő válasza, igen.
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Várfi András polgármester felkérte a képviselőket elsőként a módosító javaslatról hozzák meg
döntésüket, amely szerint a tervmódosítás költségei az érintett területek helyrajzi száma arányában
terhelik a kérelmezőket.
A képviselő-testület a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodás
mellett támogatta.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy az előterjesztett döntési javaslatról
szavazzanak a fenti döntésre figyelemmel.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
149/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 1997.
évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Gyomaendrőd Város
Településrendezési Terve 3. számú módosításához az előterjesztésben foglaltak figyelembe
vételével hozzájárul, a következő indokok, alapelvek és végrehajtási követelmények
figyelembevételével:
a) Gyomaendrődön a „K-7 jelű mezőgazdasági üzemi terület” övezeti kategóriában
felhasználható szabad terület már nincs,
b) A módosítás a jelenleg hatályos Településfejlesztési Koncepcióban szereplő fejlesztési
elvekkel összhangban van, a Településfejlesztési Koncepció módosítása nem válik
szükségessé,
c) A tervmódosítás az érintett tulajdonosok kezdeményezésére, azok érdekében válik
szükségessé, ezért a tervmódosítás költségei az érintett területek helyrajzi száma arányában a
kérelmezőket terhelik,
d) A tervmódosítás indítása előtt a tervezésre és a költségviselésre vonatkozó
településrendezési szerződést meg kell kötni.
Határidő: azonnal
/ Márjalaki József képviselő elhagyta az üléstermet a jelenlévő képviselők száma 10 fő./
4. Napirendi pont
Az egészségügyi alap- és szakellátásra vonatkozó koncepció elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse
az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, városunkban a háziorvosi alapellátásban kialakult
helyzetre valamint az egészségügyben bekövetkező struktúra átalakításra tekintettel a Városi
Egészségügyi Intézmény és a Hivatal elkészítette a település egészségügyi alapellátására és
szakellátására vonatkozó koncepció tervezetét.
A koncepció készítésével az önkormányzat deklarálja azokat a fő célokat, melyeket az alap és
járóbeteg szakellátás területén el kíván érni, ugyanakkor figyelemmel van a változó jogszabályi
környezetre is.
A véleményező bizottságok a koncepció elfogadását javasolják a képviselő-testület számára.
Kérdés, észrevétel nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
150/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évre szóló
települési egészségügyi alap- és szakellátásra vonatkozó koncepciót.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
2 számú háziorvosi körzet működtetése - Dr.Frankó Károly praxisa
/ Márjalaki József képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 11 fő. /
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, Dr. Frankó Károly a 2. számú felnőtt háziorvosi
körzet háziorvosa 2011. november 29. napján bejelentette, hogy 2012. július 01. napjával meg kívánja
szüntetni háziorvosi tevékenységét. A bejelentést a Képviselő-testület tudomásul vette és megbízta
Dr. Torma Éva igazgató főorvos asszonyt, hogy a körzet ellátásával kapcsolatos intézkedésekről
folyamatosan tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Dr. Torma Éva 2012. március 22. napján írásban jelezte Önkormányzatunknak, hogy az ügyintézési
idő változása miatt a képviselő-testület döntése még márciusban szükséges ahhoz, hogy 2012. június
30-án az orvosi tevékenységét befejezni kívánó Dr. Frankó Károly nyugdíját igénybe vehesse, és az
ellátás ezt követően is biztosított legyen a lakosság számára.
A képviselő-testületnek határozatban kell rögzítenie, hogy 2012. július 1. napjától kezdődően, az
önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a praxist a Városi Egészségügyi Intézmény működtesse.
Poharelec László képviselő megkérdezte Főorvos asszonyt, hogy a doktor úr helyett van a már
kilátásba másik orvos, illetve az endrődi városrészen dolgozó, sajnálatos módon beteg doktornőről
lehet e tudni, hogy mikor tudja a lakosokat újra gyógyítani.
Dr. Torma Éva főorvos asszony válaszolva elmondta, három orvos kollégával van tárgyalásba a
háziorvosi körzet tekintetében. A további tárgyalással megvárta a testület jelen ülését. Annyi bizonyos,
hogy szolgálati lakás biztosítása szükséges lesz, mivel az ÁNTSZ a tartós helyettesítésre is úgy fog
engedélyt adni, ha itt lakik az alapellátásban dolgozó háziorvos. A feladatot július 1-től kell
megoldani, amelyhez meg kell, mutasson egy olyan lakást, ami beköltözhető.
A doktornő a holnapi nappal bezárólag van táppénzes állományba, utána még néhány nap szabadságot
kivesz és azt követően áll munkába.
Nagyné Perjési Anikó képviselő arra kérte Főorvos asszonyt, hogy ha Dr. Frankó Károly körzete az
intézményhez fog átkerülni, valahogy oldják meg, hogy délután is legyen rendelési idő. Jelenleg
ugyanis kora délután se ügyelet, se háziorvosi ellátás nincs a városba. Ilyenkor általában Dr. Katona
Piroskához fordulnak a betegek, mert oda lehet menni.
Dr. Torma Éva főorvos asszony hangsúlyozta, azokban a praxisokban, amit az intézmény működtet,
már van délutáni rendelés, és ez így fog történni a 2. számú körzetben is, de ezzel csak július 1-től, a 6
hónap letelte után lehet számolni.
További kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket, járuljanak hozzá, hogy
2012. július 1. napjától kezdődően a 2. számú háziorvosi körzetet a Városi Egészségügyi Intézmény
működtesse.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
151/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi
Egészségügyi Intézményt (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma
Éva igazgató főorvos), hogy 2. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos működtetését
biztosítsa, továbbá, hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől a körzetre (a
működtető szolgáltató kódja: 0825, OEP szolgálat kódja: 040090071, kártyaszám. 1817) 2012.
július 1-jétől működtetési engedély kiadását kérje az Intézmény számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városi
Egészségügyi Intézmény (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma
Éva igazgató főorvos) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a Gyomaendrőd 2. számú
felnőtt háziorvosi körzetben a feladatok ellátására 2012. július 1-jétől finanszírozási szerződést
kössön.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
2011. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó
értékelés elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig – a külön jogszabályban
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal. A
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló Korm. rendelet
melléklete meghatározza az átfogó értékelés tartalmi követelményeit, mely alapján készült el a
beszámoló.
A beszámoló mindenre kiterjedő igen alapos, melyből megismerhették a város körzetében végzett
gyermekvédelmi és szociális feladatokat. Az esetszámokból kiderül, hogy jelentős eltérés nem volt
tapasztalható, az elmúlt években, bár bizonyos ügyek rendkívül összetettek és az egyes ügytípusokon
belül több hatósági döntés meghozatala is szükséges. 2010-ben 4 esetben történt fellebbezés, míg
2011-ben 1 esetben. A fellebbezéseket az első fokú gyámhatóság helyben hagyta.
Az Ügyrendi bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
számára.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület a bizottság javaslatával egyetértve, egyhangú, 11
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
152/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6), és a 104.§ (5) bekezdése
alapján elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról szóló
átfogó értékelést.
Határidő: azonnal
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7. Napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület az önkormányzat 2012 évi
költségvetésében létszámleépítést rendelt el a Határ Győző Városi Könyvtárnál, amely kihatással van a
könyvtárak nyitva tartására. Az intézményi létszám 6,5 főről 4 főre csökken.
Az intézményvezetője elkészítette az SZMSZ, könyvtári nyitva tartásának szabályozására vonatkozó
módosítást. A tervezet szerint rövidebb lesz a könyvtárak nyitvatartási ideje, illetve a szabadságok
kiadása miatt bizonyos nyári időszakokban zárva tartanak.
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
számára.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
153/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68.§ -a
alapján jóváhagyja a Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását a könyvtári nyitva tartás módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint:
1.
Nyitva tartás
Hétfő - Péntek
Szombat

Gyoma
8 - 17
8 - 12

Endrőd

Gyoma
2012.04.02.-től
9 - 16,30
9-17
-

Endrőd
2012. június 3.-tól
13-16,30
-

2.
A 2012-es évben a szabadságolások miatti nyári zárva tartás az alábbiak alapján kerül
megszervezésre:
A Határ Győző Városi Könyvtár Gyomai könyvtár - Kossuth út 50. sz.:
2012. július 30 – augusztus 20. (15 munkanap) (kivétel a világtalálkozó ideje alatti
rendezvény).
A Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté Fiókkönyvtár - Blaha u. 21. sz.:
2012. július 23 – augusztus 20. (20 munkanap) (kivétel a világtalálkozó ideje alatti
rendezvény).
A könyvtárak 2012. december 22. és 2013. január 1. között (3 munkanap) zárva tartanak.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi létszámcsökkentése
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a képviselő-testület a 2012 évi költségvetés
elfogadásakor a Határ Győző Városi Könyvtárnál a hatékonyabb működés, a költségek csökkentése
érdekében 1fő létszámleépítését, valamint további két álláshely megszűntetését rendelte el. Ennek
következtében két könyvtáros álláshely végleges jelleggel megszűnik. A hozott intézkedés
következtében egy könyvtáros felmentéssel megszűntetésre kerül, további két dolgozó munkaideje
négy órával, további két dolgozó munkaideje két órával csökken.
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Jogszabály értelmében lehetőség van a létszámcsökkentései döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére. A rendelet értelmében a tényleges létszámcsökkentést
megvalósító jogviszony megszüntetése miatt fizetendő egy havi felmentési illetményre, a
végkielégítés teljes összegének felére, valamint a hozzájuk kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra
igényelhető támogatás. A támogatás feltétele, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem
állítható vissza, kivéve, ha jogszabályváltozásból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. A
támogatás három ütemben igényelhető.
A pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a létszámleépítéssel kapcsolatos költségvetési
kiadások megtérüléséhez a pályázat benyújtását a döntési javaslatnak megfelelően.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
154/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2012. (II. 21.) költségvetési
rendeletének megfelelően, a racionálisabb ellátás érdekében 1 álláshelyet végleges jelleggel,
további két álláshelyet a költségek csökkentése érdekében megszűntet a Határ Győző Városi
Könyvtárban.
A létszámcsökkentési intézkedés következtében a létszámkeret 7 főről, 3 fővel, 4 főre
csökken.
A döntés végrehajtása következtében 1 fő közalkalmazott, jogviszonya szűnik meg.
Megállapítja, az érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat hivatalánál
az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, az 2/2012. (III.1.) BM rendeletének megfelelően
jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó költségvetési kiadások megtérüléséhez 1 106 170
Forint összegben nyújtson be pályázatot.
1 fő könyvtáros
Felmentési idő 8 hónap,
kezdete:
Munkaviszony
megszűnik:
Felmentési időre járó
illetmény:
Végkielégítés:

Bér+szochadó

Visszaigényelhető Ft

2012. április 1.
2012. november 30.
8 havi bér + szhadó
8 havi bér + szhadó

Összesen:

174200+27%*8=
1769 872
174200+27%*8=
1769 872

221 234
884 936
1 106 170

Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Dr. Szilágyi Ferencné támogatási szándéka
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület 2012. február 15-i ülésén
felolvasásra került dr. Szilágyi Ferencné által írt levél, melyben támogatási szándékát fejezte ki a
Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté Fiókkönyvtárának fenntartási működését tekintve, fél
millió forint összegben.
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A város megszorított költségvetése biztosítja 2012 évben - ugyan csökkentett alkalmazotti létszámmal
és csökkentett nyitvatartási idővel – a könyvtárak nyitva tartását mind két településrészen.
A támogatót tájékoztattuk a fentiek alapján és felkértük, hogy szíveskedjen pontosítani illetve
megerősíteni a szándékát, hogy a felajánlott támogatást a fiókkönyvtár mely tevékenységére
használhatja fel.
Dr. Szilágyi Ferencné 2012. március 19-én elküldte válaszlevelét, mely alapján:
„ Azt a szándékomat, hogy a Tímár Máté fiókkönyvtár fenntartási költségeit támogatom, továbbra is
fenntartom. Egy közalapítvány létrehozásán munkálkodom, amelynek a kezdő összege lesz a
felajánlott félmillió forint, amit – szükség esetén- a fiókkönyvtár a fenntartási kiadásainak fedezésére
fordíthat. Az alapítvány létrejöttéről a kuratórium természetesen tájékoztatást ad a könyvtárnak is, az
Önkormányzatnak is. „
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket vegyék tudomásul
Dr. Szilágyi Ferencné támogatási szándékát a Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté
Fiókkönyvtárának ügyében.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
155/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette
dr. Szilágyi Ferencné támogatási szándékát a Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté
Fiókkönyvtárának ügyében.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
A Térségi Humánsegítő Szolgálat feladat rendszerének átszervezése
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület több alkalommal tárgyalta a
város közoktatási rendszerének átszervezését, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
tükrében. A Térségi Humánsegítő Szolgálat feladat rendszerének átszervezésével kapcsolatban
kidolgozott alternatívákat az Ügyrendi bizottság megtárgyalta, és az volt a véleménye, hogy nagy a
bizonytalanság és az intézmény oktatási tevékenységének a sorsa sem rendeződött, ezért korainak
találják a döntés meghozatalát. A bizottság javaslata, hogy a képviselő-testület a május havi ülésén
tárgyalja újra az intézmény átszervezését és akkor hozza meg a döntését.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottság javaslatával felkérte a képviselőket hozzák meg
döntésüket.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
156/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2012. május havi ülésén
tárgyalja és hozza meg döntését, a Térségi Humánsegítő Szolgálat feladat rendszerének
átszervezéséről.
Határidő: azonnal
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11. Napirendi pont
A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetési lehetőségeinek felvázolása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes a képviselő-testület a város
intézményrendszerének átszervezéséből adódóan a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésével
kapcsolatban azt a döntést hozta, hogy kerüljön kidolgozásra, felvázolásra az alapítvány, nonprofit
társaság és a vállalkozás általi üzemeltetés lehetősége.
A döntésnek megfelelően az üzemeltetési lehetőségek felvázolása megtörtént, melyek közül a
bizottság a nonprofit társaság általi üzemeltetés megvalósítását javasolja a képviselő-testületnek.
Arnóczi István János képviselő megkérdezte, a sportcsarnok üzemeltetéséről történő döntés érinti e a
sportcsarnok álmennyezetének és hőszigetelésének felújítására benyújtandó pályázatot.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, amennyiben a képviselő-testület a bizottság által
javasolt üzemeltetési lehetőséget támogatja, abban az esetben célszerű benyújtani a pályázatot. Az
épület műszaki állapotát tekintve mindenképpen érdemes ezt a pályázati lehetőséget kihasználni.
További kérdés, észrevétel nem volt Várfi András polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg
döntésüket a bizottság javaslatára figyelemmel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
157/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Varga Lajos Sportcsarnok
üzemeltetésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetése kikerül a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium feladat ellátási köréből és az intézmény, alapító okiratának módosítása 2012.
május 31. napjáig kerüljön átdolgozásra.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Varga Lajos Sportcsarnok
üzemeltetését nonprofit társaság által valósítja meg.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Megállapodás módosítása a Rózsahegyi
működtetésére vonatkozóan

Iskola Diákjaiért

Alapítvánnyal

az IKSZT

Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a 3. sz. Idősek klubja épületbővítéseként megvalósult
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér működtetésére az Alapítvány megkapta a használatbavételi
engedélyt. Az ingatlan nyilvántartási térkép tartalmában bekövetkezett változás térképi átvezetése
végett megvalósult állapotról épületfeltüntetési vázrajzot kell benyújtani az illetékes Földhivatalhoz.
Az ingatlan nyilvántartásban jelenleg a régi általános iskola épülete és az udvari melléképület szerepel
a térképen, "általános iskola" megnevezéssel. A földmérési alaptérkép tartalmában tehát mind az
idősek otthona épületének, mind a Rózsahegyi Ház feltüntetése, továbbá az ingatlan rendeltetésének
megváltoztatása szükséges. Ez a változás bejelentést két eljárás keretében folytatható le.
Egyrészt a Szent Imre Idősek Otthona épületegységének feltüntetése és az ingatlan rendeltetésének
megváltoztatását kérelmezheti az önkormányzat az idősek otthona használatbavételi engedélye
alapján. A Földhivatal az ingatlan rendelését az önkormányzat kérelmére "idősek klubja és idősek
otthona" megnevezésre változtatja.
A Rózsahegyi Ház az Idősek Klubja épületbővítéseként valósult meg, azzal közös mintegy 6 m2-es
közlekedőrésszel. Az épület építtetője és működtetője a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú
Alapítvány, de önálló tulajdonú épületként nem lehet feltüntetni, ezért szükséges, hogy az
önkormányzati tulajdonú 8406 helyrajzi számú ingatlanban az Alapítvány tulajdonjogot szerezzen.
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Az Alapítvány tulajdonszerzésével a 8406 hrsz-ú ingatlan a számított tulajdoni hányadok
feltüntetésével osztatlan közös tulajdonba kerül. Az Alapítvány által használt épületrészt és annak
hasznos területét egy használati megosztási vázrajzon és a hozzá tartozó kimutatás szerint rögzítjük.
Az Alapítvány tulajdonszerzésének lehetőségét szintén a megállapodásban szükséges rögzíteni.
A Pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek a döntési
javaslatok elfogadását.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
158/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány között 2011.
november 30-án létrejött Megállapodás módosítását a következők szerint:
1./ A Megállapodás 1. pontja:
Felek rögzítik, hogy 2010. május 04. napján az alapítvány részére 49.257.428,-Ft pályázati
támogatást ítélt meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Gyomaendrőd 8406 hrszú, 385,73 m2 területű, természetben Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. szám alatt található
ingatlanon Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására. A Gyomaendrőd 8406 hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa az önkormányzat. A projekt során a III.153/2010. ikt. számú építési
engedély alapján létrejött épület tekintetében az alapítvány a projekt befejezését követően
ráépítéssel nem szerez tulajdont/vagy tulajdont szerez.
az alábbiak szerint módosul:
1. Felek rögzítik, hogy 2010. május 04. napján az alapítvány részére 49.257.428,-Ft pályázati
támogatást ítélt meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Gyomaendrőd 8406 hrszú, 385,73 m2 területű, természetben Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. szám alatt található
ingatlanon Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására. A Gyomaendrőd 8406 hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa az önkormányzat. A projekt során a Mezőberény Polgármesteri Hivatal
Jegyzője megbízásából kiadott III.12/2010. ikt. számú építési engedély alapján létrejött és
III.28/2012. iktatószámú használatbavételi engedéllyel rendelkező épület tekintetében az
alapítvány a projekt befejezését követően ráépítéssel tulajdont szerez. Felek az Alapítvány
által használt épületrészt és annak hasznos területét a jelen megállapodás mellékletét képező
használati megosztási vázrajzon és a hozzá tartozó kimutatás szerint rögzítik.
2./ A Megállapodás 2. pontja:
A projekt keretében megvalósításra kerül egy 45 fő befogadó képességű IKSZT épület,
közösségi tér, ahol irodai szolgáltatás, tanácsadás, kiscsoportos
képzések,
csoportfoglalkozásokra lesz lehetőség.
az alábbiak szerint módosul:
2. A projekt keretében megvalósításra kerül egy 45 fő befogadó képességű IKSZT épület,
közösségi tér, ahol irodai szolgáltatás, tanácsadás, kiscsoportos
képzések,
csoportfoglalkozásokra lesz lehetőség. Az IKSZT első működési évére tervezett bruttó 3 725
850,- Ft kiadásaira az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében elkülönített összeget
havonta egyenlő arányban bocsátja az Alapítvány rendelkezésére, amivel az Alapítvány
minden negyedév utolsó hetében köteles elszámolni.
3./ A Megállapodás 5. pontja:
A projekt keretében az alapítvány az IKTSZ működtetésének személyi feltételeiként vállalta 2
fő részmunkaidős munkatárs foglalkoztatását heti 20 és heti 30 órában.
az alábbiak szerint módosul:
5. A projekt keretében az alapítvány az IKTSZ működtetésének személyi feltételeiként vállalta
2 fő részmunkaidős munkatárs foglalkoztatását heti 20 és heti 30 órában. A 2012. évre
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tervezett 2 724 150,- Ft személyi jellegű kiadásának előfinanszírozását az önkormányzat
havonta egyenlő arányban biztosítja, amivel az Alapítvány július és december utolsó hetében
köteles elszámolni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
159/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a
Gyomaendrőd (Öregszőlő) Kondorosi út 1. szám alatti Szent Imre Idősek Otthona épületének
feltüntetése és a 8406. hrsz-ú ingatlan rendeltetésének "idősek klubja és idősek otthona"
megnevezésre történő változtatása átvezetésre kerüljön a földmérési alaptérképen.
A épület feltüntetési vázrajz elkészíttetésének költségeit az önkormányzat a költségvetés
általános tartalék keretéből finanszírozza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
160/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a
Gyomaendrőd (Öregszőlő) Kondorosi út 1. szám alatti Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér,
azaz a Rózsahegyi Ház épületének feltüntetése átvezetésre kerüljön a földmérési alaptérképen.
A épület feltüntetési vázrajz elkészíttetésének költségeit a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Közhasznú Alapítvány IKSZT működési költségeinek terhére finanszírozza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármestert az eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
A következőkben Várfi András polgármester napirendet érintő módosító javaslattal élt, miszerint a
rendezvény alapot érintő kérelmekről szóló előterjesztéseket a szünetet követően egy napirendi pont
keretében tárgyalja meg a testület.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
161/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az elfogadott napirendek közül a rendezvény alapot
érintő kérelmekről szóló előterjesztéseket (14; 29; 30; 31; és 32. napirendi pontok) a szünetet
követően egy napirendi pont keretében tárgyalja meg.
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi létszámcsökkentése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület az önkormányzat 2012 évi
költségvetési rendeletében 1 fő létszámcsökkentést rendelt el a Polgármesteri Hivatalban. A
racionalizálási döntés következtében 1 fő okmányirodai ügyintézői álláshely végleges jelleggel
megszűnik, továbbá átszervezés következtében 1 fizikai alkalmazott álláshely kerül megszüntetésre.
A Pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.
Dr. Csorba Csaba jegyző arra kérte a képviselő-testületet, vegye azt tudomásul, hogy amennyiben az
állami feladatok átvétele kapcsán a szabálysértési ügyintézés létszámmal kerül végrehajtásra, kerül át a
kormányhivatalhoz, abban az esetben az okmányirodai ügyintézői álláshely megszűntetését ne hajtsák
végre. Ez a döntés anyagilag, pénzügyileg kedvezőbb lenne a képviselő-testületre, foglalkoztatás
tekintetében pedig kifejezetten humánusabb. A létszámcsökkentésre vonatkozó BM rendelet szerint a
felmentés és végkielégítés összegének csak a felére lehet pályázni. Amennyiben a szabálysértési
ügyintézés áthelyezésére sor kerül, abban az esetben nem jelentkezik ez a kiadás, a költségvetés
szempontjából kedvezőbb.
A fizikai alkalmazott átvezénylésére április 15. napjával kerülne sor.
Béres János képviselő megkérdezte, a fizikai álláshely megszűnik a hivatalnál vagy marad a 4 órás
foglalkoztatás, amit a költségvetési rendeletben elfogadott a testület.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, kirendeléssel fog átkerülni a Gyomaszolg Ipari Park
Kft-hez. Létszámban azonban itt marad a hivatalnál, ahol heti két napot tölt el gépjárművezetéssel és
egyéb feladatok ellátásával, a hét többi napján pedig a Kft-nél végzi a feladatot. A kirendelés
időtartama alatt a fő munkáltatói jogokat a Jegyző fogja gyakorolni, míg a Kft-nél végzendő
feladatokat a Kft ügyvezetője fogja irányítani.
Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte a kirendelés mennyi költségmegtakarítást fog
jelenteni.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, 3 napos bérkiadás megtakarítást fog jelenteni,
ugyanis a Kft-nél végzett feladatokkal kapcsolatos bérköltséget a gazdasági társaság fogja megtéríteni
– az összes bérköltség kb. 60 %-át. A megtakarítás viszont nem csak ebből fog jelentkezni, hanem a
gépkocsi futás teljesítményének a jelentős csökkenésével is számolni kell.
Poharelec László képviselő ígéretet kért Jegyző úrtól arra, hogy az okmányirodában ezután is ugyan
ilyen probléma és zökkenőmentesen és viszonylag rövid várakozási idővel történik az ügyintézés.
Dr. Csorba Csaba jegyző megköszönte az elismerést, hangsúlyozta, akár megtörténik a
létszámintézkedés, akár nem, kifejezetten a személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézők száma nem
fog csökkeni.
További kérdés, hozzászólás nem volt Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
162/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2012. (II. 21.) költségvetési
rendeletének megfelelően, a racionálisabb ellátás érdekében 1 okmányirodai álláshelyet
végleges jelleggel, 1 fizikai álláshelyet a költségek csökkentése érdekében megszüntet a
Polgármesteri Hivatalban.
A létszámcsökkentési intézkedés következtében a létszámkeret 63 főről, 2 fővel, 61 főre
csökken.
A döntés végrehajtása következtében 1 fő köztisztviselő, jogviszonya szünik meg. A
Képviselő-testület megállapítja, az érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására az
önkormányzat hivatalánál az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, az 2/2012. (III.1.) BM rendeletének megfelelően
jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó költségvetési kiadások megtérüléséhez 274 320
Forint összegben nyújtson be pályázatot.
1 fő okmányirodai ügyintéző
Felmentési idő 2 hónap,
kezdete:
Munkaviszony megszűnik:
Felmentési időre járó illetmény:
Végkielégítés:
Összesen:

Bér+szochadó

Visszaigényelhető Ft

2012. március 31.
2012. május 31.
2havi bér + szhadó
2havi bér + szhadó

274 320
274 320

137 160
137160
274 320

Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a korábbi éveknek, illetve az elfogadott
munkaprogram tervezetnek megfelelően elkészült a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló
beszámoló, mely a mellékletben olvasható. A beszámolóból olvasható, hogy a hivatal létszáma 3 fővel
csökkent, illetve történtek személyi változások vezetők tekintetében is. Megismerhető a beszámolóból
a különböző osztályok munkája, a fejlesztések, bevételek és kiadások alakulása.
A beszámolót mindhárom véleményező bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára.
Poharelec László képviselő megköszönte a hivatal dolgozóinak munkáját.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
163/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2011. évi
munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
2012. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadása, valamint a 2011.évi közbeszerzési terv
végrehajtásáról beszámoló
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke elmondta, az önkormányzat minden év március 31.
napjáig Közbeszerzési Tervet köteles készíteni. A tervnek tartalmaznia kell az adott költségvetési év
közbeszerzési értékhatárt meghaladó építési beruházásait, szolgáltatásait és beszerzéseit. Ezen
értékhatárok a következők:
- árubeszerzés esetében:
8 millió forint
- építési beruházás esetében:
15 millió forint
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint
A terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának
kötelezettségét. A törvény lehetőséget ad a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre is. Ezekben az esetekben a tervet módosítani kell a
változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. a 2012 évre vonatkozó közbeszerzési terv az
előterjesztés táblázatában olvasható.
201. évben a közbeszerzési terv végrehajtása kapcsán a belterületi utak építésére és informatikai
eszközök beszerzésére került sor.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
164/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
33. §-ában foglaltak szerint elkészített Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi
Közbeszerzési Tervét jóváhagyja.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Regionális Hulladékkezelő Kft. 2012. évi üzleti terve
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Kft. elkészítette a 2012 évi üzleti tervét és kéri annak
jóváhagyását. A Kft. Felügyelő bizottsága is megtárgyalta, és elfogadta az üzleti tervet.
A Pénzügyi bizottság az üzleti tervet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testület számára.
Arnóczi István János képviselő a maga részéről az üzleti tervet általánosnak tartotta, és nem tudjuk,
hogy a többi tulajdonos önkormányzatnak milyen célja, stratégiája lenne a jövő évre vonatkozóan. A
Szarvasi képviselő-testület a legutóbbi ülésén szintén napirendként szerepelt a Kft. 2012 évi üzleti
terve. Javasolta, hogy a döntés előtt nézzék meg a napirend vitájáról szóló Tv felvételt, melyből olyan
információkat ismerhetnek meg, melyekről személy szerint neki nincs információja. Osszák meg
Gyomaendrőd város lakosságával és a képviselő-testülettel is, hogy a legnagyobb tulajdonnal
rendelkező önkormányzat milyen stratégiát képvisel, aki nélkül mi nem tudjuk véghezvinni a saját
stratégiánkat.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megkérdezte Jegyző úrtól, kell a szarvasi képviselő-testület
hozzájárulása, hogy megnézzük a tv felvételt.
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Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, mivel nyílt ülésen történt ennek a napirendnek a
vitája, így nem kell a hozzájárulásuk.
Marton Dániel képviselő véleménye szerint ne nézzék meg a szarvasi testület üléséről készült
felvételt, amennyiben kérdés merül fel az üzleti tervvel kapcsolatban úgy azt inkább vegyék le
napirendről és tárgyalják újra.
Várfi András polgármester egyetértett a véleménnyel. A képviselők nézzék meg önállóan a felvételt,
a döntést napolják el és megfelelő előkészítés után tárgyalják újra. Mi is egy független testület
vagyunk, így felelősen a saját belátásunk szerint hozzuk meg a döntésünket.
Arnóczi István képviselő véleménye szerint attól, hogy független testület vagyunk, illene tudni, hogy
a tulajdonos társak hogyan vélekednek erről a kérdésről. Az az érzése, hogy nincs meg a megfelelő
konszenzus az önkormányzatok között, nincs egyezség. Képviselőként semmi nem tud a depónia
üzemeltetéséről, hogy tudunk egyáltalán bármilyen stratégiát képviselni. Továbbra is ragaszkodott
hozzá, hogy a napirend vitájáról készült felvételt tekintse meg a testület. Azt követően akár el is
napolhatják a döntést, de legalább lássák mi az álláspontja a legnagyobb tulajdonos önkormányzatnak.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, amennyiben leveszik a témát az ülés napirendjéről az érinti
e a hulladéklerakó működését. Az üzleti terv 2012-re vonatkozik, míg a stratégiát a tulajdonos
önkormányzatoknak kellet volna kialakítani, amikor megalakult a társaság. Ezt a stratégiát személy
szerint ő még nem látta, amióta képviselő. Jó lenne látni, milyen elvek mentén működik ez a
hulladéklerakó.
Megkérdezte Arnóczi képviselő urat, milyen kérdések fogalmazódtak meg részéről a tv felvétel láttán,
ami miatt most javasolja annak megtekintését.
Arnóczi István János képviselő válaszolva elmondta, úgy vélte, hogy a települések egy része egész
más stratégiát akar követni, mint a másik rész. Ezért szeretné, ha megismernék ezeket a stratégiákat,
hogy egyáltalán mi véghez tudjuk e vinni a mi stratégiánkat egy többségi tulajdonosi körrel szemben.
Világosan lássuk, hogy amit mi képviselünk, annak mekkora esélye van, és tervezni is csak úgy
tudunk, ha tudjuk, hogy a többi tulajdonosnak mi a véleménye. Vannak olyan információk, melyeket
nekünk is tudnunk kell, melyekhez eddig egyetlen előterjesztésben sem tudtak hozzá jutni.
Várfi András polgármester megítélése szerint most egy stratégiát számon kérni bárkin is merészség
lenne. Már az elmúlt ciklusban is több alkalommal adott tájékoztatást arról, hogy milyen perek
fűződnek ehhez a hulladéklerakóhoz. A stratégiát nem egy tv felvétel alapján kell kialakítani, hanem
saját magunknak.
Továbbra is egyetértett azzal, hogy vegyék le a témát napirendről, a képviselők mindenki maga nézze
meg a felvételt és megfelelő előkészítés után a soron következő bizottság elnöki ülésen tárgyalják újra.
Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a hulladék törvény is alakulóban van, több fórumon is
elhangzott, hogy egy-egy hulladékkezelő műnek 100.000 főt kell, hogy kielégítsen. Nekünk ennek
megfelelően kell majd kialakítani a stratégiánkat, azt kell eldöntenünk, hogy valóban egy nagy telepet
hozunk e létre, ahol szelektívgyűjtés, feldolgozás, értékesítés folyik, vagy meghagyjuk a jelenlegi
működési formát.
Poharelec László képviselő indítványozta, hogy nézzék meg a tv felvételt.
Marton Dániel képviselő továbbra is azon a véleményen volt, hogy Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete a saját szempontrendszere alapján hozza meg döntéseit.
Várfi András polgármester lezárta a vitát és felkérte a képviselőket szavazzanak Arnóczi képviselő úr
javaslatáról, miszerint tekintsék meg Szarvas Város Képviselő-testülete március 22-i üléséből a
Regionális Hulladékkezelő Kft. 2012. évi üzleti terve tárgyú napirendi pont vitájáról szóló tv felvételt.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
165/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megtekinti Szarvas Város Képviselő-testülete 2012.
március 22-i üléséből a Hulladékkezelő Kft. 2012. évi üzleti terve tárgyú napirendi pont
vitájáról szóló tv felvételt.
Határidő: azonnal
A tv felvétel megtekintése után szót kért Arnóczi István János képviselő.
Arnóczi István János képviselő elmondta, gyakorlatilag a Kft. ügyvezetőjével úgy készítették el az
üzleti tervet, hogy a tulajdonos önkormányzatok nem tudják eldönteni mit, akarnak. Most a tv felvétel
láttán jutott jó néhány információhoz, ezért jó lenne, ha a társulási ülésen elhangzottakról is
tájékozódhatnának az itteni képviselők. Addig tervet nem lehet készíteni, míg a tulajdonosok meg nem
egyeznek abba, hogy mi legyen a stratégia. Ez pedig a tulajdonosok felelőssége, addig nem lehet az
ügyvezető felelősségéről beszélni. Két-három tulajdonos érdekét nem lehet kiszolgálni egyetlen
vezetőnek sem. Teljesen felesleges üzleti tervet készíteni, míg nincs konszenzus a tulajdonosok között.
Szeretné tudni, folyamatban vannak e ezzel kapcsolatos tárgyalások, melyik településnek mi az
álláspontja.
Poharelec László képviselő kérdésként tette fel, hogy miért nem kap tájékoztatást a képviselő-testület
a tagi gyűléseken elhangzottakról, miért nem tudnak a többi tulajdonos véleményéről, és miért kell
dönteniük bizonyos dolgokról, ha nincsenek az információk birtokába. Törvényes e egy úgy
meghozott döntés, hogy nem tudjuk mi a tulajdonosok véleménye.
Toldi Balázs alpolgármester hangsúlyozta, Gyomaendrőd önkormányzata is tulajdonos a
hulladékkezelő kft-ben nem kis mértékben. Nekünk is ugyan úgy lehet véleményünk, mint
Szarvasnak, gondolkozhatunk másként, mint ők, hiszen mi egy önálló testület vagyunk. A cég
stratégiáját annak megalakításakor kellett volna kialakítani és ennek mentén működtetni.
Várfi András polgármester reagálva a hozzászólásokra hangsúlyozta, a társulási ülések nyilvánosak,
az ott elhangzottakhoz bárki hozzá tud jutni. A hulladékügyről mindig is nyilatkozott, szemétügyként
említve azt. Gyakorlatilag ott kezdődtek a dolgok, hogy nem lett megfelelően a védelmi övezeti
dolgok lerendezve, melynek következtében a társtelepüléseket igen komoly anyagi sérelem érte.
Az valóban igaz, hogy a 9 tagtelepülésnek nincs stratégiája, mert a kezdett kezdetekor mindenki a saját
érdekét nézte, a közös stratégia nem lett kialakítva részükről, melyben közrejátszott az időközben
kialakult kártalanítási ügy is. Ebben a helyzetben nem szívesen beszéltek a tagtelepülések stratégiáról,
amikor fizetniük kellett a kártalanítás miatt.
Ezúton szerette volna megnyugtatni Szarvas város képviselő-testületét, hogy Gyomaendrőd nem kíván
velük szembe menni, hajlandóak vagyunk a kompromisszumra. Természetesen Gyomaendrődnek meg
kell oldani a szelektív gyűjtését, és a hulladékgyűjtés területén még sok mindent, melyre meg van a
megfelelő Kft, aki ezt meg tudja oldani.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, minden egyes közgyűlési döntésről a képviselő-testület
tájékoztatást kap, és van lehetősége kialakítani a saját álláspontját. Minden egyes tulajdonosnak saját
magának kell kialakítani az érdekét, meghatározni azt a stratégiát, amit képvisel a közgyűlésen.
Berkes Zsuzsanna a Kft. ügyvezetője hangsúlyozta a Felügyelő bizottság ülésén igen alaposan ki
elemezték az elmúlt év költségeit és az alapján lett az üzleti terv elkészítve. A taggyűlés elfogadta,
hogy milyen költségcsökkentési tevékenységeket tegyen meg a Kft. működésének érdekében. Ezeket a
tevékenységeket részben már meg is tette, és folyamatában is teszi.
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Így alakult ki ez az üzleti terv, és egy nagyobb sématerv került a közgyűlés elé, melyből látható, hogy
ilyen negatív mérleget is el tud érni egy társaság akkor, ha a tulajdonosok nem segítik a működését
azzal, hogy más piaci lehetőségek után nézzen. Több alkalommal is elmondta már, hogy ezt a
hulladéklerakót 100.000 főre tervezték, most, hogy Gyulát is elveszítettük, ez jelentősen lecsökkent
40-50.000 főre. Az a díj, amiért a társaság jelenleg befogadja a hulladékot a taggyűléstől, egy
önköltségi díj. Ez nem gond addig, amíg tud a társaság más forrásokból gazdálkodni, de ha ezt nem
engedi a taggyűlés, úgy igen nehéz. Az igazsághoz tartozik, hogy igen rossz múltat örökölt, annak
ellenére, hogy egy új társaság alakult, és a taggyűléseken, képviselő-testületi üléseken folyamatosan
azokkal a dolgokkal szembesül, amelyek nem a társaság működésével kapcsolatosak – védelmi övezeti
per, Remondis Kft. –vel kapcsolatos peres eljárás. Sajnos ezek a dolgok sok esetben kihatnak egy-egy
taggyűlésnek a hangulatára is.
Bár mikor készséggel áll a képviselő-testületek rendelkezésére, szívesen látja őket a telepen, nincs
titkolni valója, mindenki előtt nyilvános a társaság működése. Nagyon nehéz úgy stratégiát
kialakítania, úgy hogy azok a dolgok, amelyeket eddig javasolt, soha nem sikerült elfogadtatni a
testületekkel. A saját véleménye semmilyen téren nem került elfogadásra.
A rekultivációs díjat hulladékmennyiség alapján határozzák meg. 2010-ben készült erre egy szakértői
vélemény, és az ott meghatározottakból vett egy közepes szintet, amit a tagok el is fogadta, ez 19
millió Ft-os összeg volt akkor. Az idei évre is ugyan ennyit kell elkülöníteni. Ez megfelel a hatályos
jogszabályoknak.
Mint ahogy tv felvételen is láthatták Szarvason egy másféle szemlélet kezdődött el. Eddig az volt a
véleményük, hogy bérleti díjat mindenáron fizetni kell a taggyűlésnek, most azonban az a szemlélet,
hogy + mérleggel működjön a Kft, és ha kell a bérleti díjat benn hagyják a Kft-ben fejlesztésekre,
rekultivációra. Mint ügyvezetőnek neki is az az érdeke, hogy a kft. eredményesen működjön, szeretné
azt szakmailag felfejleszteni.
Márjalaki József bizottsági elnök hangsúlyozta, a Pénzügyi bizottság más szempontot tartott
fontosnak az üzleti tervben, elsősorban a rekultivációra helyezték a hangsúlyt.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint a tulajdonos önkormányzatoknak kell egy hosszú távú
stratégiát meghatározni, az nem az ügyvezető feladata, neki ennek mentén kell a társaságot
működtetni. A vita során nagyon sok olyan operatív dolog hangzott el, ami nem tartozik a testületekre.
Az operatív munka értékelése a közgyűlés a felügyelő bizottság feladta.
Jó lenne, ha minél hamarabb egyeztetnénk arról, hogy milyen elképzelésünk van a hulladéklerakóval
kapcsolatban, amivel a következő közgyűlésen Polgármester úr képviselheti a várost.
Poharelec László képviselő egyetértett a fentiekkel, a bizottsági ülésen beszéljenek róla, hogy mi az
elképzelésünk a hulladéklerakóval, és az áprilisi vagy májusi ülésen hozzák meg a végleges döntést.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, jelenleg a kft üzleti tervéről kell dönteni, melyet elfogadott
a felügyelő bizottság a közgyűlés és a pénzügyi bizottság is. Ennek megfelelően általunk is
elfogadható.
Marton Dániel képviselő módosító javaslattal élt, miszerint az üzleti tervről a döntést napolja el a
képviselő-testület és azt májusban a Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójával együtt tárgyalják újra.
Várfi András polgármester lezárta a témát, és felkérte a képviselőket elsőként szavazzanak a
módosító javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
166/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2012. évi üzleti
tervéről a döntést elnapolja és májusban a Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójával együtt újra
tárgyalja.
Határidő: azonnal
SZÜNET
A szünetet követően Várfi András polgármester visszautalt a képviselő-testület azon döntésére,
miszerint a rendezvény alapot érintő kérelmeket egy napirendi pont keretében tárgyalják meg. Ezek a
kérelmek az elfogadott napirend szerint az alábbiak:
14.Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány kérelme
29.GYÜSZ-TE kérelme
30.Rubin Szabadidőközpont és Pedagógiai Oktatófarm Rubin –Park Kft. kérelme
31.Kardos Ferenc kérelme
32.Nyugdíjas Kertbarát Kör kérelme
Illetve nem szerepelt a napirendek között a Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola kérelme,
mely szintén a rendezvény alapot érinti.
A szünetben megtörtént az egyeztetés a kért összegek felosztásról, melynek során javaslat született
arra, hogy a rendezvény alap kerüljön megemelésre 500.000 Ft-al, melynek forrása a költségvetés
tartalékai között a 2011. évi Kistérségi hozzájárulás elszámolására elkülönített pénzösszeg. Mint
ismeretes a költségvetési rendeletben a tartalékok között a rendezvény alapban 1 M Ft állt
rendelkezésre.
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja az alap 500.000 Ft-al történő megemelését, a felosztás az
alábbiak szerint történhetne:
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány részére a Bogrács napja rendezvényre: 200.000 Ft,
GYÜSZ-TE részére a Böllér napja megrendezésére 100.000 Ft, míg a fáklyás felvonulás
megrendezésére nem javasolnak támogatást adni.
Rubin Szabadidőközpont és Pedagógiai Oktatófarm Rubin –Park Kft részére a Pünkösdi napi
rendezvényre 400.000 Ft,
Kardos Ferenc részére a VW Bogártalálkozó megrendezésére 400.000 Ft,
Nyugdíjas Kertbarát Kör részére 45.000 Ft,
Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola részére a fogathajtó verseny megrendezésére 300.000
Ft.
Ezen felosztás szerint tartalékban maradna még 55.000 Ft.
Márjalaki József elhagyta az üléstermet, jelen lévő képviselők száma 10 fő.
Megkérdezte a képviselőket van e vélemény, esetleg eltérő javaslat.
Dr. Csorba Csaba jegyző felhívta a figyelmet, hogy a támogatás megítélése esetén a támogatott
szervezetekkel támogatási szerződést kell kötni, melyeknek megfelelően a jogszabályokhoz igazodóan
elszámolási kötelezettség van, illetve az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat meg kell tenniük.
Hozzászólás, vélemény a képviselők részéről nem volt, Várfi András polgármester kérte, hogy
elsőként a rendezvény alap 500.000 Ft-al történő megemeléséről hozzák meg a döntést, melynek
forrása a 2011. évi Kistérségi hozzájárulás elszámolására elkülönített pénzösszeg.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
167/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési rendelet tartalékai között
szereplő 1 millió Ft rendezvény alapot megemeli 500.000 Ft-al, melynek forrása a
költségvetés tartalékai között a 2011. évi Kistérségi hozzájárulás elszámolására elkülönített
pénzösszeg.
Határidő: azonnal
A következőkben arra kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a fentiekben ismertetett összegekről.
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
168/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés tartalékai között szereplő 1.5
millió Ft rendezvény alapból a
 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány részére a Bogrács napja rendezvényre: 200.000
Ft,
 GYÜSZ-TE részére a Böllér napja megrendezésére 100.000 Ft,
 Rubin Szabadidőközpont és Pedagógiai Oktatófarm Rubin –Park Kft részére a Pünkösdi
napi rendezvényre 400.000 Ft,
 Kardos Ferenc részére a VW Bogártalálkozó megrendezésére 400.000 Ft,
 Nyugdíjas Kertbarát Kör részére 45.000 Ft,
 Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola részére a fogathajtó verseny
megrendezésére 300.000 Ft támogatást nyújt.
Az 1.5 millió Ft-ból 55.000 Ft a rendezvény alap tartalékába maradt.
A képviselő-testület utasítja Várfi András polgármestert, hogy a támogatásban részesített
szervezetekkel kösse meg a támogatási szerződést.
Határidő: azonnal
/ Márjalaki József visszatért az ülésterembe, jelen lévő képviselők száma 11 fő./
Poharelec László jelezte, hogy át kellene gondolni, hogy a pénznek sok helye van, nem biztos, hogy
az őszeset el kell szórakozni. Kérte, hogy ugyanúgy, mint a Sport alapnál az elszámolható költségek
közé, ne lehessen mindent felvenni. Szűkítsék le, hogy csak bizonyos dolgokra, melyek másképpen
nem megoldhatók.
Felhívta a figyelmet az immár hagyománynak számító Cibere-féle Gyereknap rendezvényre, ami a
legidősebb rendezvény Gyomaendrődön. Ennek támogatásáról sem kellene megfeledkezni.
Várfi András polgármester bejelentéssel élt, miszerint egyéb elfoglaltsága miatt, el kell, menjen, ezért
az ülés további vezetésére felkérte Toldi Balázs alpolgármester urat.
/Várfi András polgármester elhagyta az üléstermet a jelen lévő képviselők száma 10 fő./
19. napirendi pont
A Zöldpark Kft. 2011. évi gazdálkodásának zárásához kapcsolódó kérelem
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Márjalaki József ismertette, hogy a Kft 2012. február 29-i Felügyelő Bizottsági ülésén tárgyalta a Kft
2011. évi zárásának előzetes anyagát. A Kft 2011. évi gazdálkodása előreláthatólag 1.000.010,-Ft
vesztességgel fog záródni. A veszteséget a Kft. számításai alapján a közmunkások irányítása során
felmerült, be nem tervezett és az önkormányzat által meg nem finanszírozott költségek okozták. A
Zöldpark Kft a Felügyelő Bizottság javaslata alapján kéri a Képviselő-testületet, hogy a
közfoglalkoztatás irányítása során felmerült többletkiadásokhoz a 2011. évben megelőlegezett
3.145.000,-Ft-ból biztosítson forrást. Ezáltal a Kft visszafizetési kötelezettsége 2.135.000,-Ft-ra
csökken. Mivel az önkormányzat beépítette az összeget az idei költségvetés működési kiadásokat
finanszírozó bevételei közé, így szükségessé válik a rendelet módosítása. A KFT által kért összeg, az
önkormányzatnak bevételkiesést jelent, oly módon kerüljön biztosításra, hogy vele szemben a közcélú
foglalkoztatás dologi kiadásaira megtervezett 3.200.000,-Ft legyen lecsökkentve.
Poharelec László hozzátette, hogy a város gazdasági társaságai folyamatosan veszteségesek,
próbálják meg az ügyvezetőt arra sarkalni, hogy ez ne fordulhasson elő.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy évről-évre egyre több pénzt von el az önkormányzat a
Zöldpark Kft-től, viszont ugyanakkora területet lát el, illetve feladattal is növelve van.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
169/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. kérelmének és a 2011. évi közfoglalkoztatás irányítása során
felmerült 1.010 E Ft összegű többletköltséget a kft. részére megtéríti. A Zöldpark Kft. részére
2011. évben megelőlegezett 3.145 E Ft összegből a Kft-nek 2012. évben 2.135 E Ft összeget
kell visszafizetnie Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére 2012. március 31. napjáig. Az
Önkormányzatnál jelentkező bevételkiesés forrásának biztosítása a közcélú foglalkoztatás
dologi kiadásainak finanszírozására megtervezett 3.200 E Ft-ról 2.200 E Ft-ra történő
módosításával történjen. A döntés beépítésére a 2012. évi költségvetési rendeletbe az I. számú
rendeletmódosítás alkalmával kerüljön sor.
Határidő: értelem szerint
Hivatali felelős: Várfi András polgármester
20. napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok közötti
transzfer árak megszüntetése érdekében tett intézkedésekről, szervezeti változásokról
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a beszámolóban az ügyvezető a 2011. éves transzferárak összegéhez
képest mintegy 3,3 M Ft csökkenés került jóváhagyásra. A Kft-nél felmerülő személyi feltételeket
racionalizálták, több dolgozó munkaideje megbontásra került így két munkahelyen részmunkaidőben
dolgoznak. A bérek, eszközök vonatkásában a bérleti díjakat már részben megszüntették, bár továbbra
is bérleti díj merül fel a hulladékudvar működtetésével kapcsolatban. A Pénzügyi Bizottság a
beszámoló elfogadását javasolja.
Poharelec László felvetette, hogy egy beszámolónál, miért nincs jelen az érintett? Több kérdése
lenne, például az Inkubátorházzal kapcsolatban, mely segélyosztásnak is helyet nyújt. Az Inkubátorház
építésekor az hangzott el, hogy sorban állnak a befektetők, csak kerüljön megépítésre. Hol vannak
ezek a vállalkozások?
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Dr. Csorba Csaba jegyző megjegyezte, hogy Fekete József ügyvezető minden bizottsági, Képviselőtestületi ülésen részt vesz, minden képviselő felé nyitott azonban a mai nap folyamán el kellett utazni,
ezért nincs jelen.
Iványi Lajosné hozzátette, hogy valóban volt az Ipari Parkban segélyosztás, mely negyedévenként
egyszer volt. Senki elől nem vették el a helyet.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy a jövőben gyorsabban kellene ezeknek a folyamatoknak
végigmenni és nem több mint egy évet várni. Reméli, hogy a jövőben azoknak a beruházásoknak
köszönhetően, amelyek a városban meg fognak valósulni lesz olyan nyeresége a Kft-nek melyből a
város is hasznot tud húzni.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, örülni kellene a városban annak az értéknek, amely a városban
maradt, ehhez a beruházáshoz igen jelentős összeget nyertek, ez az épületkomplexus akkor is itt
marad, még ha nincs is benne sok befektető.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
170/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában
álló gazdasági társaságok közötti transzfer árak megszüntetése érdekében tett intézkedésekről,
szervezeti változásokról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
21. napirendi pont
Ipari Csarnok hasznosításáról beszámoló, a csarnok hasznosítására tett intézkedés bemutatása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József ismertette, hogy Fekete József ügyvezető elkészítette a beszámolót, melyből
kiderül, hogy az első bérlő mézcsomagolás tevékenységhez bérelt egy iroda és egy üzemi helységet. A
korábbi bérleti szerződés megszüntetésre került, 2011. október 1-től a bérlő újonnan létrehozott cége
bérel egy iroda és két üzemcsarnok helységet összesen 642 m2-en. A pályázat szempontjából ez
előnyösnek mondható, mivel az új cég új vállalkozásnak minősül. Az Ipari Csarnokban 6 iroda és 6
üzemcsarnok várja az érdeklődőket. Kiderül, hogy a Kft milyen PR tevékenységet folytat annak
érdekében, hogy betelepítse az csarnokot.
Poharelec László megkérdezte, hogy körülbelül mennyi mínuszt termel a városnak, amit
belefektetnek a kötvényből?
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy a transzferárak csökkentésére létrejött bizottság tett első
alkalommal javaslatot 2010. év végén, illetve 2011. első negyedévében. Több előterjesztés született,
melyekben szerepelt, hogy milyen tulajdonosi döntéseket kell meghozni annak érdekében, hogy ezek a
transzferárak csökkenthetők legyenek. Ezeket a döntéseket a Képviselő-testület nem hozta meg.
Az Inkubátorházzal kapcsolatban elmondta, hogy van egy gazdasági válsághelyzet. Amikor a korábbi
Képviselő-testület erről döntést hozott ezt a válsághelyzetet nem lehetett látni.
Toldi Balázs alpolgármester a beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy az ügyvezető leírta milyen
fórumokon próbálja meg eladni azokat a területeket, amelyek még rendelkezésre állnak. Hiányolja
belőle a szakmai megjelenéseket, például építőipari kiállításokon.
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Poharelec László javasolta, hogy a beszámolót ne fogadják el, készítsen az ügyvezető pontosabb,
részletesebb beszámolót a következő ülésre.
Dr. Csorba Csaba jegyző megjegyezte, hogy figyelemmel kell lenni arra, hogy Fekete József mióta
ügyvezető. A korábbi ügyvezetőtől ezt a Képviselő-testület nem követelte meg. Ez a 2011. évi
tevékenységről beszámoló.
Lehóczkiné Tímár Irén megkérdezte, van e elfogadott formai és tartalmi követelmény, amit elvárnak
a beszámolóknál?
Toldi Balázs alpolgármester, egyetértett, ahogy az intézményekre, úgy a gazdasági társaságokra is
célszerű lenne ilyen követelmény összeállítása. A 2011. évre vonatkozóan ezek tények, nem egy üzleti
terv, hanem egy beszámoló. Javasolja, hogy fogadják el a beszámolót azzal, hogy az áprilisi ülésre az
ügyvezető próbáljon meg olyan PR tevékenységre javaslatot adni, amely jobban elő tudja mozdítani az
Inkubátorháznak a hasznosítását.
Poharelec László megjegyezte, a 2012. évi munkatervnek megfelelően az ügyvezető elkészítette az
Ipari Csarnok hasznosításáról a hasznosításra tett intézkedések bemutatásáról szóló beszámolót.
Egyetért vele, hogy nemrég volt ügyvezető váltás. Mondják ki, hogy áprilisban terjesszen be egy olyan
beszámolót, amely megfelelő.
Marton Dániel hozzátette, hogy van másik ügyvezető, akinél több esetben lett arra hivatkozva, hogy
viszonylag rövid ideje vezeti az adott céget és jó lenne, ha tiszta lappal indulna, próbálják meg
ugyanúgy kezelni a többi ügyvezetőt is.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy az ügyvezetőtől a 2012. évi marketing vagy üzleti tervre
kérjen javaslatot, elképzeléseket. Ez egy múltról szóló beszámoló. Ebben az időszakban a jelenlegi
ügyvezetőnek szeptembertől-decemberig kellett tevékenykedni, abban az időben, amikor három
gazdasági társaságot kellett irányítani. Ebből nem lehet az ügyvezetői tevékenységet megítélni. 2011évben a legfontosabb feladat a Gyomaközszolg Kft. talpra állítása volt és a hulladékgazdálkodási
rendszernek a kialakítása.
Béres János hozzátette, hogy egy 150 M Ft-os beruházásról volt szó, melybe 50 % önerőt kellett bele
tenni. Annak idején mindig arról volt szó, hogy mennyi az az érdeklődő, aki csarnokot keres. Jelenleg
mézcsomagolás folyik, tehát egy élelmiszer feldolgozás kezdődött meg. Az a bérlő, aki mást visz oda,
nem biztos, hogy az ÁNTSZ majd engedélyezi, így nehéz lesz oda befektetőt hozni.
Toldi Balázs alpolgármester megjegyezte, hogy ez fordítva is igaz, ha egy nehézipari cég települt
volna be. Ha egy inkubátorház készül erre kell gondolni és úgy kell ezt megvalósítani, hogy ilyen
esetek fennállása esetén is működhessen. Megkérdezte Poharelec Lászlót, hogy fenntartja e módosító
indítványát.
Poharelec László elmondta, hogy elfogadhatják ebben a formában azzal, hogy az áprilisi ülésre
kérjenek egy részletes elképzelést az ügyvezetőtől, hogy mi az elképzelése, hogyan látja az
Inkubátorháznak a sorsát. Kérte, hogy legyen látható, hogy mibe került, illetve jelen pillanatban mibe
kerül az önkormányzatnak ez az Inkubátorház?
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról a javasolt
kiegészítéssel.
A Képviselő-testület 7 igen 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
171/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az Ipari csarnok hasznosításáról készült
beszámolót azzal, hogy Fekete József ügyvezető a Képviselő-testület 2012. április havi ülésére
készítsen egy tájékoztatót az Inkubátorházzal kapcsolatos jövőbeli tervekről.
Határidő: azonnal
22. napirendi pont
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2012. február
17-i ülésén elfogadta a társulási megállapodás módosítását. A módosítás hatására az általános
rendelkezések fejezet kiegészült további 5 ponttal, illetve a pénzügyi vagyoni alap fejezet első és
második pontja egészül ki. A további rendelkezések változatlan tartalommal és formában hatályban
vannak.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, észrevétel hiányában, kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
172/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint.
KÖRÖS- SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
2012. február 17.
1/2012. számú módosítás
Tárgy: A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának (a továbbiakban:
Társulási megállapodás) módosítása
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény
melléklete szerinti szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei, vagyis
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli: Sinka Imre polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző[1]
2. Csabacsüd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.
Képviseli: Molnár József polgármester[2]
Kasíkné Csík Zsuzsanna jegyző
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3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Képviseli: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
4. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli: Petényi Szilárd Szilveszterné polgármester[3]
Miskó Bence körjegyző
5. Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Képviseli: Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző
6.

Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli: Dankó Béla polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző

7. Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Képviseli: Szakács Jánosné polgármester
Miskó Bence körjegyző

8. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Képviseli: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
az Általuk az önkormányzati közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas
színvonalú és minőségű ellátása érdekében, önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi
társulás létrehozására kötött társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják:
1./ A Társulási megállapodás I. Általános rendelkezések fejezet 13. pontját követően kiegészül további
pontokkal:
14. A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az éves költségvetését határozattal
állapítja meg.
A Társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetését a Társulási Tanács
elnöke hagyja jóvá.
A Társulás költségvetésében a bevételek és kiadások között kell megtervezni és elszámolni:
- a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, egyéb központi támogatásokat,
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
kiadásait,
- a Társulást alkotó települési önkormányzatok hozzájárulását a Társulás és az irányítása, felügyelete
alá tartozó költségvetési szervek működéséhez, fejlesztéséhez,
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- egyéb, a Társulás működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat,
- a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt intézményfinanszírozást.
15. A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó szerv.
Törzskönyvi azonosító: 583088
Adószáma: 15583082-2-04
KSH statisztikai számjel: 15583082-8411-366-04
Pénzforgalmi számlaszám: Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás
10402142-21413499-00000000
16. Szakágazati besorolása és megnevezése:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
17.A Társulás alaptevékenysége körében ellátandó közfeladata (szakfeladat száma, megnevezése):

-

841126 1 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Az alapfeladathoz kapcsolódó feladatok:
szervezeti keretet biztosít a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének,
az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének
kialakítása, szervezése, működtetése, fejlesztése,
egyes ágazati feladatok közös szervezése, ellátása (ágazati feladatellátás),
a kistérség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása,
a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése,
közigazgatási feladat és hatáskörök ellátása,
térségfejlesztés (területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, programozási és tervezési
tevékenység.
18. A Társulás alapfeladatán felül végezhető vállalkozási tevékenysége:
A Társulás tulajdonában levő szélessávú internet hálózat bérbeadás útján történő üzemeltetése,
hasznosítása.
A tevékenység bevételei és kiadásai elszámolásához használható szakfeladat:
680002 3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
2./ A Társulási megállapodás VIII. „ A Társulás pénzügyi-, vagyoni alapja „fejezet 1. pontja az alábbi
szöveggel egészül ki:
A Társulás saját költségvetéssel rendelkezik, melyet a Társulási Tanács határozattal állapít meg.
3./ A Társulási megállapodás VIII. „ A Társulás pénzügyi-, vagyoni alapja „ fejezet 2. pontja „A
társult önkormányzatok által a Társulásnak átadott normatív állami hozzájárulás „ szöveg törlésre
kerül és helyébe az alábbi szöveg lép:
A központi költségvetésből a Társulást megillető normatív támogatások, egyéb központi támogatások.
„A Kistérségi Iroda vállalkozási ( gazdasági ) tevékenységéből származó bevételek „ szöveg törlésre
kerül és helyébe az alábbi szöveg lép:
A Társulás vállalkozási tevékenységéből származó bevételek.
4./ A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és
formában hatályban maradnak.
A Felek a megállapodás módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt, négy oldalas
terjedelemben, jóváhagyólag írják alá.
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Szarvas, 2012. február 17.
Kelt: ……………2012. ………………..
………………
…

Kelt: ……………2012.

…………………………………………………..
……………………………………………
Sinka Imre
dr.
Molnár
Kasíkné
polgármester
Olasz
József
Csík
Imréné polgármester Zsuzsanna
dr.
jegyző
jegyző
Békésszentandrás
Csabacsűd Község
Nagyközség
Önkormányzata
Önkormányzata

Kelt: ……………2012. …………………….
…………………

Önkormányzata

Kelt: ……………2012.

………………………………………………
……………………………………………
Várfi András
dr. Csorba Csaba
Petényi Szilárdné
polgármester
jegyző
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Hunya Község Önkormányzata

Kelt: ……………2012. ………………
…………………
………………………………………………
……………………………………………
Brlás János
Zsindely Ferencné
polgármester
körjegyző

Kelt: ……………2012.

Dankó Béla
polgármester

Zsindely
Ferencné
körjegyző
Kondoros Nagyközség
Önkormányzata

Kardos Község Önkormányzata

Kelt: ……………2012. …………………….
………………….
………………………………………………
……………………………………………
Szakács Jánosné
Miskó Bence
polgármester
körjegyző
Örménykút Község Önkormányzata

Miskó Bence
körjegyző

Kelt: ……………2012.

Babák Mihály
dr. Melis János
Polgármester
jegyző
Szarvas Város Önkormányzata

Kelt: ……………2012. ………………
………………………………………………………………………
Brlás János
elnök

dr. Skorka András
kistérségi irodavezető
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

Záradék: A Társulási Megállapodás módosítását a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa 40/2012. (II. 17.) számú határozatával fogadta el.

[1] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[2] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[3] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
Határidő: azonnal
23. napirendi pont
A Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelme
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József előadta, a Társulat olyan kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy adjon 558.800,Ft hozzájárulást munkájukhoz. 2011. január 1-től megszüntette a Kormány a területarányos
hozzájárulást, amit a Társulatoknak fizetni kellett. A Városfenntartó Bizottság elutasította a kérelmet.
A Pénzügyi Bizottság támogatta a kérelmet. Gyomaendrőd Város közigazgatási területén lévő belvíz
elvezetési hálózat üzemeltetését a Kőrösi Vízgazdálkodási Társulat a Körös-Berettyó Vízgazdálkodási
Társulat és az Önkormányzat végzi. Kihagyásra került a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, melynek
két szakaszmérnöksége is végzi ugyanazt a feladatot. A Társulatok működéséhez szükséges forrást a
tagönkormányzatok területarányos társulati befizetései biztosították. Mivel ez megszűnt az
előterjesztés értelmében ez által veszélybe került Békés megyében mintegy 175.438 HA belvíz
elvezetése. Ezzel nem ért egyet, mivel a Társulatok kezelésében lévő csatornák, szivattyúk az Állam
tulajdonában vannak és a Társulat kezelésében az Állam a szükséges költségeket biztosítja. A
Pénzügyi Bizottság javaslata értelmében a támogatást a belvízvédekezésre elkülönített 12 M Ft-ból
lehetne biztosítani. Javaslata szerint, ha lenne belvíz, akkor ezt az összeget a saját csatornák
karbantartására kellene inkább fordítani.
Márjalaki József bizottsági elnök hozzátette, az előterjesztésből kiderül, hogy a Társulás 255 főt
foglalkoztat, melyből 20 fő Gyomaendrőd területén végez munkát. A Pénzügyi Bizottságban
nincsenek vízgazdálkodási szakemberek, azonban az elsődleges szempont, amiért támogatta, hogy
többször megtapasztalható volt már a településen, hogy mit tud okozni egy belvíz. Amikor az emberek
házát fenyegeti, akkor ez az összeg a költségvetésből, pont a belvíz védekezési szakfeladat terhére
biztosítható, ezért javasolta a bizottság elfogadásra.
Toldi Balázs alpolgármester kiegészítésként elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság úgy fogadta el ezt
az összeget, hogy a Társulat készít egy tervet arról, hogy milyen munkálatokat és hol szeretne
elvégezni.
Iványi Lajosné hozzátette, hogy két éve, mikor nagy belvíz volt a földeken, nem volt hová leengedni
a vizet. Ha az árkok ki lesznek takarítva, akkor az munkát jelent, és ha belvíz veszély lesz akkor le
tudnák a vizet hová engedni. Ezt azok érzékelik jobban, akik mezőgazdasággal foglalkoznak.
Betkó József elmondta, hogy a Társulat mintegy 20 fő gyomaendrődi lakost foglalkoztat, a Körös
Berettyó Társulat is foglalkoztat körülbelül ennyi főt, a Vízügyi Igazgatóság Szarvasi
szakaszmérnökség körülbelül 60 főt, a Szeghalmi szakaszmérnökség körülbelül 60 főt foglalkoztatna,
ha az állásokat be tudnák tölteni. A foglalkoztatottság adott lenne akkor is, ha az önkormányzatnál
dolgozna az a 20 ember. Ez a Társulat a pályázatot megnyerte, a pályázathoz a saját erőt biztosítani
tudta.
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Ennek a Társulatnak az előző években, a város fizetett közel 1 M Ft hozzájárulást csatornák
fenntartására. Ha ezt a csatornát ebből az összegből fenntartották volna, akkor most nem kéne cserjét
irtani kézzel ezekben a csatornákban. A terv szerepel az előterjesztésben, hogy mely csatornáknál
akarják a nádkaszálás, gazkaszálást illetve a cserjeirtást elvégezni. Nincs szó iszapolásról, és hasonló
karbantartásokról. Ezt enélkül az összeg nélkül is el tudnák végezni. Ebből a pénzből, ha belvíz van
két Honda szivattyút lehetne vásárolni, amivel szivattyúzni lehetne. A csatornát, amit a Társulatnak
kötelessége karban tartani azok külterületi csatornák.
Poharelec László egyetértett, és módosításként javasolta, hogy ne támogassa a Képviselő-testületnek,
adja vissza a Városfenntartó Bizottságnak, ahová meghívják az érintett képviselőjét.
Toldi Balázs alpolgármester megjegyezte, hogy van forrás. Azok a munkák, amelyekre kéri ezt az
összeget a Társulat szintén a belvíz védekezési munkálatokat szolgálná. Ha forrást biztosítanának a
Társulatnak, abból a forrásból biztosítanák, amit az önkormányzat is erre a munkára szánna.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy amikor a konkrét munkák megnevezéséről volt szó, hogy
ez kerüljön be a szerződésbe, most jelenleg nem szerepel, utalás sincs rá. A Pénzügyi Bizottság azt a
javaslatot tette, hogy amennyiben a Képviselő-testület egyetért a munkák elvégzésével abban az
esetben ez jelenjen meg szerződésben tételesen felsorolva.
Márjalaki József elmondta, hogy az előterjesztés alapján Gyomaendrőd város közigazgatási területén
lévő belvízhálózat üzemeltetését a Kőrösi Vízgazdálkodási Társulat, a Körös-Berettyó
Vízgazdálkodási Társulat, valamint az önkormányzat végzi. Ha a Társulás végzi és ő kapta meg ezt a
közel 65 km belvízelvezető csatornát, akkor más is elvégezheti ennek a karbantartását?
Betkó József hozzátette, hogy beszélnek tulajdoni jogról és kezelői jogról. A befogadók úgy indulnak,
hogy vannak állami főművek, ezek kezelője általában a Vízügyi Igazgatóság. Ezekben a főművekbe
folynak bele üzemi csatornák, illetve társulati csatornák, társulati főművek. A társulati főművek az
Állam tulajdonában vannak, kezelője a víztársulat, neki kell karbantartani, erre jöttek létre ezek a
víztársulatok. Ezen felül vannak önkormányzati csatornák, aminek a karbantartási feladata az
önkormányzaté, erre van 12 M Ft. Ha ezt szétosztják olyanoknak, akiknek a saját kezelésükben lévő
csatornák karbantartására, akkor a miénk csökken le. Ha lesz belvizünk akkor ez a 12 M Ft vagy elég
lesz vagy nem, ha meg nem lesz belvíz akkor miért adják oda a pénzt másnak?
Béres János megjegyezte, hogy a Társulat a külterületi csatornákra van. Ez csak nád és cserjézés, nem
iszapolás, ami, ha ténylegesen belvíz van a legnagyobb baj, hogy nem tud lefolyni a csatornából a víz.
Toldi Balázs alpolgármester további hozzászólás hiányában ismertette, hogy az előterjesztésben
szerepel két döntési javaslat. Az első döntési javaslat értelmében biztosítja az önkormányzat a
támogatást.
Poharelec László kérte, hogy mivel nincs javaslat között módosító indítványként terjeszti elő, hogy a
Városfenntartó Bizottság javaslata szerint ne támogassák a kérelmet.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak arról, hogy Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete nem támogatja a Körös Vízgazdálkodási Társulat számára 558.800,-Ft összegű támogatás
biztosítását.
A Képviselő-testület 5 igen 2 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a Pénzügyi Bizottság javaslatáról, hogy
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körös Vízgazdálkodási Társulat számára 558.800,-Ft
összegű támogatást biztosít.
A Képviselő-testület 4 igen 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el a javaslatot.
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Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette, hogy mivel egyik alternatíva sem kapta meg a szükséges
többséget, azt eredményezi, hogy a következő ülésre elő kell készíteni. A bizottságok újra fogják
tárgyalni.
24. napirendi pont
Útkezelői megállapodás
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök előadta, hogy az önkormányzat 2001. április 2-án megállapodást kötött
a Gyomaszolg Kft-vel az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló közutak, kerékpárutak és járdák,
valamint az ahhoz kapcsolódó műtárgyak kezelésével kapcsolatban. A szerződés több pontja mára
érvényét vesztette, ezért a szerződés felülvizsgálata, átdolgozása, aktualizálása szükséges. A
Városfenntartó Bizottság javasolja az útkezelői megállapodás tervezetének elfogadását.
Poharelec László megkérdezte, mivel a korábbi pályázatról lemaradtak, hogy a mezőgazdasági utak
esetében, ha lesz pályázat, akkor azokat az utakat nem lehet átadni a Gyomaszolgnak? Vagy átadni a
mezőgazdasági vállalkozóknak?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy egyik megoldásnak sincsen akadálya. Az
útkezelői feladatokhoz forrást biztosít az önkormányzat. Jelenleg a külterületi földutak jó része
önkormányzati tulajdonban van, kezelésére forrás nem biztosított, így érdemi kezelői feladatokat nem
lát el az önkormányzat. A pályázat is a saját forrás biztosítása miatt akadt el.
Betkó József hozzátette, hogy a gazdák a mezőgazdasági útfejlesztés pályázatáról nem lemaradtak,
hanem nem az volt a pályázat tartalma, amit vártak volna tőle a gazdák, mert nem szerepelt benne
aszfaltborítás.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról:
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
173/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Útkezelői megállapodás módosítása tervezetét az
alábbiak szerint elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a módosítás aláírására
A szerződés 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat határozatlan időre, térítés nélkül átadja, a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
pedig átveszi általa ismert állapotban, a szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt, az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló közutak, kerékpárutak és járdák, az ahhoz
kapcsolódó műtárgyak, autóbuszöblök és peronok, valamint parkolók (továbbiakban
vagyontárgyak) kezelői jogát. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az átadásra kerülő
vagyontárgyak perés tehermentesek.”
A szerződés 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles a kezelői feladatokat a jó gazda gondosságával
teljesíteni. Köteles gondoskodni a rábízott vagyon értékének, műszaki állapotának,
biztonságos, a mindenkori közlekedés biztonsági előírásoknak megfelelő használhatóságának
megőrzéséről, törekednie kell a kezelésbe átadott vagyon értékének növelésére. A
Gyomaszolg Ipari Park Kft. nem jogosult az átadott vagyont, vagy annak egyes részét
értékesíteni, megterhelni, funkcióját megváltoztatni, bérbe adni, a kezelői jogot
továbbruházni.”
A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Gyomaszolg Ipari Park Kft-t megilletik az átadott vagyontárgyak rendelésétől eltérő
igénybevétele miatt a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet mellékletében meghatározott díjak,
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továbbá a 4/1997. (I.22.) Korm. Rendeletben meghatározott időszaki kereskedelmi
tevékenység lefolytatása miatt megállapítható bevétel.”
A szerződés 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles évente egy alkalommal beszámolni az átadott
vagyontárgyak tulajdonosának, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a kezelői feladatok
ellátásáról az októberi testületi ülésen, továbbá köteles tájékoztatást adni, és elfogadására
benyújtani a tárgyévet követő év karbantartási ütemtervét.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles haladéktalanul az ok ismertté válását követő 8 napon
belül tájékoztatást adni az Önkormányzatnak, ha a kezelői feladatok teljesítésére nem képes,
továbbá az átadott vagyonban, vagy annak egyes elemeiben olyan változás következett be,
amely alkalmatlanná teszi a biztonságos rendeltetésszerű használatára és ennek biztosítására a
kezelő nem képes.”
A szerződés az alábbi pontokkal kiegészítésre kerül:
„Felek megállapítják, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának egyszemélyes gazdasági társasága, melynek főtevékenysége a 4120’ 04
TEÁOR kódszámú „Építőipar” tevékenység.”
„Köteles az átadott vagyontárgyak téli üzemeltetését a 2. sz. mellékletben szereplő hótakarítási
és síkosság mentesítési ütemterv alapján végezni.”
„Az üzemelésből és karbantartásból adódó egyéb költségek elszámolása negyedévente,
részletes elszámolás alapján történik. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a tárgyév első
üzemeltetési számláját tárgyév március 31-ig nyújthatja be, melyet az Önkormányzat 30 napon
belül banki átutalással teljesít.”
„A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles az észlelést követő 3 napon belül írásban jelezni az
Önkormányzat számára az átadott vagyontárgyakon keletkező illetve keletkezett
meghibásodásokat és azok kijavításának vagy megelőzésének műszaki és gazdasági
feltételeit.”
„A Gyomaszolg Ipari Park Kft. az átadott vagyontárgyakon kátyúzási, foltszerű javítási,
felületbevonat készítési, és egyéb felület javítási munkálatokat csak az Önkormányzat
megrendelése alapján végezhet.”
„A felek által a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az 1988. évi I. tv., a
19/1994. (V.31.) KHVM rendeletben, a 4/2001. (I.31.) KÖVIM rendeletben, a 20/1984
(XII.21.) KM rendeletben, a 3/2001. (I.31.) KÖVIM rendeletben, 5/2004 (I.28) GKM
rendeletben, a 346/2008 (XII.30) korm. rendeletben, továbbá Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 14/2003 (VI.5) KT. sz. rendeletében foglaltak az irányadók.”
A szerződésmódosítás egységes szerkezetbe foglalva:
MEGÁLLAPODÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz., képviseli: Várfi
András, továbbiakban Önkormányzat) és a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (Gyomaendrőd,
Ipartelep út 2., képviseli: Fekete József ügyvezető) között 2001. április 2-án megállapodás
született az Önkormányzat tulajdonában álló közutak, kerékpárutak és járdák, valamint az
ahhoz kapcsolódó műtárgyak kezelési jogának átadásáról.
Az időközben bekövetkezett vonatkozó jogszabályok és egyéb körülmények változásai
következtében az alábbi módosítások szükségesek:
1. Felek megállapítják, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának egyszemélyes gazdasági társasága, melynek főtevékenysége a 4120’ 04
TEÁOR kódszámú „Építőipar” tevékenység.
2. Az Önkormányzat határozatlan időre, térítés nélkül átadja, a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
pedig átveszi általa ismert állapotban, a szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt, az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló közutak, kerékpárutak és járdák, az ahhoz
kapcsolódó műtárgyak, autóbuszöblök és peronok, valamint parkolók (továbbiakban
vagyontárgyak) kezelői jogát. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az átadásra kerülő
vagyontárgyak per- és tehermentesek.
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3. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles a kezelői feladatokat a jó gazda gondosságával
teljesíteni. Köteles gondoskodni a rábízott vagyon értékének, műszaki állapotának,
biztonságos, a mindenkori közlekedés biztonsági előírásoknak megfelelő használhatóságának
megőrzéséről, törekednie kell a kezelésbe átadott vagyon értékének növelésére.
4. Köteles az átadott vagyontárgyak téli üzemeltetését a 2. sz. mellékletben szereplő
hótakarítási és síkosság mentesítési ütemterv alapján végezni.
5. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. nem jogosult az átadott vagyont, vagy annak egyes részét
értékesíteni, megterhelni, funkcióját megváltoztatni, bérbe adni, a kezelői jogot továbbruházni.
6. A Gyomaszolg Ipari Park Kft-t megilletik az átadott vagyontárgyak rendelésétől eltérő
igénybevétele miatt a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet mellékletében meghatározott díjak,
továbbá a 4/1997. (I.22.) Korm. Rendeletben meghatározott időszaki kereskedelmi
tevékenység lefolytatása miatt megállapítható bevétel.
7. Az üzemelésből és karbantartásból adódó egyéb költségek elszámolása negyedévente,
részletes elszámolás alapján történik. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a tárgyév első
üzemeltetési számláját tárgyév március 31-ig nyújthatja be, melyet az Önkormányzat 30 napon
belül banki átutalással teljesít.
8. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles az észlelést követő 3 napon belül írásban jelezni az
Önkormányzat számára az átadott vagyontárgyakon keletkező illetve keletkezett
meghibásodásokat és azok kijavításának vagy megelőzésének műszaki és gazdasági feltételeit.
9. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. az átadott vagyontárgyakon kátyúzási, foltszerű javítási,
felületbevonat készítési, és egyéb felület javítási munkálatokat csak az Önkormányzat
megrendelése alapján végezhet.
10. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles évente egy alkalommal beszámolni az átadott
vagyontárgyak tulajdonosának, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a kezelői feladatok
ellátásáról az októberi testületi ülésen, továbbá köteles tájékoztatást adni, és elfogadására
benyújtani a tárgyévet követő év karbantartási ütemtervét.
11. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles haladéktalanul az ok ismertté válását követő 8
napon belül tájékoztatást adni az Önkormányzatnak, ha a kezelői feladatok teljesítésére nem
képes, továbbá az átadott vagyonban, vagy annak egyes elemeiben olyan változás következett
be, amely alkalmatlanná teszi a biztonságos rendeltetésszerű használatára és ennek
biztosítására a kezelő nem képes.
12. A felek által a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az 1988. évi I. tv., a
19/1994. (V.31.) KHVM rendeletben, a 4/2001. (I.31.) KÖVIM rendeletben, a 20/1984
(XII.21.) KM rendeletben, a 3/2001. (I.31.) KÖVIM rendeletben, 5/2004 (I.28) GKM
rendeletben, a 346/2008 (XII.30) korm. rendeletben, továbbá Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 14/2003 (VI.5) KT. sz. rendeletében foglaltak az irányadók.
A felek kijelentik, hogy a megállapodás aláírására jogosultak, arra a szükséges
felhatalmazással rendelkeznek.
A felek a szerződést elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
egyezőt aláírják.
Gyomaendrőd, 2012. év ……………. hó……………nap
Várfi András
Polgármester

Fekete József
Ügyvezető

Határidő: azonnal
25. napirendi pont
Kerékpárút-hálózat fejlesztési és felújítási koncepció
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök ismertette, hogy a kerékpárút-hálózat fejlesztése több szempont szerint
végezhető. Például hálózati szerep, közlekedés biztonsági szint emelése, valamelyik városnegyed
bekötése, régiós, idegenforgalmi célok, elérhetősége.

231

Véleménye szerint a közlekedés biztonsági szint emelése felülírja az összes többit. A Városfenntartó
Bizottság ez alapján tárgyalta ezt a napirendi pontot, döntése értelmében a kerékpárút hálózat
fejlesztését az alábbi ütemezéssel javasolja. Csak első ütemet javasolt a bizottság, anyagi okok illetve
pályázati kiírás hiánya miatt. Első ütem Fő út-Kodály Zoltán utcától az Endrődi hídig, Endrődi hídtól
az Olajosok útjáig, illetve a Szabadság tértől a gyomai Hármas Körös hídig. Második és harmadik
ütemről addig nem kívánt a bizottság dönteni, amíg nem látható pályázati kiírás, mivel egyéb forrás
nem áll rendelkezésre.
Kerékpárút hálózat felújítás. Gyomaendrőd Öregszőlő összekötő kerékpárút. A kerékpárút felületének
nagy részén hossz és keresztirányú repedések keletkeztek, melyek valószínűleg a terület talajtani
adottságainak köszönhetőek. A megjelent repedésekbe beszivárgó csapadék víz térfogatváltozásának
köszönhetően a repedések néhol 3-4 cm szélességűre növekedtek. A keletkezett repedések
helyreállíthatók. A szükséges munkálatok elvégzését a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től kapott ajánlat
alapján 595.630,-Ft. Fő úti kerékpárút Bajcsy Zs. út és Zrínyi Miklós utca közötti szakaszon csak
néhány repedés található, melyek emulziós kiöntéssel orvosolhatók. Zrínyi Miklós utca és Pásztor
János utca közötti szakaszon található repedések és süllyedések lokális javítása nem orvosolhatók
ezért ezen a szakaszon teljes kopóréteg csere szükséges. Pásztor János utca és Ipartelep közötti
szakaszon előreláthatón a 2012 nyarán induló vasút korszerűsítés során épülő aluljáró következtében
ez a szakasz átépítésre kerül. Az Ipartelep út és a Szabó Ervin utca közötti részen hosszirányú
repedések és lokális megsüllyedések tapasztalhatóak, melyek még emulziós kiöntéssel és kátyúzással
helyreállíthatóak. A javítás költség 673.659,-Ft. Ezen a szakaszon található térkő burkolatos részeken
tapasztalható süllyedések minimális anyagi igény mellett javíthatóak, ennek költsége 87.928,-Ft.
Szabó Ervin utca és a Kodály Zoltán utca közötti szakaszon felületi meghibásodások mértékéből
adódóan lokális javítások elvégzése nem célszerű, teljes kopóréteg felújítására van szükség, költsége
1.318.772,-Ft. A vizsgált kerékpárút teljes hosszán padkarendezésre van szüksége, a vízelvezetés
biztosítása érdekében költsége 370.000,-Ft. A Bajcsy Zs. és a Kodály Zoltán utca közötti részen az
átfogó javítás teljes költsége 3.227.778,-Ft-ra van kalkulálva. A Városfenntartó bizottság javasolta,
hogy a meglévő kerékpárút hálózat felújítását lokális javítási technológiával javasolja elvégezni,
költségei kidolgozását a mai testületi ülésre készítsék el. Az Öregszőlő rész, a térkőburkolatos szakasz
illetve Fő úti kerékpárút teljes javítási költsége 3.900.000,-Ft lenne, míg lokális javítással az
2.000.000,-Ft-ból lenne megoldható. Ehhez forrás kijelölése szükséges.
Toldi Balázs alpolgármester ismertette, hogy három döntési javaslat szerepel a Képviselő-testület
előtt. Mind a három javaslatnál a Városfenntartó bizottság döntését szeretné elfogadásra javasolni.
Betkó József hozzátette, hogy a bizottság nem tárgyalt a forrás kijelöléséről. 12 M Ft van a belvízre,
ha olyan szárazság lesz, mint az elmúlt évtizedek során, és ha nem lesz egy rendkívüli nagy csapadék,
akkor ez a pénz meg fog maradni.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy a költségvetés készítésekor kátyúzásra, felújítása 2,5 M
Ft lett elkülönítve.
Javasolta, hogy szavazzanak az első döntési javaslatról, mely szerint a kerékpárút felújításának első
üteme a Fő út-Kodály Zoltán utcától az Endrődi hídig, az Endrődi hídtól az Olajosok útjáig, Szabadság
tértől a gyomai Hármas-Körös hídig tartana. Mindez pályázati pénzből kellene megvalósítani a lehető
legnagyobb támogatottság mellett. Kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
174/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alábbi sorrend alapján kívánja fejleszteni a
Gyomaendrőd kerékpárút-hálózatát:
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I. ütem: a Fő úton a Kodály Zoltán utcától az Endrődi hídig és az Endrődi hídtól az Olajosok
útjáig, valamint a Szabadság tértől a Gyomai Hármas-Körös Hídig
Határidő: azonnal
Toldi Balázs alpolgármester javasolta, hogy a Városfenntartó Bizottság térjen vissza az április ülésén
a témára, addig lehet gondolkozni, hogy milyen forrást lehet kijelölni. Fel lehet mérni, hogy ezek az
utak, amelyeknek a felújítása be van tervezve, milyen állapotban vannak. Ezek között lehet prioritást
felállítani és ezáltal egy ütemezést is, hogy melyek azok, amelyek a legfontosabbak, és amelyeket meg
kell valósítani.
Arnóczi István János hozzátette, hogy nem lehet differenciálni, mindegyik olyan állapotban van,
hogy meg kell csinálni, balesetveszélyes.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy van egy felújítás, mely kétféle változatban, vagy lokális
javítás, vagy felújítás. Mindkét változatban a legnagyobb költség a Fő úti kerékpárútnak a felújítása.
Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja azt a javaslatot, hogy visszatér a Városfenntartó
Bizottsághoz ez a kérdés, javasolná, hogy az 1.315.000,-Ft-ot próbálja meg valamilyen úton
megosztani és leszorítani a költségeket.
Márjalaki József kérte a bizottságot, hogy amikor majd felülvizsgálja ezeket a költségeket, akkor
elsősorban az Öregszőlői kerékpárútra koncentráljon, hiszen ott még világítás sincs.
Arnóczi István János hozzátette, hogy mind a kettőnek egyforma prioritásnak kell lenni,
balesetveszélyes.
Betkó József elmondta, hogy a Városfenntartó bizottság a lokális javítást támogatta. Az öregszőlői
kerékpárútnál a repedések kiöntésénél szinte nincs is költség csak munka, a térkőburkolatos szakaszok
javításánál a teljes javítási költség szinte a munkabér. A Fő úti kerékpárútnál is, ahol nem kátyúzni
kell, csak a repedéseket kiönteni munkabér a költség. A baleseti veszélyek elhárulnak, ezen nincs mit
gondolkodni, ezt el kell kezdeni. Javasolja a kátyúzásra, útfelújításra szánt 2,5 M Ft-ból kezdjék el
megcsinálni.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy az öregszőlői útnál hosszirányú repedések a jellemzőek és
pont annyira szélesek, hogy a kerék beszorul, több baleset is történt, többen megkeresték emiatt.
Poharelec László javasolta, hogy az öregszőlői kerékpárútról szavazzanak, hogy azt meg kell csinálni,
fogadják el a költségét, akár a belvízből ezt a 600.000,-Ft-ot biztosítani tudják. A Fő út mellett lévő
kerékpárutat nézzék végig, ugyanis a Zrínyi Miklós és a Pásztor János utca közötti szakaszon valóban
nem a legjobb a minősége, de a vasút miatt érintett lehet ez a szakasz. Ezt nézze át a bizottság, hogy
mi az, amit ténylegesen fontos megcsinálni és melyek azok a részek, amik esetleg az aluljáró
építésekor megoldhatók lesznek.
Béres János elmondta, hogy a kerékpárúton, ami repedés van meg kell csinálni, nem kell visszahozni,
várni arra, hogy mikor lesz a vasútfejlesztés. A forrást kell eldönteni. A kátyúzásból nem lehet elvenni.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy ez a költség csökkenthető a befolyó érdekeltségi
hozzájárulásokkal, amely a Városfenntartó bizottság következő ülésére jön. Hogy mennyi fog ebből az
útépítési érdekeltségi hozzájárulásból befolyni, nem lehet pontosan meghatározni, ez megnöveli azt az
összeget, amely a kátyúzásra fordítható. El kellene fogadni, és minél hamarabb meg kellene rendelni a
kerékpárút felújítását és javítását, forrásaként a jelenlegi útkátyúzásra fordítható összeget lehet
kijelölni és ami az érdekeltségi hozzájárulásból befolyik azt lehet átcsoportosítani az útkátyúzási
feladatokra.
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Toldi Balázs alpolgármester javasolta, hogy fogadják el a 2 M Ft-os lokális javítás költségét, a
kátyúzásra elkülönített pénzeszköz terhére, ennek a visszapótlása egyelőre bizonytalan. Kérte, hogy
szavazzanak.
A Képviselő-testület 6 igen 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
175/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Bajcsy Zs. út és Kodály Zoltán utca
közötti és az Öregszőlői kerékpárút lokális javításait tartalmazó beruházást, és a beruházáshoz
szükséges bruttó 1.999.369 Ft összeget a 2012.évi költségvetésben kátyúzásra elkülönített
összeg terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
26. napirendi pont
Közterületeken elvégzendő burkolási és parkoló bővítési munkák engedélyezése
Poharelec László képviselő elhagyta az üléstermet, jelen lévő képviselők száma 9 fő.
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a Domszög Kft és a Gold Menü Kft kérelmeket nyújtottak be
közterületek burkolattal való ellátásához. A Városfenntartó Bizottság a Hídfő út 2. szám előtti
közterület burkolásának engedélyezése, valamint a Fészek Panzió előtti parkoló bővítésének az
engedélyezés tárgyú határozati javaslatot elfogadta. A bizottság a Panzió előtti közterületen
dohányzóhely kialakításának az engedélyezése tárgyú előterjesztést elutasította. Időközben megkapták
a városi főépítész állásfoglalását, nem támogatja egyik javaslatot sem.
Arnóczi István János hozzátette, hogy a dohányzás esetében nem lehet az 5 métert betartani.
Ragaszkodik hozzá, hogy dohányzóhelyet mindenhol ki lehessen alakítani, megoldást kell találni a
testületnek.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a nemdohányzók védelméről szóló törvény rendelkezik
arról, hogy dohányzóhely a közforgalmi intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül
nem jelölhető ki, kivéve a szórakoztató vendéglátó, szolgáltatást nyújtó közforgalmi intézmények
esetében. Ezek esetében a dohányzóhelyet a bejárattól számított 5 méteres távolságon belül abban az
esetben lehet kijelölni, ha az intézmény területén a nyílt légterű dohányzóhely kijelölésének feltételei a
bejárattól számított 5 méteres távolságon kívül nem állnak fenn.
Marton Dániel ismertette a főépítészi szakvéleményt. A Hídfő utcai út és járda közötti térburkolás.
Az előterjesztés nem tartalmazza, hogy a burkolat milyen célt szolgál. A jelenlegi használat
egyértelműen vendéglátó terasz. A már leburkolt felületen egy kiszolgáló pavilon már kihelyezésre
került. A mostani kérelem ennek a területnek a bővítését tartalmazza. Az önkormányzat 2007. évi
rendelete értelmében ebben az esetben közterület használati engedélyezés szükséges. A Fészek
Panzióval kapcsolatban az érintett terület a város központja. Az igénybe venni kívánt terület mellett
kulturált pihenőhely van kialakítva, ahol a dohányzás nem tiltott. Az igénybe venni kívánt terület az
országzászló közvetlen közelében van, itt dohányzóhely kialakítása méltatlan a helyhez. A parkoló
kialakításával kapcsolatban ismertette, hogy a meglévő parkoló jelenleg szabályosan csak egyoldalas
parkolást tesz lehetővé. A bővítés parkolóhely növekedést eredményez. A parkoló kifejezetten a
Panzió érdekkörébe tartozik, tehát vonatkozik rá Kormányrendeletben meghatározott szabály, mely
szerint a parkolót saját telken kell biztosítani, ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a
településnek van parkolási rendelete és abban eltérő szabály került kidolgozásra. A főépítész
véleménye szerint a fentiek miatt a parkoló bővítés nem engedélyezhető.
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Arnóczi István János hozzátette, hogy vendéglátóhelység udvarában a konyhán keresztül lehet
kimenni. Az ÁNTSZ nem fogja engedni, hogy a dohányosok a konyhába belépjenek. Máshol is lesz ez
probléma.
Béres János véleménye, hogy ez tudott volt már a bizottsági üléseken is, hogy milyen kérelem van,
miért nem szerepelt már ott is a főépítész véleménye?
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy a nemdohányzók védelmére vonatkozó jogszabály annak
az ismertetése benne van az előterjesztésben.
Arnóczi István János képviselő elhagyta az üléstermet, jelen lévő képviselők száma 8 fő.
Toldi Balázs alpolgármester módosító javaslattal élt, miszerint a témát vegyék le napirendről és az
április havi ülésen térjenek rá vissza.
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen 1 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
176/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Közterületeken elvégzendő burkolási és parkoló
bővítési munkák engedélyezése tárgyú előterjesztést leveszi az ülés napirendjéről, azt az
április havi ülésen újra tárgyalja.
Határidő: azonnal
Arnóczi István János képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 9 fő.
27. napirendi pont
A Dózsa György utca 1. szám alatti ingatlan értékesítése
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 1.
szám alatti volt gyógyszertár épületét az üzemeltető 2011. április hónapban visszaadta. Az ingatlan
jelenleg üresen áll, melynek állaga hasznosítás hiányában tovább romolhat. Ez az ingatlan
semmiképpen nem hasznosítható gyógyszertárként, mert gyógyszertárat a hatályos jogszabály alapján
átlagban 5000 lakosonként lehet nyitni, ami Gyomaendrődön 3 gyógyszertárat jelent és már működik
ennyi. Javasolt az ingatlan meghirdetése értékesítésre. A mellékletként szereplő értékbecslés alapján
az ingatlan értéke 9.734.000,-Ft. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy árverés útján értékesítse azt.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
177/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Dózsa György utca 1. szám alatti
ingatlant meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
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Helyrajzi szám Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb
megjegyzés
5965/1

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Gyomaendrőd, Dózsa György utca 1.
Korábbi funkció: gyógyszertár.
Műszaki állapot: felújításra szorul.
Az épület hasznos alapterülete: 254 m2.
Az épületen belül 2 db lakás van.
A telek területe: 826 m2.
A gyógyszertári épület helyi védettség alatt
áll.

Kikiáltási Licitlépcső
ár
( Ft )
( Ft )
9.374.000
10.000

Az árverés időpontja: 2012. április 27.-én de. 10.00 óra.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban
szerepel. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2012. április 27-én de. 9.00-ig - a kikiáltási ár
10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget kell a Polgármesteri Hivatal
pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell
az árverési előleg befizetését.
Az árverési előleg a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés során
azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést
követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget
a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a
nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül
szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül
sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki felróható ok
miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül
megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell
megfizetnie.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a
gyógyszertár épülete helyi védettség alatt áll. Helyi védettség alatt álló épületek homlokzati
kialakításának megváltoztatása nem megengedett.
Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. Az
ingatlan előre ( 7 óra 30 perctől – 16 óráig ) egyeztetett időpontban megtekinthető.
Az árverésről hangfelvétel készül.

Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
28. napirendi pont
Kecsegészug Tájvédelmi Egyesülettel kötött haszonbérleti szerződés módosítása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök előadta, hogy a Kecsegészug Tájvédelmi Egyesülettel az önkormányzat
2000. február 1-jén kötött haszonbérleti szerződést, amelyet aktualizálni szükséges. Javasolta, hogy
kerüljön elfogadásra az előterjesztés szerinti szerződés módosító javaslat a Városfenntartó Bizottság
módosító indítványaival.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
178/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Kecsegészug Tájvédelmi Egyesület (
Gyomaendrőd, Wesselényi u. 5. ) és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között a
gyomaendrődi 0776 hrsz. alatt bejegyzett 7,4 hektár területű Kecsegés zugi holtág
haszonbérletére 2000. február 1. napján létrejött haszonbérleti szerződés 5. pontját az alábbiak
szerint kívánja módosítani.
"Felek megállapodnak abban, hogy a haszonbér összege 22.800,-Ft/hektár/év, mely pénzben
fizetendő a Haszonbérbe adó részére, minden tárgyév december 15-ig. 2011. évben a
haszonbér összege 168.720,- Ft, azaz Százhatvannyolcezer - hétszázhúsz forint. A haszonbér
összege 2012-től a tárgyévet megelőző évben a KSH által meghatározott infláció mértékével
növekszik. A haszonbérlő köteles a holtágban az ökológiai vízpótlást a jó gazda
gondosságával elvégezni, és a vízkormányzási feladatokat elvégezni.
Haszonbérlő köteles gépüzemnaplót vezetni.
Haszonbérlő köteles jelezni a Haszonbérbeadó felé, ha a holtág vízszintje meghaladta az
üzemeltetési szabályzatban meghatározott maximális üzemi vízszintet, melyet a
gépüzemnaplóba fel kell vezetni. Az üzemi vízszint eléréséig szükséges vízszivattyúzási
feladatok a Haszonbérbeadót terhelik. A vízszivattyúzási feladatokat elvégezheti a
Haszonbérlő is, előtte azonban köteles a felmerülő költségekről egyeztetni a
Haszonbérbeadóval. Az üzemi vízszint elérését követően ismételten rögzíteni kell az adatokat.
Amennyiben a vízszint eléréséig szükséges vízszivattyúzási feladatokat a Haszonbérlő végzi
el, akkor az üzemi vízszint elérését követően legkésőbb 60 napon belül köteles leszámlázni a
kiadásokat a Haszonbérbe adó felé, mellékelve a költségeket alátámasztó bizonylatok
másolatát."
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
/Poharelec László képviselő visszatért az ülésterembe, jelen lévő képviselők száma 10 fő./
33. napirendi pont
Beszámoló a 2011. évben benyújtott pályázatokról
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök ismertette, hogy az elfogadott gazdasági programban
meghatározásra kerültek azok a célkitűzések, amelyek alapján az alábbi pályázatok benyújtásra
kerültek. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő belterületi utak fejlesztése 4 út.
Az igényelt támogatás 116.539.313,-Ft saját erő 12.948.813,-Ft. A Start Közmunkaprogram 20112012. A program a hátrányos helyzetű kistérségek számára nyújt lehetőséget széles körű
közfoglalkoztatás lebonyolítására. Támogatás mértéke 100 %, megítélt munkabér támogatás
28.365.352,-Ft. Gyomaendrőd belvízrendezés VIII. ütem, a támogatási igény 91.929.481,-Ft a saját
erő 10.214.387,-Ft. Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, a beruházás végén a
telep képes lesz hosszú távon ellátni a település szennyvíztisztítását. A tervezett összköltség
842.709.892,-Ft ebből a támogatási igény 700.270.467,-Ft, a saját erő 142.439.325,-Ft. Testvérvárosi
találkozó megszervezése, illetve a folyamatban lévő beruházások a belvízrendezés III. ütem illetve a
VII. ütem, valamint a térségi összefogás a közösségi közlekedés feltételeinek javításáért a szarvasi
kistérségben.
A Pénzügyi és a Városfenntartó Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Poharelec László elismerését fejezte ki a két általános iskolának, a Rózsahegyi iskola 12 pályázatot a
Kis Bálint általános iskola 13 pályázatot adott be.
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Toldi Balázs alpolgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
179/2012. (III. 29.) 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
34. napirendi pont
Társulás keretében hulladékgazdálkodással és belvízvédekezéssel kapcsolatos pályázatokról
beszámoló
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök előadta, hogy a belvíz VII. ütemnek a 2011. évi ünnepélyes átadással
megtörtént, a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem folyamatban van. Belvíz VIII. ütem vízjogi
létesítési engedélyt megkaptuk. Belvíz III. ütem a keret megállapodás december 27-én aláírásra került,
2012. február 15-én megtartott konzorciumi ülésen elfogadták a közbeszerzési dokumentációt, ezt a
kötelező minőségbiztosítás folyamata elkezdődött. Ennek a projektnek a műszaki tartalma a
Hantoskerti holtág, a Fűzfás zugi holtág és középső holtág tároló kapacitásának helyreállítása,
iszapkotrása. Hulladéklerakó szeméttelep rekultivációja, települési szeméttelep rekultivációs program
a Körös-szögben célja, hogy a szabálytalanul lerakott hulladékok, környezeti elemekre gyakorolt káros
hatásainak megszüntetésén túl, a szemétlerakó telepek környezeti állapotának javítása, az eredeti
állapotot megközelítő műszaki feltételek kialakítása megtörténjen.
Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése 2008-ban indult a pályázat. A
Képviselő-testület 2011. szeptemberi ülésén döntött arról, hogy a társulással közösen a pályázatot
benyújtja. Jelenleg még a pályázat előkészítése zajlik. A Városfenntartó Bizottság javasolja a
beszámoló elfogadását.
Dr. Tímár Andrea osztályvezető hozzátette, hogy a belvíz III. ütemnél a közbeszerzési eljárásnak az
első része lezárult ez alapján a KÖZGÉP Zrt és a Békésdrén Kft tette a legkedvezőbb ajánlatot. 310 M
Ft-os ajánlatot tettek, ez körülbelül 70 M Ft-al több, mint amennyi összeg rendelkezésre áll a három
holtág kotrásának a megvalósítására. A tárgyalások ezután kezdődnek az összegek csökkentése illetve
közelítése érdekében.
A hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban elmondta, hogy április 15-én fog megkezdődni a
kivitelezés.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
180/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a belvízvédekezéssel, a hulladék lerakó
telep rekultivációjával, valamint a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésével kapcsolatos
pályázatokról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
35. napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi 2012. évi Start munkaprogramról
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy 2012. február 1-el elindult a város Start munkaprogramja 157 fővel. A
tavaly elindított programelemek újraindítására kapott lehetőséget az önkormányzat. Az önkormányzati
tulajdonban és kezelésben lévő bel és külterületi csatornák karbantartására 51 fő, az illegális
hulladéklerakók felszámolásában 11 fő, 50 fő a téli közfoglalkoztatásban, 45 fő mezőgazdasági utak
karbantartására. A mintaprogramokban 107 főnek 11 hónapra 50 főnek pedig 6 hónapon keresztül
biztosít napi 8 órára munkalehetőséget. Gyomaendrőd Város a mezőgazdasági programjában négy
programot kíván megvalósítani. Fóliás zöldségtermesztés, szántóföldi növénytermesztés, homoktövis
termesztés és extenzív állattartás.
Béres János hozzátette, hogy bizottsági ülésen felvetette Fekete József ügyvezetőnek a Gárdonyi úton
a decemberben óta ott lévő közmunka által kitermelt gazt, melynek elszállítása a héten megtörtént.
Felvetette továbbá, hogy a ligetben a teniszpályánál ott van a falevél, melyre ígéretet kapott, hogy
szintén el lesz szállítva.
Betkó József hozzátette, hogy Fekete József ügyvezetőnek az volt a kérése a képviselők felé, hogy ha
bárki tud hasonló problémás területről, forduljanak hozzá.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
181/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2012. évi Start munkaprogramról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
36. napirendi pont
Tájékoztatás a 2011. évi Környezetvédelmi Alap hiánypótlásairól
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztést ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök előadta, hogy a Soczó-zugi környezetvédelmi és horgász egyesület,
valamint a Templom-zugi környezetvédelmi és horgászegyesület beszámolóját a Városfenntartó
Bizottság 2012. február 13-ig ülésén nem fogadta el, mert a támogatási szerződésben a 2011. évre
vonatkozó vizek védelme pályázati cél alatt a bizottság a haltelepítést, mint támogatható tevékenységet
nem jelölte meg. A korábban benyújtott beszámolók alapján a Soczó-zugi egyesület 215.720,-Ft-al a
Templom-zugi egyesület 243.600,-Ft-al nem számolt el. A Városfenntartó Bizottság a Soczó-zugi
egyesületet a hiánypótlás benyújtása utána 114.489,-Ft támogatás visszafizetésére a Templom-zugi
egyesületet pedig 243.600,-Ft támogatás visszafizetésére kötelezte.
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Arnóczi István János megkérdezte, hogy Környezetvédelmi Alap lesz ebben az évben meghirdetve?
Betkó József válaszában kifejtette, hogy a pályázatot akkor tudják meghirdetni, ha lesz az alapban
pénz. Amennyiben a két egyesület visszafizette a tartozását kamatostul, már lesz benne pénz. Ezt ki
kell bővíteni megfelelő szintre és akkor ki lehet írni a pályázatot.
Arnóczi István János megkérdezte továbbá, hogy ha valakivel visszafizettetnek nem megfelelő
felhasználás miatt, akkor 5 évre való kizárást javasol.
Márjalaki József hozzátette, hogy ezek az egyesületek ezek a vizekre költötték ezt a támogatást. Volt
már rá példa a korábbi években is, hogy a bizottság átgondolta és meg tudott egyezni az
egyesületekkel. Javasolta, hogy gondolják át, hogy visszavonják e a támogatást.
Arnóczi István János nem értett egyet, van egy pályázati kiírás, konzekvensnek kell lenni, hogy a
pályázatot, amit benyújtottak arra lett nekik megállapítva a támogatás.
Betkó József hozzátette, hogy a pályázat ki volt írva bizonyos célokért. A pályázati szerződések meg
lettek kötve, melyekben konkrétan le lett írva, hogy milyen célokra lehet felhasználni a támogatásokat.
Ezt a két egyesület nem tudta felhasználni ezekre a célokra. Amit nem tudott felhasználni összeg azt
fizesse vissza kamattal együtt, ahogy a jogszabályok előírják.
Márjalaki József elmondta, hogy ez nem egy tartozás, hanem egy pályázati összeg, nem javasolja,
hogy kamatot kérjenek.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy aláírtak egy szerződést, mely alapján lehet követelni a
kamatot, ha van rá lehetőség.
Dr. Tímár Andrea osztályvezető elmondta, hogy nem a szerződésben, hanem a Környezetvédelmi
Alapról szóló rendeletben szerepel, hogy a bizottságnak joga van nem megfelelő felhasználás esetén
az egész összeget, vagy egy részét visszafizettetni, kamattal együtt.
Toldi Balázs alpolgármester javasolta a Városfenntartó Bizottság által hozott döntést elfogadásra.
A Képviselő-testület 9 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
182/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Városfenntartó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság 2011. évi Környezetvédelmi Alapból elnyert támogatás hiánypótlási
felszólításra benyújtott beszámolókkal kapcsolatban hozott döntéseit.
Határidő: azonnal
37. napirendi pont
Tájékoztató a Dávid-Ker Plusz Kft. Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználásáról szóló
beszámolójának elfogadásáról és helyszíni ellenőrzéséről
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. februári ülésén tárgyalta a
Vállalkozásfejlesztési Alapból támogatást elnyert vállalkozások 2011. évre szóló szakmai
beszámolóját és pénzügyi elszámolását. A Dávid-Ker Plusz Kft esetében a bizottság úgy döntött, hogy
a támogatási cél megvalósulását helyszíni szemle során kívánja leellenőrizni március hónapban.
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A bizottság a helyszíni szemlét 2012. március 2-án megtartotta, mely során négy, a Kft által üzemeltett
bolt került megtekintésre. A Bizottság megállapította, hogy a beszámolóban felsorolt munkák
elvégzésére a kijelölt eszközök beszerzésre kerültek a vállalt munkaerőlétszám foglalkoztatása
megtörtént. A pályázó így eddig eleget tett a követelményeknek, ezért a bizottság javasolja, hogy
fogadja el a Képviselő-testület a beszámolót.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
183/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság tájékoztatóját a Dávid-Ker Plusz Kft.,
Gyomaendrőd, Hősök tere 11. sz. alatti vállalkozás, Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyert
támogatásának felhasználásáról és helyszíni szemléjéről.
Határidő: azonnal
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette, hogy tárgyalásra kerül a belső ellenőrzés jegyzőkönyve. Ennek a
jegyzőkönyvnek része a gazdasági társaságoknak illetve az egyéb pályázati alapoknak a
felhasználásából nyújtott támogatások elszámolásának vizsgálata. Ezzel kapcsolatban a belső
ellenőrzés több megállapítást tett, melyek az érdemi döntéshozatalt most nem befolyásolták.
38. napirendi pont
Varga Lajos Sportcsarnok álmennyezetének és hőszigetelésének felújítására pályázat benyújtása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Dr. Tímár Andrea osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Tímár Andrea osztályvezető előadta, hogy 2012. március 1-én megjelent a 4/2012-es BM
rendelet, amely lehetőséget nyújt arra, hogy olyan építéssel járó beruházás megvalósításához
támogatást igényeljen az önkormányzat, amelynél legalább a támogatási összeg 5 %-nak mértékéig
határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. Fontos, hogy a
már meglévő közfoglalkoztatottak közül nem lehet oda átcsoportosítani résztvevőket. A Munkaügyi
Központ Kirendeltségének vezetőjével történt egyeztetés, tájékoztatott, hogy az önkormányzat ennek a
feltételnek eleget tud tenni. A BM rendelet 3 fejlesztési csoportot határoz meg, az első a társult
formában működtetett kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése és felújítása. Itt
a bölcsődei ellátást, az óvodai nevelést, a szociális étkeztetést és a családsegítést végző intézmények
felújítása, fejlesztése jöhet számításba. Tekintettel az oktatási ágazatban várható átalakításokra,
változásokra a kettes csoportra koncentráltak, amely az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra
fejlesztése felújítása. A Varga Lajos Sportcsarnok homlokzati hőszigetelése és az álmennyezet
javítását kellene megoldani ezen belül. Kmetykó János főépítész elkészítette ezeknek a munkálatoknak
a költségbecslését, kb 20 M Ft. 80 %-os lehet a támogatás mértéke. 4.228.540,-Ft lenne a pályázathoz
kapcsolódó saját erő, melynek forrását a 2012. évben történő ingatlan értékesítésből származó bevétel
terhére javasolják. Április 2. a pályázat benyújtási határideje.
Márjalaki József megkérdezte, hogy honnan tudható, hogy a 2012. évi ingatlanértékesítésből lesz
bevétel?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy valóban nem lehet azt garantálni, hogy az
ingatlanértékesítésből ez a forrás befolyik, más szabad forrást nem lehet kijelölni. Jelenleg több
ingatlan értékesítését tárgyalja a Képviselő-testület. Ezt a pályázatot célszerű benyújtani, nincs
garancia arra, hogy az önkormányzat nyer ezen a pályázaton a Sportcsarnok működtetési formái az
előző döntések alapján letisztultak, és önkormányzati fenntartásban marad.
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Poharelec László hozzátette, hogy a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztésre is érdemes volna
pályázatot beadni. Nagyságrendileg 10 M Ft-ot lehet rá nyerni. Induljon el Gyomaendrődön is a
térfigyelő kameráknak is a felszerelése. Ez módosító indítvány. Esetleg önerőnek kijelölhetik a
gazdasági társaságok bevételeit is.
Módosító javaslata, hogy a Sportcsarnok felújítása mellett a térfigyelő kamerákra is adjanak be
pályázatot.
Béres János elmondta, hogy a Sportcsarnoknál 2 évvel ezelőtt volt egy felújítás, a Kner Imre
Gimnázium által végezték el az akkori közmunkások. Szépen megcsinálták. Viszont a felújítást
követően a karbantartás elmarad. A zuhanyzóknál a szellőztetés benne lehetne e ebben a pályázatban.
Támogatja a pályázatot. Ha megnyerik a pályázatot, akkor majd eldöntik az önerő forrását.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában kifejtette, hogy volt szó a közbiztonsággal kapcsolatos pályázat
benyújtásáról. Olyan pályázatot próbáltak összeállítani, amely csökkenti a működési költségeket. A
hőszigetelés és az álmennyezet kérdésének a megoldása, költségcsökkentő tényezőként jelentkezik. A
kamera működtetése, karbantartása, fenntartása a jövőben működési kiadásokat generál. Erre jelenleg
a fedezet nincs meg.
Nagyné Perjési Anikó javasolta, hogy a Sportcsarnoknál a vizesblokkok szellőztetése is legyen benne
a pályázatban, amennyiben van rá lehetőség.
Poharelec László hozzátette, egy szellőző berendezés elkészítése sok pénz. Kérése, hogy a maximális
összegre pályázzanak, mind a két esetben.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető megkérdezte, hogy elegendő e az idő ahhoz, hogy
előkészítésre kerüljön egy újabb pályázat?
Dr. Tímár Andrea válaszában elmondta, hogy a Sportcsarnok vonatkozásában biztos be tudják
nyújtani, a szellőzésre az árajánlat kérést meg lehet próbálni.
Poharelec László kérte, hogy ami a Sportcsarnokkal kapcsolatosan kész van azt be kell nyújtani,
illetve a térfigyelésre is, lesz hiánypótlás.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy a megvalósításba közmunkát kell bevonni, ennek a
feltételrendszere a kamerakiépítésnél nem biztosított, ilyen rövid idő alatt nehéz találni egy olyan
kivitelezőt, aki a megfelelő közmunkát igénybe tudja venni. Nem vitatva a kamerarendszer
kiépítésének szükségességét.
Poharelec László hozzátette, hogy információi szerint kistérségen belül másik hasonló nagyságú
településen mindkettőre beadják.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a Sportcsarnok pályázatáról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
184/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi tartalommal pályázatot
nyújt be a 4/2012. (III.1.) BM rendeletben meghatározott önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételére:
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Pályázati adatlap
az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására
Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:
Sportlétesítmény neve:
Sportlétesítmény címe:
Sportlétesítmény helyrajzi száma:
Sportlétesítmény típusa:
A sportlétesítmény a pályázó tulajdonában van
(igen/nem):
Sportlétesítmény
mely
önkormányzat
tulajdonában van:
A sportlétesítmény a pályázó fenntartásában van
(igen/nem):
Sportlétesítmény fenntartójának neve:
Sportlétesítmény területe:
Sportlétesítmény befogadóképessége (maximális
nézőszám):
A
sportlétesítmény
kapcsolatos adatok:
Évek
2010.
2011.
2012.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

igen

1577 m2
500 fő

kihasználtságával

Sportlétesítmény igénybevevők
havi átlagos száma (fő)
47.164
402.000
402.000

A sportlétesítmény több település kiszolgálására
alkalmas vagy válik alkalmassá (igen/nem):
A sportlétesítmény több sportág befogadására
válik alkalmassá (igen/nem):
A fejlesztés során megvalósul az építészeti, illetve
kommunikációs akadálymentesítés (igen/nem):
Sorszám

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Varga Lajos Sportcsarnok
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
1587
Sportcsarnok
Igen

A sportlétesítmény mely
sportágaknak ad helyet sportágak felsorolása
Atlétika
kézilabda
teremlabdarúgás
röplabda
judo
karate
kosárlabda

A
megvalósítandó
részletezése:

fejlesztési

célok
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igen
nem

nem

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.

Feladat-ellátási hely szerinti
önkormányzat

Megvalósítandó Igényelt Vállalandó
cél
támogatás
önerő
megnevezése
(Ft)
minimális
mértéke
(Ft)
Építéssel járó célok bemutatása
Gyomaendrőd
Zsaluzás, 4.279.652 1.069.913
állványozás
Gyomaendrőd
Vakolás és 2.519.319
629.830
rabicolás
Gyomaendrőd
Bádogozás
495.530
123.883
Gyomaendrőd
Felületképzés 1.989.946
497.487
Gyomaendrőd
szigetelés 6.645.715 1.661.429
Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

-A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl.
épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát, eszközbeszerzés esetén
tételes felsorolás szükséges)
15.930.162.-Ft
Építési célra igényelt támogatás összesen
0.-Ft
Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás
összesen
15.930.162.-Ft
Igényelt támogatás összesen:
igen
Az igényelt támogatás maximális összege
megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:
3.982.542.-Ft
Minimálisan vállalandó önerő összege:
3.982.542.-Ft
Vállalt önerő összege:
19.912.702.-Ft
Beruházás összköltsége:
Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás
javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása:
A sporttevékenység gyakorlása során az álmennyezet több helyen sérült. A
munkálatok elvégzésével a sérült területeket helyreállítjuk, ezáltal a fizikai
behatásokkal szemben ellenállóbbá válik a szerkezet. Jelen munka elvégzésével
kisebb költségráfordítással, az álmennyezet helyre állításával megelőzhető az
álmennyezet teljes cseréjét igénylő felújítás.
A homlokzati hőszigeteléssel jelentősen csökken a Sportcsarnok működtetési,
fűtési költsége, így megvalósítható az intézmény költséghatékonyabb fenntartása.
Összesítő adatlap
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázathoz
Önkormányzat/Társulás neve:
Polgármester /Elnök neve:
Önkormányzat/Társulás címe:
KSH kódja:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
15725527 8411 04
Tóth Beatrix
06/66-386-122
varosuzem@gyomaendrod.hu
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Összesítő

Sorszám
I.
II.
III.

Igényelt
támogatás
(forintban)

Támogatás célja
A társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésére, felújítására igényelt támogatás
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására
igényelt támogatás
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása támogatás
Igényelt támogatás összesen:
Vállalt önrész összesen:

0
15.930.162
0
15.930.162
3.982.542

Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiegészítő adatok

Az építési célra igényelt támogatás
5 %-a
ebből közfoglalkoztatási bérre és
járulékra tervezett költség (Ft)
Alkalmazni
tervezett
közfoglalkoztatottak száma (fő)
A közfoglalkoztatás időtartama
(hónap)

796.508
820.000
6
2

A pályázó nyilatkozik, hogy:
- a Rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer
keretében támogatásban nem részesült, továbbá
- a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával hasznosítja, a feladat ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem
állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója,
- az építéssel járó beruházás esetén
- a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű
közfoglalkoztatottakat alkalmaz,
- a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a területileg illetékes munkaügyi központ
kirendeltségével egyeztetett.
Az önkormányzati saját erő biztosítása a 2012. évben ingatlan értékesítésből származó bevétel. A
költségvetési rendelet soron következő módosításakor a kiadás és bevétel kerüljön beépítésre.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a térfigyelő kamerák pályázat beadásárólA Képviselő-testület 7 igen 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
185/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi tartalommal pályázatot
nyújt be a 4/2012. (III.1.) BM rendeletben meghatározott önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételére:
III. Pályázati adatlap
a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására
Pályázó Önkormányzat neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás a megvalósítandó fejlesztési célok
részletezésével összhangban), közbiztonság növelésének indokoltsága, a közbiztonság
növelése érdekében más szervezetekkel folytatott együttműködés bemutatása:
Önkormányzatunk a közbiztonság biztosítása és növelése érdekében nemcsak a
Rendőrséggel működik szorosan együtt, hanem a városban működő Polgárőrség
fenntartásában is szerepet játszik. A Polgárőrség a Rendőrség munkáját segítve látja el
feladatát. Településünkön problémaként jelentkezik a fiatalok rongálása, mely főleg
hétvégén a szórakozóhelyek környékén illetve a frekventált közparkokban fordul elő. A
folyamatos járőrözés kevésnek bizonyul a folyamat megállítására, ezért a parkok és az ott
található műtárgyak és növényzet védelmében szükséges térfigyelő kamera rendszer
kiépítése és működtetése. Jelen pályázat keretében a kamera rendszer kiépítése valósulhat
meg, magának a rendszernek a működtetését a jövőben az Önkormányzat folyamatosan
biztosítja.
A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:
Megvalósítandó cél
Sorszám Feladatellátási
hely szerinti
megnevezése
önkormányzat

Építéssel járó célok bemutatása
----Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása
1.
Gyomaendrőd
Központ (videó rögzítő,
kliens)
2.
Gyomaendrőd
Térfigyelő kamerák (fix)
3.

Gyomaendrőd

4.

Gyomaendrőd

Átviteli hálózatkiépítés
szünetmentesítéssel (WIFI)
Egyéb költségek (tervezés,
engedélyeztetés, programozás,
stb.)

Igényelt
Vállalandó
támogatás (Ft)
önerő
minimális
mértéke
(Ft)

2.818.638

704.660

2.534.107

633.527

3.533.140

883.285

355.600

88.900

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl.
épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát, eszközbeszerzés esetén
tételes felsorolás szükséges)
Építési célra igényelt
támogatás összesen
Eszközbeszerzési célra

Ft
9.241.485.-Ft
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igényelt támogatás összesen
Igényelt támogatás összesen:
Az igényelt támogatás
maximális összege megfelel-e
a rendeletben foglaltaknak:
Minimálisan vállalandó
önerő összege:
Vállalt önerő összege:
Beruházás összköltsége:

9.241.485.-Ft
igen
2.310.372.-Ft
2.310.372.-Ft
11.551.857.-Ft

Az önkormányzati saját erő biztosítása a 2012. évben ingatlan értékesítésből származó bevétel.
A költségvetési rendelet soron következő módosításakor a kiadás és bevétel kerüljön
beépítésre.
Határidő: azonnal
39. napirendi pont
KEOP Gye szennyvíztisztító telep korszerűsítés támogatási szerződés mellékletei
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Dr. Tímár Andreát, hogy ismertesse az előterjesztést
Dr. Tímár Andrea osztályvezető ismertette, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata KEOP
pályázatot nyújtott be szennyvíztisztító telep korszerűsítése vonatkozásában, mely támogatásban
részesült. Időközben megváltozott a pályázat azonosítószáma és megnevezése, a támogatási szerződés
megkötése folyamatban van, melynek április 12. a határideje. Ahhoz, hogy ez megkötésre kerülhessen
formai illetve tartalmi követelményeknek megfelelő Képviselő-testületi határozat szükséges. Az
augusztus 25-én kelt Képviselő-testületi határozatnál nem helyesen szerepel a pályázat elnevezése
illetve a száma. A második döntési javaslat pedig a költségvetési rendelet módosítását tartalmazza.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak az első döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
186/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú
„Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című Gyomaendrőd külterület
02238/3 hrsz. megvalósuló pályázatában foglaltakat támogatja.
A Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásában biztosított
700 270 465 Ft. támogatást a pályázatban foglaltak szerint használja fel.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a beruházás forrásösszetételét az alábbiakban
határozza meg:
Támogatás
Saját erő
Összesen
Tisztítótelep korszerűsítése:
700.270.465,158.900.535,859.171.000,Határidő: azonnal
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a második döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
187/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetéséről szóló 5/2012.( II.21.) ör. 6. és 16. mellékletét a költségvetési rendelet soron
következő módosításakor az alábbiak szerint módosítja:
6. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi tartalékai
Adatok E
Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve

Előirányzat neve

2011. évi

2012. évi
terv

Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése”KEOP 1.2.0/09-112011-0055 önerő MÁK pályázatból 2012.évi
Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése”KEOP 1.2.0/09-112011-0055 önerő 2012.évi

3 351
3 352
16. melléklet

2012. évet követő kötelezettség vállalások
Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

Adatok E

Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 saját
erő szükséglete
Forrásai
Támogatás (önerő MÁK pályázatból)
Saját erő

Kötelezettség
váll.össz.

2013.

2014.

2015.

152 198

72 577

78 772

849

76 098
76 100

36 288
36 289

39 386
39 386

424
425

MÁK Önerő pályázat: 76.098 E Ft
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
40. napirendi pont
Belvízrendezés VIII. ütem
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Dr. Tímár Andrea osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Tímár Andrea osztályvezető ismertette, hogy már támogatásban részesített pályázatról van szó.
Folyamatban van a támogatási szerződés megkötése, azonban probléma volt a Képviselő-testületi
határozatoknál, hogy több határozatba foglalva hozták meg a szükséges döntéseket, illetve, nem
szerepeltek a megvalósítási ingatlanok helyrajzi számai.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
188/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 4 település konzorciumi együttműködésével,
"Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony
településeken" konzorciumi projekt címmel támogatást nyert a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010
azonosító számú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című
pályázatra 370.114.100,- Ft összköltséggel, 333.102.690,- Ft támogatással, 90% támogatási
intenzitással.
2.
A projekt Gyomaendrődön a következő helyrajzi számokon és címeken valósul meg:
lét.
jegyzékHrsz.
szám
1
1-6-0 csatorna
2365
2373
2410/1
2410/2
2410/3
2475
2884/27
2624
2884/26
2884/1
2624
2625
2

3

4

5

6

utca

tulajdonos

Petőfi Sándor utca
Zrínyi Miklós utca
Kossuth Lajos utca
46353 közút
Kossuth Lajos utca
Kató József utca (Eötvös József)
Temető
Nagy Sándor utca
Temető
Temető
Nagy Sándor utca
Katona József utca

Önk.
Önk.
Önk.
Magyar Állam
Önk.
Önk.
Református Egyház
Önk.
Református Egyház
Fürj József
Önk.
Önk.

2-2-0 csatorna
6102
6101
5996
6074

Közterület
Kenderáztató utca
Korányi Frigyes utca
Temető utca

Önk.
Önk.
Önk.
Önk.

2-3-0 csatorna
6102
6109
6158
02229/5

közterület
Orgona u.
Fazekasi utca (belterület)
Fazekasi utca (külterület)

Önk.
Önk.
Önk.
Önk.

2-3-1 csatorna
6158
6203

Fazekasi utca
Szélmalom utca páros

Önk.
Önk.

2-3-2 csatorna
6158
6203

Fazekasi utca
Szélmalom utca páratlan

Önk.
Önk.

2-3-3 csatorna
6158

Fazekasi utca

Önk.
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7

8

9

6178

Akác utca páratlan

Önk.

2-3-31 csatorna
6178

Akác utca páros

Önk.

2-3-4 csatorna
02229/5
6158
6163

Fazekasi kült.
Fazekasi belt.
Kisfok utca páros

Önk.
Önk.
Önk.

2-4-0 csatorna

6110

Giricz
Fazekas utca, Orgona utca sarka Máté
Giricz Máténé
Orgona utca (keleti oldal)
Önk.

2-7-0 csatorna
5335

Szabadság utca (keleti)

Önk.

2-7-1 csatorna
5335

Szabadság utca (nyugati)

Önk.

4-4-0 csatorna
2830
2829
2738
2700

vízállás
Mikszáth utca
Gárdonyi utca
Kálvin utca

Önk.
Önk.
Önk.
Önk.

4-5-0 csatorna
2833
3766
3767
3768/2
3768/3

anyaggödör
körtöltés
anyaggödör
Losonczy utca
Bánomkerti út

3762/2

Bánomkerti út 5.

3762/3
3762/4
3762/5
3760/1

Bánomkerti út 7.
Bánomkerti út 7.
Bánomkerti út üres telek
Bánomkerti út 9.

3758

Bánomkerti út 11.

3757

Bánomkerti út 13.

14804/1

Bánomkerti út üres telek

Önk.
Önk.
Önk.
Önk.
Önk.
Nagy Lajos
Nagy Lajosné
Medveczki Géza
Kakati Edit
Pelle András
Dajkó László
Balla
Károlyné Domokos
Benedekné
Domokos
Attila
Fagyas
István
Fagyas
Anikó
Fagyas Istvánné
Fagyas
István
Fagyas
Anikó
Fagyas Istvánné

9996/1

10

11
13

14
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15

16

7-1-0 csatorna
3408
6888
5874/1
5873
5738

csatorna
közterület
Enci parkoló + út
Fő utca
Pollányi utca

17. tározó műtárgyak
anyaggödör
(Losonczi
2833
tározó)
3768/2
Losonczy utca
3766
körgát

Önk.
Önk.
Önk.
Önk.
Önk.

utcai

3.
A Gyomaendrődön megvalósuló fejlesztés 101.158.079,- Ft beruházási összköltségéből
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 91.042.271,- Ft összeget igényel
ROP forrásból támogatásként, amelyhez 10.115.808,- Ft önerőt biztosít. Tehát a beruházási
költségek megoszlása Gyomaendrőd vonatkozásában az alábbi:
Beruházás összköltsége
Támogatás mértéke
Saját forrás mértéke

101.158.079,- Ft
91.042.271,- Ft
10.115.808,- Ft

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati saját forrás
összegét Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II.
21.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében a felhalmozással kapcsolatos tartalékok között
elkülönítette.
Határidő: azonnal
41. napirendi pont
Pályázat benyújtása a DAOP-4.2.1-11 kódszámú pályázati felhívásra a Százszorszép óvoda
fejlesztése érdekében
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Dr. Tímár Andrea osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Tímár Andrea osztályvezető ismertette, hogy a Képviselő-testület a februári ülésén
meghatározta, hogy mely pályázatokat kívánja benyújtani. Ebben szerepelt egy DAOP pályázat
melynek keretében a Százszorszép óvoda fejlesztésére kívánunk pályázni. A legutóbbi rendkívüli
Képviselő-testületi ülésen ismertetésre került a Képviselő-testülettel, hogy milyen infrastrukturális
fejlesztéseket kívánnak megvalósítani a pályázat keretein belül. Egy 20 férőhelyes óvodai
csoportszobával szeretnék kiegészíteni az épületet, a hozzátartozó mellékhelyiségekkel, öltözőkkel, a
jogszabály által előírt kötelező helységekkel. Felújításra kerül a tornaszoba, illetve az épület utcai
homlokzata. Megvalósulna az épület akadálymentesítése és a játszóudvar fejlesztése is megtörténne.
Az újonnan kialakított helységek berendezése, új bel és külterületi játékok beszerzésére is kiterjed a
pályázat.
Elkészült az engedélyezési szintű tervek, illetve kiválasztásra került a pályázatot író Kft és az ő
adatszolgáltatásaik alapján összeállt a tervezett költségvetés. Felmerülnek a pályázat keretében nem
elszámolható, de a projekt megvalósításához feltétlenül szükséges munkálatok költségei is. Ez attól
függően, hogy sikeres lesz e a pályázat, vagy nem, ez változik.
Poharelec László hozzátette, hogy támogatja a pályázat beadását, de jobban örült volna, ha nem a
Kossuth úti óvodát vonják be, hanem a Jókai útit.

251

Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
189/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nevelési intézmények fejlesztését
célzó DAOP-4.2.1-11 pályázati konstrukcióra, "A Százszorszép Óvoda fejlesztése" címmel.
A projekt megvalósítási helyszíne az épületbővítés, - felújítás, játszótérépítés tekintetében a
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 7. szám (113. hrsz) alatti ingatlanon lévő Százszorszép
Óvoda, az akadálymentes parkolóhely kialakítása tekintetében a Gyomaendrőd, Kossuth Lajos
utca 9. szám (114. hrsz) alatti ingatlan.
A projekt költsége az elszámolható kiadások alapján az alábbiak szerint alakul:
elszámolható összes költség:

nettó 99 212
598,- Ft +

26 787 401,- Ft
bruttó 125 999 999,- Ft
ÁFA

ROP forrásból igényelt
támogatás 95%:
Saját forrás, önerő 5%:

bruttó 119 699 999,- Ft
bruttó 6 300 000,- Ft

A projekt el nem számolható költségei az alábbiak szerint alakulnak:
nem elszámolható költségek megnevezése

nettó

ÁFA bruttó

pályázati dokumentáció összeállítása - fix díj

250 000

67
500

317
500

pályázati dokumentáció összeállítása - sikerdíj (120
millió Ft igényelt támogatást alapul véve)

1 200
000
141
732,- Ft

324
000
38
268

1 524
000
180
000

Közoktatási esélyegyenlőségi szakértő megbízási díja:
sikeres pályázat esetén a projekt el nem
számolható költségei Összesen:

nettó 1 591 + 429 768,- bruttó 2 021
732,- Ft
Ft ÁFA
500,- Ft

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra
vonatkozóan, hogy a DAOP-4.2.1-11 forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a saját
forrásként biztosítandó 5%-os, azaz bruttó 6 300 000,- Ft-os önrész összegét az önkormányzat
költségvetésében elkülöníti.
A képviselő-testület továbbá kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a projekt
összköltségében jelentkező, de el nem számolható költségekre biztosítandó bruttó 2 021 500,Ft önrészre fedezetet biztosít az önkormányzat költségvetésében.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Poharelec László elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtők környékén kérte, hogy jobban
figyeljenek oda. Ez vonatkozik a város egész területére, próbálják tisztán tartani, nemcsak a város
bizonyos területein, ha már ennyi közmunkás van.
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Az endrődi városrészen le kellene fixálni azt, hogy melyik pontosan a Hősök tere. Mert információi
szerint nincs egyezség a Hősök tere és környékén lakók illetve a szolgáltatók között, hogy kinek hol
kell vágni a füvet, kérte, hogy a Zöldpark felé ez kerüljön pontosításra.
A temetőknél a behajtani tilos táblával kapcsolatban elmondta, hogy addig, amíg nincs probléma
belőle és kulturáltan hajtanak be a járművek, addig engedjék meg
Arnóczi István János elmondta, hogy a Jobbik szervezete április 7-én demonstrációt szervez a
járatritkítás ellen a vasútállomás előtti közterületen.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy a Szabadság út végén hiányzik az elsőbbségadás tábla,
forgalmi rend változás történt?
Egyetért azzal, hogy a temetőknél ez a tábla kihelyezésre került. A táblára rá van téve egy kiegészítő
tábla, amelyen rajta van, hogy akinek mozgáskorlátozott papírja van bemehet.
Elmondta továbbá, hogy beindultak a lopások is a temetőben, a kiültetett virágok eltűnnek. Javasolta,
hogy Fekete József ügyvezető készítsen egy előterjesztést, próbálják meg bekamerázni a temetőket.
Dr. Csorba Csaba jegyző a közmunkával kapcsolatban elmondta, hogy a városban olyan szabad
felhasználású közmunka, mely a korábbi rendszerben működött nincs. Tehát alapvetően zöldterület
karbantartásra lett felhasználva a közmunka korábban. A Start közmunka keretén belül tételesen
meghatározásra került, hogy milyen területeken hány főt, milyen időtartamban és milyen eredménnyel
kell működtetni. A közterületek fenntartására lényegesen kevesebb, nagyon minimális számú
közmunkát lehet fordítani.
A temetőre van egy jogszabály és a temető üzemeltetési rendben meghatározott szabályzata, melyben
meghatározásra került, hogy hogyan milyen feltételekkel lehet behajtani gépjárművel. Fekete József
ügyvezető ezeknek a jogszabályi rendelkezéseknek próbál érvényt szerezni. Sok panasz érkezett, hogy
sokan indokolatlanul és nem a kegyeleti rendnek megfelelően közlekedtek. Amennyiben indokolt
abban az esetben a temető bejáráshoz engedély adható, a mozgáskorlátozottak alanyi jogon jogosultak.
A Gyomaközszolg többszemélyes társasággá történő bejegyzésével kapcsolatban elmondta, hogy
korábban, amikor a Gyomaközszolg kivált a Gyomaszolg Ipari Park Kft-ből a Képviselő-testület a
150/2006 (VI.29.) határozatával rendelkezett a kiválásról. Ebben a határozatban rendelkezett arról,
hogy a Gyomaközszolg székhelye, a Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. szám alatt ingatlan. A társasági
szerződés módosításának bejegyzésével kapcsolatban kérte a Képviselő-testületet, hogy erősítse meg
ezt a határozatot oly módon, hogy a Gyomaközszolg Kft, mint többszemélyes több önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaság részére változatlanul biztosítja az Ipartelep u. 2. szám alatt a
telephelyet és a székhelyet.
Béres János megkérdezte, hogy a több tulajdonost nem lehetne úgy lekorlátozni, hogy csak
önkormányzati tulajdonos lehessen?
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy a Gyomaközszolg összességében Dévaványa, Hunya,
Örménykút, illetve Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonában van. Erre hoztak a Képviselőtestületek döntést, ezt a tulajdonosi kört, csak következő testületi döntésekkel lehet módosítani,
változtatni. Ez az eljárás a cégbírósági bejegyzéshez kapcsolódik. A cégbíróság az önkormányzatok
döntését és az aláírt társasági szerződéseket vizsgálja. Ha bármilyen újabb tulajdonosi kör lehetne
bevonni, ehhez a Képviselő-testületek döntése szükséges. Ahhoz, hogy az üzletrészt bármilyen
formában értékesíteni lehessen, megnyílik a többi tulajdonos társnak az elővásárlási joga. A
tulajdonosok nélkül egyik település sem tudja eladni az üzletrészét.
Toldi Balázs alpolgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
190/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
szám alatti ingatlan tulajdonosa, továbbra is biztosítja a Gyomaközszolg Kft többszemélyes
gazdasági társaság részére a székhely és telephely használatot.
Határidő: azonnal
Vaszkó Katalin helyi lakos hozzászólásában a térfigyelő kamerával kapcsolatban lakossági kéréssel
fordult a Képviselő-testülethez. Sokan megkeresték azzal, hogy a vasútállomáson, mivel sokan
kerékpárral járnak, sok kerékpár elvész. A lakótelepen a jó idővel jönnek elő a patkányok, kérte az
illetékest, hogy tegyenek valamit. Az utak mentén a döglött állatok ott vannak hagyva, a
vasútállomásnál több hónapja van egy döglött kutya, már szólt. A vasút mentén róka tetemek vannak
régóta. A lakótelepiek nevében megkérdezte, hogy a kommunális adó, ami be lett szedve, a
lakótelepen azon kívül, hogy az üvegház és a kis épületek között meg lett csinálva a bekötőút, semmi
nem történt. Szép a játszótér, de jó lenne bekeríteni.
Nagy Zsolt hozzászólásában elmondta, hogy Gyomaendrődön nem lesz kalandpark. Elképzelésükkel
tavaly február végén keresték meg Polgármester urat, aki akkor támogatható jó ötletnek tartotta azt,
elmondta, hogy milyen anyagot készítsenek elő, melyet a bizottságok illetve a Képviselő-testület
márciusban meg is tárgyalt. Ezen testületi anyag előkészítésekor is ismert volt az Erzsébet liget helyi
védettsége, de az ország több helyszínén bemutatott számos jó példa alapján a természeti értékek
védelme mellett, körültekintő tervezéssel megépíthető lett volna. Lett volna idő és lehetőség szakértői
vélemény kérésére, melyre nem került sor. A Képviselő-testületben is van olyan személy, aki
megfelelő végzettséggel rendelkezik a kérdés szakmai vizsgálatára. A Képviselő-testület a 159/2011
(III.31) határozatával hozzájárulását adta az Insula Bau Kft-nek nyertes pályázat esetén kaland élmény
és szabadidőpark megépítéséhez az Erzsébet ligetben. Nem elvi hozzájárulásról volt szó. Ha ekkor
nem kapják meg a Képviselő-testület hozzájárulását akkor eleve más helyszínben gondolkodtak volna.
Elkészítették és beadták a pályázatukat. A pályázat hiánypótlása során kiderült, hogy a támogatói
szerződés megkötéséhez a hozzájáruló határozaton felül egy jegyzői területhasználati engedélyre is
szükség lesz, összeférhetetlenségi miatt a szarvasi jegyző lett kijelölve, aki augusztus 19-én elutasító
határozatot hozott, mert időközben ellenző szakvélemény készült. Pályázatukról a döntést
szeptemberben kapták meg, melyben 40 M Ft vissza nem térítendő támogatás és 17 M Ft önerő
szerepelt. Újabb szakvélemények, közmeghallgatást követően a szarvasi jegyző véglegesen elutasította
a terület használati engedélyezést. Emellett a pályázat kiírója sem engedte a helyszín változtatását.
Sajnálja, hogy a tervük, energiájuk és befektetésük füstbe ment.
Marton Dániel hozzátette, hogy szakmai indokait több esetben kifejtette, ezeket továbbra is
fenntartja. Fel lett ajánlva más terület Gyomaendrődön ennek a kalandparknak a kialakítására.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy sajnálja, mert kitörési pont lehetett volna, biztatni
szeretné a projekt ötletgazdáját.
Nagyné Perjési Anikó hozzátette, hogy nem felajánlva lett, hanem kerestek másik területet, de nem
lehetett átvinni a már nyertes projektet másik területre.
További bejelentés, hozzászólás nem volt Toldi Balázs alpolgármester megköszönte a jelenlétet és a
nyilvános ülést bezárta.
K.m. f.
Toldi Balázs
Alpolgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Arnóczi István János
hitelesítő

Betkó József
hitelesítő
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