Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
14/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. május 31-i üléséről a Városháza
Dísztermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester,
Arnóczi István János, Betkó József, Béres János, Fülöp Zoltán, Iványi
Lajosné, Márjalaki József, Marton Dániel, Nagyné Perjési Anikó, Poharelec
László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Dr. Tímár Andrea, Vaszkó Erika, Enyedi László,
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezetők, Tóthné Rojik Edit előadó, Weigertné
Szilágyi Erika pályázati referens,
Csikós Anikó, Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat és
valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy a rendkívüli ülés határozatképes, a 12 fős testületből 11
fő volt jelen. Lehóczkiné Tímár Irén jelezte a távolmaradását.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Iványi Lajosné és Poharelec László képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslattal, 10 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
302/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Iványi Lajosné
és Poharelec László képviselőket.
Határidő: azonnal
A következőkben javaslatot tett az ülés napirendjére. Nem került napirendre új előterjesztés,
ugyanakkor kiküldésre kerültek előterjesztések, amelyek a meghívóban feltüntetésre kerültek, ilyen a
10. és a 16. továbbá a 7. és a 21. napirendekhez került egy-egy plusz melléklet, valamint a 23.
napirendi ponthoz 2 kiegészítő melléklet. Kiküldésre került továbbá egy tájékoztató a Zöldpark Kftről.
Javasolta, hogy az 1. napirendi pontot követően, mely az időközi önkormányzati képviselő választás
eredményéről szól, 2. napirendi pontnak az óvoda alapító okirata legyen tárgyalva, mivel az
igazgatónő szeretne kollegáival részt venni azon a szülői értekezleten, amely lehetővé teszi, hogy a
beiratkozás zökkenőmentesen történjen. 3. napirendi pontnak javasolja a Tájékoztató a város
közbiztonsági helyzetéről, mely a rendőrség beszámolója.
Megkérdezte, van e észrevétel, eltérő javaslat a napirenddel kapcsolatban.
Poharelec László javasolta, hogy vegyék fel új napirendi pontként a Liget Fürdő Kft ügyvezetőjének
a díjazását.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
303/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozata meg:
1. Helyi Választási Bizottság Elnökének beszámolója a 2012. május 19-i időközi önkormányzati
képviselő választás eredményéről, képviselői eskü, megbízólevél átadása
2. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása
3. Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
4. A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Beszámoló a kötvény 2012. I. negyedévi hozamának és felhasználásának alakulásáról
6. Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményvezetői álláshelyre meghirdetett pályázat
elbírálása
7. Tájékoztatás a 6. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatban
8. Városi Egészségügyi Intézmény 2012. évi nyári szabadságolása
9. Gyomaendrőd Város Településrendezési terv 3. sz. módosítás kibővítés
10. Közbeszerzési terv módosítása
11. Jogi szakvélemény elfogadása
12. Katasztrófavédelmi iroda épület hasznosítása
13. Polgárvédelmi Bázis új megközelítésének kialakítása
14. A Körös Étterem és Szálloda, a Dreher Söröző valamint a Domszög Étterem előtti
közterületeken elhelyezett építmények használat
15. Magtárlaposi úton található félkész lakások befejezése
16. Vízmű rekonstrukciós munkákról beszámoló
17. Beszámoló az IKSZT működésének kezdeti tapasztalatairól
18. A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány kérelme
19. A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusának kérelme
20. Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület kérelme
21. Gyomaendrőd Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
22. Beinschróth Károly emléktábla elhelyezési kérelme
23. Emlékmű állítás engedélyezés kérése
24. Beszámoló a 2011. évi szúnyoggyérítési feladatról
25. Beszámoló a Start munkaprogram márciusi, áprilisi munkáiról
26. Liget Fürdő Kft ügyvezetőjének díjazása
27. Bejelentések
Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
1.
2.
3.
4.
5.

A Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése
„Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” Elismerő Oklevél adományozása
„Gyomaendrőd Város Sportjáért” Elismerő Oklevél adományozása
„Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért” Elismerő Oklevél adományozása
Átmeneti segély ügyben érkezett fellebbezés elbírálása

Várfi András polgármester röviden szólt az elmúlt ülés óta eltel időszak fontosabb eseményeiről,
rendezvényeiről.
A Sajt és Túrófesztivállal kapcsolatban elmondta, hogy új szervezői voltak, a GYÜSZ-TE vállalta fel a
szervezést, új helyszínen. A bevezető este is jól sikerült, és a többi nap is. Május első napjaiban
Gyomaendrődről egy zarándoklat indult Nagyváradra, melyen Jegyző Úr, Dr. Szonda István, többen
részt vettek. Gyomaendrőd turisztikájának lehetőségei között szerepel a zarándokturizmus. Május 19én volt a Bogrács Napja, ahol szintén új szervezők a Rózsahegyi Alapítvány rendezték. A Selyem úti
óvoda ballagásán részt vett, ahol nagyon színvonalas műsort adtak elő a gyerekek.
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Ugyanezen a napon volt a Mozgáskorlátozottak küldöttgyűlése, valamint május 27-én volt a Pünkösdi
fesztivál, amely megnyitására felkérte Erdős Norbert Kormánymegbízott, hogy helyettesítse, mert ő
nem tudott részt venni ezen a rendezvényen. Szép, jó hangulatú rendezvény volt.
A lejárt határidejű határozatoknál van olyan téma, amelyről beszélni kell.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy előző nap volt a Békés Megyei Vízművek Zrt közgyűlése, ahol
visszahívták az igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait. Jelezte, hogy nem tud részt venni,
alpolgármester úr sem tudott. Ezen az ülésen mivel a megyei részvény az állam kezébe került, ezért az
állam akarta, hogy az igazgatóságba és a Felügyelő Bizottságba delegáljon, így az igazgatóságból
Gyomaendrőd képviselője, a Felügyelő Bizottságból pedig Békés képviselője esett ki. Úgy gondolja,
hogy ezt nem szabad elfogadni, szeretné, ha erről döntenének és ezt a vízmű felé továbbítanák és
ragaszkodnának ahhoz a lehetőséghez, hogy delegált legyen. Igazgatósági tag 5 fő lehet, míg
Felügyelő Bizottsági tag 6 fő.
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy 2011 augusztusában a Képviselő-testület elé tárta szándékát,
hogy Gyomaendrődön egy TDM szervezet létrehozásában látja a gyomaendrődi turizmus és
idegenforgalom fejlesztésének lehetőségét, akkor a képviselők kissé pesszimistán kívántak jó munkát
a szervezéshez. Sokan hallhattak már arról, hogy 2012. január 7-én megújult a Gyomaendrődi
Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület. 38 gyomaendrődi vállalkozásban érdekelt lelkes ember
elhatározta, hogy az Önkormányzattal karöltve megpróbálja városunk értékeit a turizmus és
idegenforgalom fellendítése érdekében kihasználni. Január óta töretlen lelkesedéssel dolgoznak. Az
első a város számára is látható tevékenységük a három napos rendezvénysorozat volt, ahol
Gyomaendrőd 30 éves évfordulójának ünnepsége a XIV. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál és a Május
1-i ünnepségek kerültek megrendezése. A 30 éves évforduló ünnepségén Jenei Bálintnak volt egy szép
mondata, ahol felhívta a figyelmet, az összefogás erejére. Ezen a 3 napos rendezvényen
bebizonyosodott, hogy a hívó szóra, jó cél érdekében megmozdult Gyomaendrőd. A közintézmények,
alapítványok, civil szervezetek, amatőr csoportok színvonalas műsora nélkül nem lehetett volna ilyen
sikeres ez a 3 nap. Számára a szervezés idején a legszebb pillanat volt, amikor a helyi
mozgáskorlátozottak egyesület felkereste a GYÜSZ-TE-t és felajánlották önzetlen segítségüket. A 3
nap sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint a rengeteg gratuláció, még egyszer megköszönte minden
tagnak és mindenkinek, aki segítséget nyújtott abban, hogy ez a rendezvény ilyen sikeres legyen, a
rengeteg munkát és önzetlen segítséget, amit nyújtottak. Jelenleg a GYÜSZ-TE a nyári programok és
szolgáltatások előkészítésén dolgozik, és készülnek a halászléfőző verseny megrendezésére. A
GYÜSZ-TE egy nyitott egyesület, így várnak minden Gyomaendrőd fejlődéséért tenni akaró kreatív,
jó ügyért lelkesedni tudó tagot soraikba.
Poharelec László megköszönte mindazon képviselőknek, akik szavazatukkal segítették, hogy az
Ifjúsági lakótelepen a játszótér létrejöhessen, külön megköszönte Toldi Balázs alpolgármesternek, aki
a padokat biztosította, illetve a Polgármesteri Hivatal és a Gyomaszolg dolgozóinak, a gyermekek
birtokba is vették már.
Nem kapott még választ arra a korábbi kérdésére, hogy a különböző újságcikkek, amik megjelennek
például a Délkeleti Hírnökben, ezek mennyibe kerülnek?
Megkérdezte továbbá, hogy ki a felelős és ki a szerkesztője a gyomaendrődi honlapnak, ahol
alkalomadtán különleges, a valóságnak nem megfelelő hírek és cikkek jelennek meg. Legalább ezen a
honlapon a valóságnak megfelelő dolgoknak kellene megjelenni.
Megkérdezte, hogy áll a Kner Imre Gimnázium átadásával kapcsolatban, mivel különböző híreket
lehet hallani a városban?
Várfi András válaszában elmondta, hogy vannak olyan újságcikkek, amelyek megrendelésre jelennek
meg, ilyet például a polgármester tehet, ezt lehet korlátozni. Ezek az újságcikkek Gyomaendrőd Város
pozitív értékeit mutatják be. Lehet, hogy a következő cikkben a játszótérről is lehetne egy bemutató
oldalt megjelentetni.
A város honlapjának a felelős szerkesztője látható a honlapon. Amit tesz azért vállalja a felellőséget, a
honlapon nem szerepelnek olyan hírek, amelyek nem igazak, amennyiben a forrásmegjelölés szerepel
akkor, aki szerkesztette írta az adott hírt, ő felel érte, hogy valós vagy nem valós.
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A gimnáziummal kapcsolatban elmondta, hogy később a lejárt határidejű határozatok tárgyalásánál
kíván választ adni.
Ezt követően Várfi András polgármester beszámolt a szabadságának alakulásáról. Elmondta, hogy
május 3-4, 10-11, 21-22-23-24-25-én összesen 9 munkanapon volt szabadságon, valamint június 7-8án összesen 2 munkanapon kíván szabadságon lenni. Kérte, hogy a Képviselő-testület zárja ki a
döntéshozatalból.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
304/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a szabadságának
alakulásáról szóló tájékoztatás döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
305/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester
tájékoztatását, miszerint május 3-4, 10-11, 21-22-23-24-25-én összesen 9 munkanapon volt
szabadságon, valamint június 7-8-án összesen 2 munkanapon kíván szabadságon lenni.
Határidő: azonnal
A következőkben a Polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról kérte a képviselőtestület döntését.
Elmondta, hogy több határozat van, mely egyértelmű.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy van egy kiegészítés, mely tartalmazza a Térségi
Humánsegítő Szolgálat feladatrendszerének átszervezését és ezt a szeptemberi ülésen fogják tárgyalni.
Hasonló a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetése és a Kner Imre Gimnázium feladat ellátási köréből
történő kivonása, melyet júniusban tárgyal a Képviselő-testület.
A Kner Imre Gimnázium fenntartói jogának átadásával kapcsolatban elmondta, hogy május első
napjaiban Dr. Kovács Béla igazgató felkereste, és bejelentette, hogy van egy ilyen kezdeményezés az
iskolában. Május 8-án volt egy szülői értekezlet, melyen részt vett, itt tapasztalta, hogy mind a szülők,
mind a nevelőtestület amellett van, hogy az iskolafenntartót váltson. Ezt kezdeményezheti az iskola, a
fenntartók állnak egymással jogviszonyban, Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint az a
fenntartó, akinek át kívánja adni a város. Május 10-én levélben megkereste Dr. Kiss-Rigó László
megyéspüspök urat, kért egy személyes találkozót, majd május 16-án a Képviselő-testület döntött a
fenntartó váltásról. Ezt követően május 17-én ezt a szándéknyilatkozatot, kísérőlevéllel elküldésre
került és vártuk a választ. Rendkívül szoros volt az idő, mivel május 8-án kezdődött, ma május 31.
van. Ennyiről szól a kiegészítés. A Képviselő-testület döntését szeretné végrehajtani, hogy ez a
fenntartóváltás megtörténjen. A mai napon az idő szűkössége miatt erre nincs lehetőség. Megkérte
Megyeri László aljegyzőt, hogy a Szeged- Csanádi Egyházmegye püspökének mai napon küldött
levelét olvassa fel.
Megyeri László aljegyző felolvasta a levelet, a levél a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
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Ezt követően Várfi András polgármester elmondta, hogy Erdős Norbert Kormánymegbízott úrral is
folyamatosan tartja a kapcsolatos, és kérte, hogy milyen lehetőség lesz abban az esetben, ha 2012
májusában a fenntartó váltás nem valósul meg. Ismert, hogy 2013. január 1-el az iskolák állami
fenntartásúakká vállnak, ugyanakkor Kormánymegbízott úr nem zárkózott el, egy olyan hármas
találkozástól, amely lehetővé teszi, hogy a gyomaendrődi szülők-gyermekek és a tantestület kérése
teljesüljön. Megkérdezte van e kérdés, észrevétel?
Dr. Kovács Béla igazgató hozzászólásában elmondta, hogy mindenki előtt világossá vált, hogy állnak
az intézménnyel. A Püspök úr levele korrekt, és számukra nagyon megnyugtató, hogy a
Kormányhivatal a Püspöki Hivatal és az Önkormányzat egy szándékon van, amely most az idő
rövidsége miatt megcsúszott, de a jövőt illetően reményt ad arra, hogy megfelelő fenntartással tovább
tudjon működni az intézmény és ezáltal biztosítva legyen a városban a hosszú távú középiskolai
oktatás. Megköszönte a Képviselő-testületnek, hogy május 16-i ülésén egyhangúan emellett foglaltak
állást, kérte, hogy a jövőben is támogassák ezt a szándékot.
További hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
306/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 234/2011. (IV. 28.), 670/2011. (XI. 29.), 29/2012.
(I. 26.), 31/2012. (I. 26.), 77/2012. (II. 23.), 102/2012. (II. 23.), 124/2012. (II. 23.), Kt.
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Helyi Választási Bizottság Elnökének beszámolója a 2012. május 19-i időközi önkormányzati
képviselő választás eredményéről, képviselői eskü, megbízólevél átadása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Szendrei Évát a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
tartsa meg tájékoztatóját.
Dr. Szendrei Éva előadta, hogy a2010-es általános önkormányzati választáson a 6. egyéni
választókerületben megválasztott Dr. Farkasinszky Erzsébet önkormányzati képviselő a Képviselőtestület 2012. február 15-i ülésén szóbeli közleményben mondott le önkormányzati képviselői
mandátumáról. A lemondás azonnali hatályú volt, így e nappal a képviselői hely megüresedett.
A Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115. § (1) bekezdése értelmében az időközi
választást az ok felmerülésétől számított 30 napon belül az illetékes Helyi Választási Bizottság tűzi ki.
Az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított négy hónapon belülre kell kitűzni.
Az időközi választás kitűzésénél a Helyi Választási Bizottság figyelemmel volt arra, hogy egyrészt
viszonylag rövid időn belül legyen betöltve a mandátum, de kellő idő is álljon rendelkezésre a leendő
jelölő szervezeteknek, független jelölteknek. Másrészt a választás napja ne essen közel ünnepnaphoz,
illetve a választási eljárás meghatározó eseményei ne essenek egybe a tavaszi ünnepekkel. A választási
naptár eljárási határidőit vizsgálva a legalkalmasabb időpontnak a május 19-20-i hétvége tűnt. Az
elmúlt évek gyakorlatai szerint az időközi választásokat szombati napokon tartottuk, így a HVB az
időközi választást 2012. május 19-ére tűzte ki.
A kitűzést követően a Helyi Választási Iroda hirdetményben tájékoztatta a pártokat, jelölő
szervezeteket és az érintett lakosságot az önkormányzati választás kitűzéséről.
Április első hetén valamennyi választójogosult megkapta a választási értesítőt és ajánló szelvényeket.
A HVI felvette a kapcsolatot az érintett választási szervekkel, folyamatosan és részletesen
tájékoztatatta a közvéleményt a választási tudnivalókról és gondoskodott a választás minden jogi,
technikai és dologi feltételéről.
A Helyi Választási Bizottság a jelölő szervezetek és jelöltek nyilvántartásba vétele ügyében négy
alkalommal ülésezett.
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Az üléseken összesen öt jelölő szervezet egy-egy jelöltjét vette nyilvántartásba. A jelölt
nyilvántartásba vételről szóló döntések jogerőre emelkedését követően a HVI megrendelte a
szavazólapokat, amelyeknek nyomtathatóságáról a HVB május 10-i ülésén elfogadó záradékot adott
ki. Ugyanezen a napon megtörtént a Szavazatszámláló Bizottságok jogi felkészítése és esküt tettek a
jelöltek által bizottságokba delegált tagok is.
A kampány időszakban a jelölő szervezetek és jelöltek az Alaptörvény és a választásra vonatkozó
törvényeket betartva jártak el, panaszra és kifogásra nem került sor.
Május 19-ére a szavazókörök és a választási szervek rendben és felkészülten várták a
választópolgárokat. A szükséges jogi, személyi és technikai feltételek biztosításával a szavazás
törvényes feltételei maradéktalanul adottak voltak. A szavazás rendben és nyugodtan zajlott,
rendkívüli esemény nem fordult elő.
Az urnák felbontását követően a HVI által kifejlesztett helyi internetes tájékoztató rendszernek
köszönhetően a képviselő választás végeredményéről már 19 óra után nem sokkal értesülhettek az
érdeklődők. Az utolsó adatlap berögzítése is megtörtént 19 óra 31 perckor, így a gyomaendrődi
voksolási eredmények ismertté váltak a helyi közvélemény előtt.
A 6. egyéni választókerületben az 1.590 választójogosultnak a 24,4%-a (388 fő) járult az urnákhoz.
A szavazás eredménye: Arnóczi István János Jobbik jelöltje 23 szavazat (5,96%), Dávid István
MUNKÁSPÁRT jelöltje 31 szavazat (8,03%), Fekécs László FIDESZ-KDNP-Gazdakörök jelöltje 115
szavazat (29,79%), Fülöp István MSZP 61 szavazat (15,8%), Fülöp Zoltán Körösök Vidékéért
Egyesület jelöltje 156 szavazat (40,41%).
A választás végeredményeként megválasztott képviselő: Fülöp Zoltán a Körösök Vidékéért Egyesület
jelöltje
A Helyi Választási Bizottság az eredményt megállapító jegyzőkönyve alapján határozatban mondta ki,
hogy az időközi egyéni választókerületi képviselő választás Gyomaendrődön érvényes és eredményes
lett. A fellebbezésre nyitva álló két napos határidőn belül kifogást vagy fellebbezést az eredményt
megállapító határozat ellen nem nyújtottak be, ezért a választás eredménye jogerőssé vált.
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulált a megválasztott képviselőnek. Megköszönte
mindazoknak a munkáját, akik közreműködtek az időközi önkormányzati választás szakszerű,
törvényes és zökkenőmentes lebonyolításában.
Megkérte Fülöp Zoltánt, hogy vegye át a megbízólevelét.
A megválasztott képviselő átvette a megbízólevelet a bizottság elnökétől.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatót, majd felkérte Fülöp Zoltánt, hogy a
Képviselő-testület előtt tegye le az esküt.
Megkérte a jelenlévőket, hogy az eskü letételéhez szíveskedjenek felállni.
Az eskü szövegét előmondta Várfi András polgármester.
„Én, Fülöp Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. A képviselői
tisztségemből eredő feladataimat Gyomaendrőd fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretes
teljesítem. Tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”
A polgármester gratulált a képviselő úrnak, majd megkérte, hogy írja alá az esküokmányt.
Fülöp Zoltán megköszönte a választókerült lakóinak, hogy elmentek szavazni, külön köszönte
azoknak, akik bizalmat szavaztak Neki. Így lehetett a körzet képviselője. Új feladat számára a
képviselői munka. Ígérte, hogy ezt a munkát legjobb tudása szerint végzi, döntéseiben a körzet, a
lakosság és a város érdekeit fogja szem előtt tartani.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület ismét 12 fővel dolgozik.
Elmondta, hogy Dr. Sztanyik B. László sugárbiológus 1987-ben városunktól díszpolgári címet kapott,
2012. május 27-én elhunyt. Kérte a jelenlévőket, hogy városunk díszpolgáráról egy perc néma
felállással emlékezzenek meg.

417

2. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária igazgatót, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária igazgatónő előadta, hogy a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító
okiratának módosítására azért van szükség, mert két hónapra az önkormányzatnak át kell vennie a
Csemetekert Óvoda üzemeltetését. A Csemetekert Óvoda vezetője bejelentette, hogy a Kft-jét nem
működteti tovább, csak június 30-ig. Mivel eddig az időpontig nem áll fel az az óvodaegység, amelyet
az előbb intézményi társulási ülésen szóba került, addig az önkormányzatnak gondoskodnia kell az
óvodai feladatellátásról ezen a területen is. Mivel az önkormányzatnak óvodája a Százszorszép Óvoda,
a Kis Bálint Általános Iskola óvodaegységeként működik. Célszerű lenne erre a két hónapra a
működtetést ehhez az óvodai intézményegységhez csatolni. Intézményük mindent megtesz annak
érdekében, hogy az óvodai feladatellátás ebben az intézményegységben is zökkenőmentesen
folytatódjon tovább.
Várfi András polgármester megkérdezte van e kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy szavazzanak ennek elfogadásáról.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
307/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 288/1999.(X.28.) számú határozatát
1999. október 28. hatállyal jóváhagyott Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről
szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
tv., valamint a 78/2012. (II.23.) Gye. Kt. számú határozat alapján, 2012. július 1 napjától 2012.
augusztus 31 napjáig az alábbiak szerint módosítja:
I.1. Az alapító okirat bevető része az alábbiak szerint módosul:
Törzsszáma: 346634
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
386/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1) - (2) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§
(5) bekezdésében, foglaltak alapján a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát módosítja
és a következők szerint határozza meg:
I.2. Az alapító okirat 4.1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.3.Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Iskola előkészítő oktatás
Szakágazat szám: 851020 TEÁOR szám: 8510
Szakfeladat szám: 85101 – Óvodai nevelés
Százszorszép Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
Csemetekert Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Blaha út 8. sz.
851011 – Óvodai nevelés ellátása
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése
- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
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- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége,
- autista gyermekek különleges gondozása
I.3. Az alapító okirat 4.1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.4. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 – Oktatásban részt vevők, dolgozók étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.,
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8. sz.
562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
562912 –Óvodai intézményi étkeztetés
562917 – Munkahelyi étkeztetés
I.4. Az alapító okirat 5. pontjának Óvodai nevelés címszó alatti része az alábbiak szerint módosul:
Óvodai nevelés:
A Százszorszép Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: gyomai városrész Katona József utca,
Nagy Sándor utca, Kató József utca, Kossuth út, Szabadság tér, Fő út, Vízműsor, Keleti utca,
Bessenyei Gy utca, Kazinczy utca, Bajcsy út, Bánomkerti út által határolt terület.
A Csemetekert Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: az endrődi, korábbi közigazgatási
városrész.
I.5. Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
15./Az intézmény telephelyei
Iskolai feladatellátás:
Gyomarndrőd, Hősök útja 45. sz.
Gyomarndrőd, Jókai út 6. sz.
Óvodai feladatellátás:
Százszorszép Óvoda – 5500 Gyomaendrőd 7. sz.
Csemetkert Óvoda - 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8. sz.
Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
I.6. Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
Gyomaendrőd - általános iskola: 650 fő
- óvoda – Százszorszép Óvoda:114 fő
- óvoda – Csemetekert Óvoda: 83 fő
Az intézményben nappali oktatás folyik.
I.7. Az alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul:
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz: 1591
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz: 72/2
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz. Hrsz: 6
Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz. Hrsz: 69
Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. Hrsz: 113
Gyomaendrőd, Blaha út 8. sz. Hsz. 5059
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A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint
köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét,
hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda Intézményvezetőjét és gazdasági vezetőjét, hogy készítsék el és nyújtsák be a fenntartóhoz
jóváhagyásra az óvodai feladatellátás bővülésével kapcsolatos költségvetés módosítási kérelmet 2012.
június 10 napjáig.
Határidő: azonnal
3.Napirendi pont
Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Várfi András polgármester felkérte Paraizs Tamás alezredest, ismertesse a beszámolót.
Paraizs Tamás alezredes elmondta, hogy a beszámolót, az elmúlt évekhez hasonló formában
igyekezett elkészíteni. A 2011. év értékelése során megállapítható, hogy alapvetően rányomta a
bélyegét az évre a létszámhiány. 2011 augusztusáig a 13 fő rendszeresített egyenruhás kollégából,
mindössze 7 fő állt rendelkezésre, közel 50 %-os hiánnyal dolgozott a közrendvédelmi csoport. Ez
megmutatkozik a közrendvédelmi szolgálat statisztikai mutatóiban, amelyek közül a leglényegesebb
az, hogy a közterületre lényegesen kevesebb járőrt tudtak vezényelni. Az átlagos szolgálat ellátás úgy
alakult, hogy a nappali időszakban 1 fő gépkocsizó járőr, még az éjszakai időszakban 2 fő gépkocsizó
járőrt tudtak kiállítani. Mindenki ismeri a város területi illetékességének a jellemzőit, így kijelenthető,
hogy ez rendkívül kevés. 2011 augusztusától némileg jobb lett a helyzet, mivel 3 fő próbaidős rendőrt
kaptak. A létszámhiányt igyekeztek kiküszöbölni, elsősorban Orosházáról kaptak megerősítő erőt,
illetve köszönhetően a polgárőrökkel meg lévő jó kapcsolatnak, velük közösen tudtak szolgálatot
ellátni. Az ő segítségük nélkül a helyi rendezvények biztosítása, valamint az aktuálisan jelentkező
feladatok megoldása sokkal nehezebb lett volna. Az őrs bűnügyi illetve közbiztonsági helyzete nem
lóg ki az elmúlt évek tendenciájából. Egy konkrét bűnügy némileg megemelte az elkövetett
bűncselekmények számát. Ez egy csalássorozat volt okirat hamisításokkal vegyítve. Még mindig a
vagyon elleni bűncselekmények azok, amelyek a településen belül a legmeghatározóbbak. Ez mutatja
a város lakóinak egzisztenciális helyzetét is. Több kisebb súlyú bűncselekményt követtek el az elmúlt
időszakban például a vas, viráglopások illetve egyéb olyan bűncselekmények, amelyek az ezt
megelőző években talán nem voltak ennyire hangsúlyosak. Itt is olyan eljárás folytatódik le, mint egy
nagyobb súlyú bűncselekményben, ugyanúgy élnek az őrizetbe vétel lehetőségével még akkor is, ha
nem éri el a bűncselekményi értékhatárt, hanem csak szabálysértési értékben követik el.
Ebben az évben is legfőbb céljuk az, hogy tovább fejlesszék az állomány létszámát, tapasztalat, hogy
vidékről járőrnek nem nagyon érkezik senki. Fontos az iskolákkal való kapcsolatuk, akár az
iskolarendőr akár a Kner Imre Gimnáziumban az jellegű oktatás, amit az egyik nyomozó végez, hátha
így tudják a rendőri pályára sarkallni a gyomaendrődi fiatalokat, ők talán hosszú távon is megoldást
jelenthetnek.
Oltyán Sándor rendőrkapitány hozzátette, hogy áttekintve az őrs beszámolóját kellően részletesnek
tartja, annyiban kívánja kiegészíteni, hogy a tavalyi év főfeladatai között volt a rendőrségnek az EU
elnökségből rájuk háruló feladatok maradéktalan ellátása. Ennek mind a kapitányság, mind az őrs
résztvevő állománya maximálisan eleget tett. A közterület rendjének fenntartása az intézkedéseket a
nyomozások szinten tartásával kapcsolatban elmondta, hogy a létszámhiányból adódóan a közterület
intézkedési mutatók csökkenték, viszont azóta az őrslétszámának 86%-os telítettsége van 21 főből 18
fő dolgozik jelen pillanatban.
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Bízik benne látván a jelentkezőket, hogy ha nem is az idén, de jövőre be tudják tölteni az őrs összes
üres státuszát. A nyomozás-eredményessége az őrsnek meghaladta az 50%-ot. Az együttműködése a
helyi polgárőrséggel jó. A polgárőrséggel a tavalyi évben a jogszabályváltozás miatt új
együttműködési megállapodásokat kötöttek, helyi szinten ez azt jelenti, hogy a gyomaendrődi
polgárőrség illetve a hunyai polgárőrséggel úgy kötöttek együttműködési megállapodást, hogy egymás
területén is láthassanak el szolgálatot. A tavalyi évben a rendezvények eseménymentesek voltak. A
hattárrendész kollégák 386 esetben teljesítettek szolgálatot a szarvasi kapitányság területén, 40%-ban a
gyomaendrődi őrs területén is kisegítve ezzel a helyi állomány munkáját. Az ismertté vált
bűncselekmények számának növekedéséhez nem csak az az egy nagy bűncselekmény emelte, nemcsak
Gyomaendrődön, hanem a kapitányság területén is a bűncselekményi számokat, hanem egy olyan
ügyészi állásfoglalás, ami a tavalyi évtől kötelezővé tette, hogy az okiratos bűncselekmények esetében
minden egyes eltűnt okiratot külön bűncselekményként regisztrálják.
Az állatlopások kapcsán elmondta, hogy Gyomaendrőd és külterületéről tűnt el a legtöbb állat. 5-6
évvel ezelőtt több éven keresztül a libalopások voltak a meghatározóak, melyet sikerült felderíteni,
bízik benne, hogy ez is így lesz. 3 megye folytatja ebben koordináltan a nyomozást.
Arnóczi István János elmondta, hogy több lakossági észrevétel volt, hogy a kerékpárosokkal
szemben több az intézkedés, ez az adatokból nem látszik. Az adatokból az látszik, hogy csak olyan
esetekben intézkedik a rendőrség, amikor tényleg szabálysértés történik. Kérés lenne a lakosság
részéről a külterületen, hogy esetleg a polgárőr szolgálattal együtt nagyobb járőrözési tevékenységet
végeznének.
Oltyán Sándor válaszában elmondta, hogy mind a két felvetéssel egyetért. A kerékpárosokkal
szembeni intézkedéssel kapcsolatban elmondta, hogy a kerékpárosok a balesetekben okozóként igen
nagy számban jelennek meg. A közös külterületi szolgálatot jónak tartja. A megyei polgárőr
vezetőkkel egy jobban működő alapokra kívánják helyezni a közös tevékenységet, ehhez az kell, hogy
minden esetben bejelentkezzenek az ügyeletnél, amikor szolgálatban vannak.
Poharelec László megkérdezte, hogy azokon a helyeken, ahová már fel van szerelve kamera, a
kamerarendszer segíti e a bűnmegelőzést?
Oltyán Sándor válaszában elmondta, hogy 33 db közterületi kamera működik jelen pillanatban
Szarvas, ha ehhez hozzátesznek még 8 db-ot, amely a buszpályaudvaron van illetve 12 db, amely a
színház és környékén van, melyeke mind egy helyre futnak be, hosszú évek tapasztalata során, de
főleg azóta mióta ez a nagyszámú kamerarendszer működik, hogy a közterületen elkövetett
bűncselekmények szorultak vissza leginkább. A rendzavarás, rongálás, viráglopás stb, ezek szorultak
vissza jelentősen, a betöréses és besurranásos lopások felderítését úgy segíti, hogy át tudják nézni
adott időszakaszon az utak, kereszteződésekben az elhaladó forgalmat. További 10 kamera
felszereléséről döntenek ma az illetékesek. Ajánlja, hogy nézzék meg, egy duplikált rendszerről van
szó, a Polgármesteri Hivatal kialakítottak egy helységet, ahol figyelik, ennek a duplikált része pedig az
ügyeleten van. Amennyiben felhívják rá a figyelmet az ügyeletes is azonnal oda tudja irányítani a
járőrt.
Betkó József hozzátette, hogy a beszámolóban megemlítésre kerül a tanyaprogram, melyről szeretne
bővebben érdeklődni, mivel az előterjesztés szerint havonta egy alkalommal 5 veszélyeztetett tanyát
látogatnak meg. Gyomaendrődön 500-nál több tanya van.
Oltyán Sándor válaszában elmondta, hogy a tanyaprogram indításakor és azóta is kritériumoknak kell
megfelelni ahhoz, hogy veszélyeztetett kategóriába sorolják, Gyomaendrődön jelen pillanatban ennyi
van. Lehet kezdeményezni, ha a környéken olyan jogsértések vannak, illetve idős egyedülálló
emberek, hogy áttekintsék ezeket. Minden évben bekéri a kapitányság, ebben a főkapitányság
szakemberei is áttekintik, besorolják a tanyákat. Van ahová hetente többször is ki kell menni.
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A tanyaprogram eredményeként egyre kevesebb az elkövetett jogsértés és egyre kevesebb a
veszélyeztetett tanya is. Javasolta, hogy tegyenek javaslatot az őrsparancsnoknak, a felülvizsgálatnál,
de vegyék figyelembe, hogy a 21 fős őrsre, ha 100 tanya lesz veszélyeztetett, akkor a város rendőr
nélkül marad.
Várfi András polgármester megköszönte a kiegészítéseket. Kérte a Képviselő-testületet, hogy
fogadják el a beszámolót.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
308/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a város közbiztonsági helyzetéről szóló
tájékoztatót, a rendőrség beszámolóját.
Határidő: azonnal
4.Napirendi pont
A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy 2012. február 1-től a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft6m3ről 1200Ft/m3-re emelkedett. Talajterhelési díjat abban az esetben kell fizetni, ha műszakilag
biztosított a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés lehetősége, ennek ellenére az ingatlant nem kötik
be a rendszerbe. A tízszeres díjemelés következtében megnőtt a lakosság szennyvízcsatorna hálózatra
történő csatlakozási szándéka. Gyomaendrődön különböző társulások hozták létre ezeket a hálózatok.
1992-ben ingatlanonként 40.000Ft-ba került a rákötés 1997-ben 50.000,-Ft-ba 2001-ben 85.000,-Ft-ba
aki egy összegben fizette be a hozzájárulást. Jelenleg két csatlakozni kívánó ingatlan közműfejlesztési
hozzájárulása között akár 217.500,-Ft eltérés is lehet, egy elavult, felülvizsgálatra szoruló
önkormányzati rendelet miatt. Aki olyan helyre akar rákötni, amely 1992-t megelőző időszakban épült,
ott 32.500,-Ft-ot kellene fizetnie, míg a Hármas-Körös Csatornamű beruházó Víziközmű Társulat
során kivitelezett utca esetén pedig 250.000,-Ft-ot ingatlanonként eszerint a rendelet szerint. A
bizottságok javasolták a rendelet felülvizsgálatát, melyre két lehetőség van. Az A alternatíva alapján a
közműfejlesztési hozzájárulást teljesen eltörlik, a másik, hogy a hozzájárulás összegét egységesítik. A
bizottságok azon az állásponton vannak, hogy a hozzájárulást töröljék el. A lakosság szempontjából
fontos a hivatali ügyintézési idő, jelen esetben a bizottsági ülések rendszeréből adódóan egyes
kérelmek esetén közel 60 nap is lehet, ami által többletköltsége keletkezhet az ügyfélnek. Célszerű
lehet az utólagos rákötésekhez szükséges hozzájárulás kiadását polgármesteri hatáskörbe helyezni. Az
előterjesztésben szerepel C alternatívaként ugyanennek a rendeletnek a felülvizsgálata, a
Városfenntartó bizottság zárt ülésén merült fel, mely arról szólt, hogy útépítési hozzájárulás címén
részletfizetési kedvezményt kért egy úr és eszerint a rendelet szerint a minimálnyugdíj kétszeres
meghaladó jövedelem esetén nem jár havi részletfizetési lehetőség, ezért a bizottság tett egy javaslatot,
hogy aki kéri, biztosítson lehetőséget az önkormányzat a rendelet felülvizsgálatával hat havi
részletfizetésre.
Várfi András polgármester előadta, hogy az előterjesztésben 3 tervezet szerepel, az A és a B
alternatíva ellent mond egymásnak, míg a C alternatíva egy külön javaslat.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy a döntéshozói véleményekben a Városfenntartó
Bizottság a C alternatíva elfogadását javasolja, továbbá javasolja a rákötési kampány megindítását.
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Betkó József hozzátette, hogy a bizottság az A alternatívát fogadta el, zárt ülésen merült fel
ugyanennek a rendeletnek a módosítása egy másik ügyben, a C alternatíva az A alternatívának egy
kibővített változata. Másik szempontból vizsgálja felül ugyanezt a rendelkezést.
Dr. Tímár Andrea osztályvezető kiegészítésként elmondta, hogy a C alternatíva tartalmazza az A
alternatívát, hogy bizottsági hatáskörből átkerüljön polgármesteri hatáskörbe és eltörlésre kerüljön az
utólagos rácsatlakozás esetén a hozzájárulás, illetve, hogy az útépítési érdekeltségi hozzájárulás esetén
a kedvezményrendszert módosítsák.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy bizottsági ülésen az vetődött fel a zárt ülés keretén belül,
hogy az útközmű fejlesztési hozzájárulás megfizetésére a bizottság részletfizetést engedélyezhessen. A
C alternatíva ebben tér el a többi alternatívától. Amennyiben a Képviselő-testület egyetért a bizottság
azon javaslatával, hogy a szennyvízvezetékre történő utólagos rácsatlakozás esetén ne kelljen díjat
fizetni és a bizottság engedélyezhesse a már kivetett útközműfejlesztési hozzájárulásra részletfizetést,
ebben az esetben a C alternatíváról kell dönteni.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a C alternatíváról.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendeletét
a magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdésében a „Bizottság” szövegrész helyébe a
„Polgármester” szöveg lép.
2. § A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a
Bizottság határozattal dönt, az út forgalomba helyezését követő 30 napon belül. Az útépítési
érdekeltségi hozzájárulást a kivetéstől számított 60 napon belül kell megfizetni.”
3. § A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az a fizetésre kötelezett, akinek a családjában havonta az egy főre jutó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el, kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetési
kedvezményben részesíthető. Az a fizetésre kötelezett, akinek a családjában havonta az egy főre jutó
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét meghaladja, azonban háromszorosát
nem éri el kérelemre legfeljebb 6 havi részletfizetési kedvezményben részesíthető. A kérelmet a
Városüzemeltetési Osztályra kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jövedelem igazolására szolgáló
dokumentumok másolatát. A kérelmet átruházott hatáskörben a Bizottság bírálja el.”
Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a rendelet 2012. június 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási
rendszeréről szóló 20/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet 10. § (2)-(5) bekezdése és 11. §-a.
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Gyomaendrőd, 2012. május
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. május hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. május 31.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
Várfi András polgármester kérte, hogy döntsenek arról, hogy a vízművel közösen egy kampányt
indítanak, mely kampány alapján, ha valaki meghatározott időn belül ráköt akkor 5 hónapnyi
kedvezményt, amennyiben későbbi időpontban köt rá akkor 2 hónapnyi kedvezményt kap. Ez a
csatornadíj elengedését jelenti, mindenképpen lényeges, hogy ebben részt vegyünk. Kérte, hogy
szavazzanak erről.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
309/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel közösen 2012.
június 25-től a csatornarákötések ösztönzése érdekében kampányt indít. Felhatalmazza a
polgármestert az együttműködésről szóló megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. június 25.
Felelős: Várfi András polgármester
5.Napirendi pont
Beszámoló a kötvény 2012. I. negyedévi hozamának és felhasználásának alakulásáról
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a Képviselő-testület 2011. decemberi ülésén hozott döntése
értelmében a kötvényforrás kezelésénél 2012. január 1. napjától az önkormányzat nem kíván külső
szakértői szolgáltatást igénybe venni. Létrejött egy 3 főből álló munkacsoport, aki a feladatot ellátja,
koordinálja illetve a döntéseket meghozza. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008 februárjában
bocsátott ki kötvényt. Kamatfizetés már a kibocsátás évében is terhelte az önkormányzatot a törlesztést
2011. évben kezdte meg. A kamatfizetéseket, törlesztéseket és a felhasználásokat is figyelembe véve
2011. december 31-én a rendelkezésre álló kötvényforrás összege 743.817.000,-Ft. Tranzackiók a
tárgyidőszak alatt, azaz 2012. január 1, és 2012. március 31. között a munkacsoport felügyelete illetve
döntései alapján történtek. Valamennyi betétlekötésre a Raifessen banknál került sor. A vizsgált
időszakban megtermelt hozam összege 10.887.151,-Ft. Összesen 2012. január 1 és március 31 között
15.658.924,-Ft hozam realizálódott. A kamatfizetés és tőketörlesztés 2012. március 31-én volt
esedékes, az ehhez szükséges CHF megvásárlására 2012. március 23-án került sor, 244,7Ft
árfolyamon történt, így a 2012. március 31-i kötelezettségre 108.233.991,-Ft-ot fordított az
önkormányzat. A vizsgált időszak végén a kötvényből 651.243.498,-Ft állt az önkormányzat
rendelkezésére. A fürdő hitelfelvételéhez biztosítékként kapcsolódó 25 M Ft összegű betét 2012.
november 30. napjáig van lekötve, ezen kívül 600 M Ft június 21-ig. Továbbá 26 M Ft egy rövidebb
időszakra került lekötésre és 243.498,-Ft a kötvény forint számláján áll az önkormányzat
rendelkezésére. Kérte a beszámoló elfogadását.

424

Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy a kötvény esetleges felhasználása után annak
visszafizetésére keresik a legoptimálisabb lehetőségeket, ami majd az önkormányzat számára fennáll,
ez ügyben van-e előrelépés, készült e tervezet?
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy folyamatban vannak pénzintézetekkel a
tárgyalások, tájékoztatást fog majd adni.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
310/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötvényforrás 2012. I.
negyedévi alakulását bemutató beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
6.Napirendi pont
Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményvezetői álláshelyre meghirdetett pályázat
elbírálása
Várfi András polgármester ismertette, hogy korábban intézményi társulási ülésen a Képviselőtestületek véleményezték, a vélemények egybehangzóak voltak. Javaslatra el is fogadták, hogy az
intézményt a későbbiekben is Mraucsik Lajosné vezesse. Megkérdezte, van e kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt ezért javasolta, hogy szavazzanak Mraucsik Lajosné megbízásáról.
Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
311/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KSZK honlapon megjelent
pályázati kiírás alapján az 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 20/A. § (1), 23. § (3) bekezdésére,
valamint a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésére hivatkozással Mraucsik
Lajosné Gyomaendrőd, Bartók Béla út 10. szám alatti lakost bízza meg a Térségi Szociális
Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya intézményben az intézményvezetői
feladatok ellátásával, 2012. június 1. napjától, 2017. május 31. napjáig.
Bérét, mint megbízott vezető a Kjt. 23. § (1), 61. § g), a 257/2000. (XII.26.) Korm.r. 4. számú
melléklete alapján a következők szerint állapítja meg:
Kjt szerinti garantált illetmény - G 11
Garantált illetmény összesen kerekítve
Garantált illetm. felül munkáltató döntés
Illetmény összesen
Magasabb vezetői pótlék
Járandóságok összesen:

185.103.-Ft
185.100.-Ft
70.000.-Ft
255.100.-Ft
50.000.-Ft
305.100.-Ft

Határidő: azonnal
Várfi András polgármester gratulált Mraucsik Lajosnénak kívánt erőt egészséget munkájához a
Képviselő-testület nevében.
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Mraucsik Lajosné megköszönte a bizalmat, azon lesz, hogy az intézményt hatékonyan és
gazdaságosan működtessék. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy nyert a DAOP pályázatuk,
amely által 49 M Ft-ot nyertek az alapszolgáltatásaik infrastruktúrájának a fejlesztésére. Ez a fejlesztés
a Mirhóháti u. 1. szám alatti alapszolgáltatást nyújtó egységbe fog megvalósulni és ennek keretében le
tudják cserélni a támogató szolgálati gépjárművet. Illetve egy új gépjárművet is be tudnak szerezni,
amivel az étkeztetést tudják segíteni.
7. Napirendi pont
Tájékoztatás a 6. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatban
Várfi András polgármester felkérte Iványi Lajosnét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Iványi Lajosné előadta, hogy a Képviselő-testület határozatában hozzájárult Dr. Macsári Judit
közalkalmazotti kinevezésének közös megegyezéssel történő megszűnéséhez továbbá hozzájárult,
hogy az endrődi városrészen lévő 6. számú háziorvosi praxis továbbra is a Városi Egészségügyi
Intézmény működtesse, valamint hogy ezen praxis feladatait Dr. Petrikó Attila közalkalmazott
háziorvos lássa el határozott idejű hat hónapra szóló kinevezéssel.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a tájékoztató
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
312/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 6. számú
felnőtt háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos tájékoztatót.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény 2012. évi nyári szabadságolása
Várfi András polgármester felkérte Iványi Lajosnét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Iványi Lajosné előadta, hogy a Városi Egészségügyi Intézményben 2001 óta a dolgozók
szabadságukat egységesen évente két alkalommal két hét időtartamra veszik ki. A szabadság
időtartama alatt történik az épület, valamint a technikai berendezések kötelező és szükséges
karbantartási munkálatainak elvégzése, valamint így a belső helyettesítést sem kell megoldani. Dr.
Torma Éva kéri, hogy 2012. június 30. napja és 2012. augusztus 10. napja közötti időpontban az
intézmény dolgozóinak egységes szabadságolását hagyja jóvá a Képviselő-testület.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a szabadságolás ideje alatt a helyettesítő a szarvasi
szakorvosi egészségügyi szolgáltató Kft.
Arnóczi István János elmondta, hogy lakossági megkeresés érkezett hozzá, hogy pontosítani kellene,
le kellene szögezni, hogy jelenleg az egészségügyi intézmény erre az időpontra nem vesz fel
előjegyzést. Azokat a szakrendeléseket, amelyek beutaló nélkül lehet elérni ezt bárki bárhol igénybe
veheti és bejelentkezhet. Békéscsaba a kijelölt sürgősség ellátó központ.
Poharelec László megköszönte, hogy egy közelebbi hely lett kijelölve. Megjegyezte, hogy a
döntéshozói véleményeknél az Ügyrendi Bizottság nem az volt a döntése, ami most az előterjesztésben
szerepel.

426

A bizottság nem arról döntött, hogy nem járul hozzá az Egészségügyi Intézmény nyári
szabadságolásához. Hozzájárulnak, csak annyi volt a kérés, hogy ne Orosházán legyen megoldva a
helyettesítés.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy abban az esetben lehet a szabadságról dönteni, ha a
helyettesítési rend is biztosított. Ha a bizottság a helyettesítést nem fogadja el, ebben az esetben a
szabadságolást sem engedélyezi, ezért jelent meg az a vélemény. Az együttműködési megállapodással
ez helyre került semmi akadálya nincs annak, hogy a Képviselő-testület ezt az ütemtervet elfogadja.
Béres János elmondta, hogy meglepő volt, hogy Orosháza felé orientálódik, eddig semmilyen
probléma nem volt Békéscsabával, nehogy egy átszervezéssel majd Orosházára kelljen járni.
Javasolja, hogy a továbbiakban csak Békéscsabával próbálják meg a helyettesítést megoldani.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos hozzátette, hogy Békéscsaba felé való orientáció nem változik
ezáltal, van egy beutalási rend és egy érvényben lévő beosztás, hogy hová tartozunk, mely vélhetően
júliustól változik. Külön kell választani az ellátást és a helyettesítést. Az ellátásra vonatkozóan a
Békéscsabai Kórház, sem a szabadság alatt sem azon kívül nem változik. A járóbeteg szakellátás
előjegyzés alapján történik, az alapellátásé lenne a feladat, hogy azokat a dolgokat elintézze a
páciensekkel, ami alapján el tudja dönteni, hogy milyen szakrendelésre utalja be. A békéscsabai
kórházhoz való tartozás nem változik, a helyettesítést nem unszimpátia döntötte el, hanem sokba
került volna, ha a békéscsabai kórházat kérik meg a helyettesítésre. A szakellátás már régen nem ott
történik. Ha nem a sürgősségi ellátásra ment a gyomaendrődi páciens nem kapott ellátást, mert ott az
előjegyzés 3 hónap akár egy rendelésre, amelyre nálunk 10 nap.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
313/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. Rend. 18. § (1) bekezdése alapján hozzájárul a Városi Egészségügyi
Intézmény dolgozóinak egységes, 2012. július 30. napjától s 2012. augusztus 10. napjáig tartó
szabadságolásához.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Településrendezési terv 3. sz. módosítás kibővítés
Várfi András polgármester felkérte Kmetykó János főépítészt ismertesse az előterjesztés lényegét.
Kmetykó János elmondta, lakossági megkeresés érkezett az Önkormányzathoz a külső Bónum-zug
tulajdonosai részéről, hogy minősítsék üdülőterületté azokat a földrészleteket is, amelyek kimaradtak a
korábbi átminősítésből. Az érintett földrészletek jelenleg kertes mezőgazdasági övezetbe tartoznak. A
holtág mellett elhelyezkedő összes többi terület üdülőterületi státuszban van. A probléma hasonló,
mint a Torzsás - zug esetében, ugyanis ezek a földrészletek természetvédelmi korlátozás alatt állnak,
ezért nem kerültek bele az üdülőterületi övezetbe. A 149/2012 (III.29.) Gye.Kt. határozatban foglalt
feltételek mellett lehetőség van a 3.sz.Településrendezési terv módosítás keretében ezen földrészletek
módosított övezeti besorolásának hatósági véleményezésére. Az átminősítés tervi átvezetése a hatósági
hozzájárulástól függ, melyet nem biztos, hogy a hatóság meg fog adni.
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Ettől függetlenül az üdülőterületté minősítést meg kell próbálni, a jelenleg folyamatban lévő
tervmódosítást a fenti hrsz-ú földrészletek területével kibővíteni. Mivel a terv módosítására magán
érdekből kerül sor, ezért annak költségeit azok a fogják viselni, akiknek az érdekében történik.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést, majd kérdés, hozzászólás hiányában felkérte
a képviselőket járuljanak hozzá a településrendezési terv kibővítéséhez a döntési javaslatban leírtaknak
megfelelően.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a döntési javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
314/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Gyomaendrőd
Város Településrendezési terv 3. sz. módosítás kibővítéséhez az előterjesztésben
meghatározott terület vonatkozásában, és a 149/2012. (III.29.) Gye.Kt. határozatban foglalt
feltételek mellett hozzájárul.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Közbeszerzési terv módosítása
Várfi András polgármester felkérte Dr.Timár Andreát a Városüzemeltetési osztály vezetőjét az
előterjesztés ismertetésére.
Dr. Timár Andrea elmondta, az önkormányzat eleget tett a közbeszerzési törvényben előírt
kötelezettségének, amely szerint minden év március 31-ig el kell készíteni az arra az évre vonatkozó
közbeszerzési tervét. A törvény lehetőséget ad arra, hogy a tervben szereplő közbeszerzéseket ne
folytassa le az önkormányzat, vagy ahhoz képest módosítottan folytassa le, vagy ha év közben merül
fel eljárás lefolytatásának szükségessége, akkor azt a tervbe bele vegye. Ilyen esetben szükséges a terv
módosítása, kiegészítése.
Az önkormányzat támogatást nyert a kistérségi startmunka mintaprogram megvalósítására, és ennek
keretében szükségessé vált mezőgazdasági munkagépek beszerzése, melynek értéke meghaladja a
közbeszerzési értékhatárt, ezért szükséges a közbeszerzési eljárás lebonyolítása.
A fentiek alapján kérte a képviselő-testületet, hogy az éves közbeszerzési tervet ezzel az eljárással
egészítse ki.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, milyen gépek beszerzésére kerül kiírásra a közbeszerzési
eljárás, és pontosan milyen értékben.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a korábban beszerzésre került traktorhoz
csatlakoztatható kiegészítő gépsorok kerülnének beszerzésre – tárcsák, fűkasza, stb., így egy komplett
gépsora lesz az önkormányzatnak a szociális földmunkához.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatnak megfelelően.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
315/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi
Közbeszerzési Tervének 1. sz. módosítását elfogadja az alábbiak szerint:
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
(egységes szerkezetbe foglalva)
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2012.
1)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

2)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

4)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.

Eljárás rendje

Építési beruházás
Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység
épületének (5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 15.) felújítása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
28.904.226,- Ft
DAOP Pályázat támogatás 95%
Saját erő 5% a költségvetési rendeletben
biztosítva
2012.
2012-2013

Építési beruházás
Őszikék Idősek Otthona épületének (5500
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.) felújítása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
118.420.213,- Ft
TIOP pályázat 100% támogatás, saját erő 0 %
2012.
2012-2014.

Építési beruházás
Százszorszép Óvoda (Gyomaendrőd, Kossuth L.
u. 7.) épületének bővítése, fejlesztése
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
90.000.000,- Ft
DAOP pályázat Saját erő 0 %
2012.
2012-2013.

Szolgáltatás megrendelés
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése kiviteli
terveinek elkészítése
Nemzeti
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4.
5.
6.

Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Nyílt eljárás
26.912.000- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 % saját
erő
2012.
2012-1013.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Belterületi gyűjtő utak felújítása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
118.369.376,- Ft
DAOP pályázat 90% támogatás, saját erő 10 %
2012.
2012.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Árubeszerzés
Start
közmunkaprogram
megvalósításához
szükséges munkagépek
Nemzeti
Nyílt eljárás
20.600.000- Ft
375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet, 100%
támogatás
2012.
2012.

5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Jogi szakvélemény elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, a Képviselő-testület 2012. január 26-i ülésén felkérte Dr. Varga Imre
ügyvédet a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Gyomaendrődön, a közintézmények biztonságosabb
megközelíthetősége érdekében” című pályázathoz kapcsolódó pályázati, elszámolási és közbeszerzési
eljárás, továbbá az egyéb keletkező dokumentumok átvizsgálására és szakvélemény készítésére a
szabálytalansági eljárásban hozott döntés következményeként felmerült többletköltségek
továbbhárításának jogi lehetőségei tárgyában.
Az ügyvéd úr a szakvéleményt elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
A Pénzügyi bizottság a szakvéleményt elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta,
és az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
316/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a DAOP-3.1.2/A-09-2009-0008 azonosító számú
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Gyomaendrődön, a közintézmények biztonságosabb
megközelíthetősége érdekében” című pályázathoz kapcsolódó szabálytalansági eljárásban
hozott döntés következményeként felmerült többletköltségek továbbhárításának jogi
lehetőségei tárgyában Dr. Varga Imre ügyvéd által készített szakvéleményt elfogadja.
A szakvélemény a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Katasztrófavédelmi iroda épület hasznosítása
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést:
A képviselő-testület az elmúlt ülésén döntött arról, hogy kéri a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság parancsnokát, hogy a helyi és térségi katasztrófavédelmi feladatok ellátásához, a helyi
katasztrófavédelmi szakemberek munkájának segítéséhez, amennyiben erre a feltételek biztosítottak,
megfelelő gépjárművet biztosítson. A gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos költségek megtérítését az
önkormányzat biztosítja, melynek fedezetéül, a gyomaendrődi Katasztrófavédelmi iroda épület
hasznosításából származó bevételt jelölte ki.
Szilágyi Sándor irodavezető javaslatot tett az épület egyes helyiségeinek térítés ellenében történő
hasznosítására. Az épületben 6 fő elszállásolására van lehetőség, melyet ki lehet adni: 1000
Ft/fő/éjszaka díj ellenében. Rendezvény céljára, pedig szállás nélkül alkalmanként 5000 Ft-ot javasol
meghatározni.
A javaslat az összegek tekintetében nem határozza meg, hogy bruttó vagy nettó díjakról van szó. Az
előterjesztők javaslata, hogy a díjak nettó módon legyenek értendőek.
A Pénzügyi bizottság a napirendet megtárgyalta, és javasolja annak elnapolását, és kéri a javasolt
épület és helyiséghasználati díjak összegének önköltségszámítással való alátámasztását a következő
bizottsági ülésre.
Poharelec László képviselő egyetértett a bizottság javaslatával, módosító javaslatként indítványozta,
hogy a képviselő-testület a bizottság javaslatát fogadja el.
Várfi András polgármester figyelemmel a javaslatra felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító
javaslatról, amely szerint a Katasztrófavédelmi iroda épület hasznosítása tárgyú előterjesztést
elnapolják, és kérik a javasolt épület és helyiséghasználati díjak összegének önköltségszámítással való
alátámasztását a következő bizottsági illetve képviselő-testületi ülésre.
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
317/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Katasztrófavédelmi iroda épület hasznosítása
tárgyú előterjesztést elnapolja, és kéri a javasolt épület és helyiséghasználati díjak összegének
önköltségszámítással való alátámasztását a következő Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság illetve a Képviselő-testület soron következő ülésére
beterjeszteni.
Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
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13. Napirendi pont
Polgárvédelmi Bázis új megközelítésének kialakítása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József elmondta, az önkormányzat az 1991. június 21.-én aláírt szindikátusi szerződésben
apportálta a 1098/1 hrsz.-ú 1 ha 5531 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú ingatlant Thermál
Invest Rt.-be, és ezzel részvényesként belépett az Rt-be. Az Rt. felszámolási eljárása során az
Önkormányzat által apportált ingatlan tulajdonjogát a felszámoló biztos által kiírt pályázati eljárás
során Balogh Károlyné Gyomaendrőd, Mátyás király utca 2/a szám alatti lakos szerezte meg.
Az ingatlan közvetlen szomszédságában található Polgárvédelmi Bázist a szóban forgó ingatlanon
kialakított földúton lehet megközelíteni, ezért az Önkormányzat a felszámolási időszak alatt
kezdeményezte az úthasználat biztosításának szerződésben történő rögzítését, ami szintén
eredménytelenül zárult.
Balogh Károlyné 2012. április 15-én kelt levelében kérte az Önkormányzatot, hogy a tulajdonában álló
ingatlan jogszerűtlen használatát megszüntesse.
A használat megszüntetésével egy időben a Polgárvédelmi Bázis megközelítését szolgáló út kiépítése
szükséges.
A megközelítése két irányból biztosítható: a Vízműsor irányából egy 210 m hosszú bekötőút
építésével, illetve a Fő út irányából egy 19 m hosszú rámpa építésével.
A munkálatok kivitelezésére három árajánlat lett bekérve, a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től, a Tótkaép
Építőipari Kft-től és Gyuricza Miklós egyéni vállalkozótól.
A beérkezett ajánlatok alapján kijelenthető, hogy mindkét kiviteli variáció esetén Gyuricza Miklós ev.
ajánlata bizonyul a legkedvezőbbnek, továbbá gazdaságilag a rámpaépítés jelenti a legkisebb terhet az
Önkormányzat számára. Így az új megközelítési lehetőség biztosításához bruttó 977.900 Ft összegű
fedezet szükséges.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rámpaépítést tartalmazó beruházást támogassa,
továbbá javasolja, hogy új árajánlatok kerüljenek bekérésre, melyek az Önkormányzat által biztosított
töltésanyag felhasználására vonatkoznak. A beérkezett ajánlatokban ugyanis az ajánlatot tevők saját
anyagot kívántak felhasználni, és az ajánlatban nem árazták be az anyagárat, és a szállítás költségét.
Időközben az új ajánlatok megérkeztek, melyek közül szintén Gyuricza Miklós ajánlata a
legkedvezőbb, olcsóbban tudja a kivitelezést biztosítani saját anyagból is, mint a másik két vállalkozó
az önkormányzat által biztosított anyagból.
A Pénzügyi bizottság az előterjesztés elnapolását javasolta, és újabb egyeztetés lefolytatását Balogh
Károlynéval, a terület tulajdonosával, továbbá újabb megközelítési lehetőség kidolgozását a következő
bizottsági ülésre. Amennyiben az előterjesztésben szereplő útépítés valósul meg, az Önkormányzat
kezdjen tárgyalásokat az út melletti földtulajdonosokkal az útépítés költségeihez hozzájárulás céljából.
Márjalaki József bizottsági elnök észrevételezte, hogy az előterjesztésben szerepeltetett
forrásmegjelölés nem állja meg a helyét.
Nagyné Perjési Anikó képviselő véleménye szerint városépítészeti szempontból jobb megoldás lenne,
ha a bázis mögötti út helyreállításával oldanák meg a bázis megközelítését, bevonva az ott lévő
földtulajdonosokat is, mivel ezáltal az ő területük értéke is fel fog értékelődni. Még ha drágább
megoldás is lenne, - bár a földtulajdonosok hozzájárulásával nem lenne az, - de sokkal rendezettebb
helyzet jönne létre.
Poharelec László képviselő módosító javaslatként a Pénzügyi bizottság döntéshozói véleményét
javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra, amely szerint a napirendet napolják el, és újabb
egyeztetést folytassanak le Balogh Károlynéval, a terület tulajdonosával, továbbá újabb megközelítési
lehetőséget dolgozzanak ki a következő bizottsági ülésre.
Amennyiben az előterjesztésben szereplő útépítés valósul meg, az Önkormányzat kezdjen
tárgyalásokat az út melletti földtulajdonosokkal az útépítés költségeihez hozzájárulás céljából.
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Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy az új ajánlatokban milyen összegek szerepeltek.
Betkó József bizottsági elnök válaszolva elmondta, kicsi az eltérés a vállalkozók által biztosított
anyag, illetve az önkormányzat által biztosított un. ingyen anyag között, de mint a fentiekben is
elmondta, így is Gyuricza Miklós ajánlata a legkedvezőbb.
Saját maga által biztosított anyag esetén 770 e Ft+ÁFA, önkormányzati anyag esetén pedig 730 e
Ft+ÁFA. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. ajánlata 800 e Ft+ÁFA, illetve 771.549 Ft+ÁFA.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában a Poharelec László képviselő úr által
módosító javaslatként javasolt Pénzügyi bizottság döntéshozói véleményét tette fel szavazásra, amely
szerint a képviselő-testület a napirendet elnapolja, és újabb egyeztetés lefolytatását kezdeményezi
Balogh Károlynéval, a terület tulajdonosával, továbbá újabb megközelítési lehetőséget dolgozz ki a
következő bizottsági, illetve képviselő-testületi ülésre.
Amennyiben az előterjesztésben szereplő útépítés valósul meg, az Önkormányzat tárgyalásokat
kezdeményez az út melletti földtulajdonosokkal az útépítés költségeihez hozzájárulás céljából.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
318/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Polgárvédelmi Bázis új megközelítésének kialakítása
tárgyú napirendet elnapolja, és újabb egyeztetés lefolytatását kezdeményezi Balogh
Károlynéval, a terület tulajdonosával, továbbá újabb megközelítési lehetőséget dolgozz ki a
következő bizottsági, illetve képviselő-testületi ülésre.
Amennyiben az előterjesztésben szereplő útépítés valósul meg, az Önkormányzat
tárgyalásokat kezdeményez az út melletti földtulajdonosokkal az útépítés költségeihez
hozzájárulás céljából.
Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
A Körös Étterem és Szálloda, a Dreher Söröző valamint a Domszög Étterem előtti
közterületeken elhelyezett építmények használata
Betkó József bizottsági elnök elmondta, az előterjesztést nem először tárgyalja a képviselő-testület,
legutóbbi ülésen elutasították a döntési javaslatot. Lényegében a felsorolt építmények előtti közterület
használatáról kellene egy egységes rendező elvet kialakítani, bevonva ebbe a körbe az Endrődi Cuti
Kft. közterület használatát is.
A Városfenntartó bizottság elutasította a döntési javaslatot.
Poharelec László képviselő személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, döntsenek a képviselő úr kizárásáról. Felhívta a
figyelmet arra, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
319/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Poharelec László képviselőt kizárja a Körös Étterem
és Szálloda, a Dreher Söröző valamint a Domszög Étterem előtti közterületeken elhelyezett
építmények használata tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Márjalaki József bizottsági elnök nem értett egyet azzal, hogy az Endrődi Cuti Kft. közterület
használatát is bevonják ebbe a körbe, mivel az egy fix építmény, és emlékezete szerint ebben az évben
is meghatározták annak közterület foglalási díját.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, és 5 tartózkodás mellett a döntési javaslatot
elutasította.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
320/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elutasítja, hogy a Körös étterem és Szálloda valamint
a Dreher Söröző közterület használata azonos módon legyen elbírálva a Domszög Kft.
ügyével, és hogy a használati díj kiszámlázásra kerüljön az érintett időszakra vonatkozóan.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Magtárlaposi úton található félkész lakások befejezése
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnök elmondta, az új háziorvosok kapcsán merült fel a
Magtárlaposi út 1-3 sz. alatt lévő 5 db félkész lakásoknak a befejezése. A lakások befejezése nettó
17.137.564 Ft, az előzetes ajánlat szerint. Az ÁFA-t az önkormányzat visszaigényelheti, mert az
ingatlant a jövőben bérbeadás útján kívánja hasznosítani. Forrásként jelenleg csak a rendelkezésre álló
kötvényforrás jelölhető meg. A bizottság elnöki munkacsoport javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
az üzleti vagyon felülvizsgálatát követően tegyen javaslatot azon ingatlanok értékesítésre, melyek
vételára fedezheti a felhasznált kötvényforrásból származó összeget, biztosítja a visszapótlást.
A bizottság tárgyalta az előterjesztést és egyhangúan javasolja a döntési javaslatok elfogadását.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte, az interneten elolvasott jó néhány háziorvosi
álláshelyre kiírt pályázati kiírást, melyek többségében a szolgálati lakás biztosított. Amennyiben mi
versenyezni akarunk a legkisebb mértékben is azzal, hogy háziorvosokat akarunk ide csábítani,
nekünk is be kell szállni ebbe a versenybe, legalább a minimum feltételeket biztosítanunk kell.
Érdekességként felolvasott egy gyomaendrődi felnőtt háziorvosi praxis értékesítéséről szóló hirdetést,
amely szerint lakást az önkormányzat biztosít.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megjegyezte, a hirdetések között az is szerepel, hogy minimum 5
éves leszerződés esetén. Ezt a feltétel meghatározást nekünk is követni kellene, elő kellene írni.
Toldi Balázs alpolgármester amellett, hogy egyetértett a lakások felújításának szükségességével,
kételkedett a kötvény vagyongyarapodás címszó alatt történő felhasználásával kapcsolatban.
Kérdésként vetette fel, hogy szüksége van e az önkormányzatnak mind az 5 lakásra szolgálati
lakásként. Adott esetben két lakásnak az értékesítése megoldást jelenthetne a forrás visszapótlására. A
kötvény visszapótlására igen is szükség lesz.
Javasolta, hogy felújítást követően válasszák ki, mely lakásokat kívánják szolgálati lakásként
megtartani, a többit pedig hirdessék meg értékesítésre, és próbálják meg eladni. A 22 millió Ft
kötvényforrást mindenképen vissza kell pótolni, mert az kamataival együtt sokkal többe kerül az
önkormányzatnak. Ha teljes mértékben nem is, de valamennyire térüljön meg a befektetésünk.
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Poharelec László képviselő egyetértett a lakások felújításával, de a kötvény felhasználásával nem.
Meg kellene vizsgálni annak lehetőségét, hogy vagy a vízmű részvények eladásából, vagy a 25 millió
Ft költségvetési tartalékból biztosítsák a lakások felújításához szükséges pénzösszeget, és ezt pótolják
vissza a lakások értékesítéséből.
A Pénzügyi bizottságnak, így két év eltelte után végre hozzá kellene fogni az önkormányzati
ingatlanok értékesítéséhez.
Számtalanszor elhangzott, hogy vannak ingatlanok, amelyeket el kellene adni, de ez idáig semmi nem
történt, még meg sem hirdették. Kérte a bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépést, és hirdesse
meg azokat az ingatlanokat, amelyeket az önkormányzat el szeretne adni.
Kérdése volt továbbá, hogy milyen mód és lehetőség van a vízmű részvények értékesítésére.
Támogatta Alpolgármester úr javaslatát, hogy amennyiben van rá igény, úgy értékesítsenek a
lakásokból is, amit akár már most is meghirdethetnének.
Nagyné Perjési Anikó képviselő egyetértett a lakások értékesítésére tett javaslattal. Véleménye
szerint három lakás elegendő lenne szolgálati lakásnak, a másik kettőt értékesítsék, és szabják meg az
eljárás határidejét.
Szilágyné Bácsi Gabriella a Pénzügyi osztály vezetője reagálva elmondta, a vízmű részvényeket
szintén kötvényforrásból vásárolta az önkormányzat. Amennyiben az értékesítésre kerül, úgy az is a
visszapótlást szolgálhatná. A 25 millió Ft működésre lett tartalékba helyezve a költségvetésbe, az év
során jelentkező be nem tervezett problémák finanszírozását szolgálná. Ez az összeg mindenképpen a
tartalékot kellene, hogy szolgálja.
Márjalaki József bizottsági elnök hangsúlyozta, mint emlékezetes a képviselő-testület az
önkormányzati vagyon áttekintésére háromfős albizottságot hozott létre. A pénzügyi bizottság
legutóbbi ülésén két ingatlan árverése is szerepelt a napirendek között, melyeket a bizottság elnapolt
addig, amíg a 3 fős albizottság nem dönt a város számára fontos és az értékesítésre kijelölhető
ingatlanokról. Véleménye szerint az albizottság döntését mindenképpen meg kellene várni, addig nem
kellene beszélni arról, hogy mely ingatlanokat adják el.
Várfi András polgármester összegezve megállapította, hogy a képviselők egyetértetnek azzal, hogy a
Magtárlaposi úti lakások befejezésére szükség van, hogy az ide érkező háziorvosoknak lakást tudjunk
biztosítani. A befejezéshez 22 millió Ft-ra van szükség, melyre a kötvényforrás áll rendelkezésre.
Lényegében ezt tartalmazza az 1. döntési javaslat. A 2. döntési javaslat arról szól, hogy utasítsák a
Pénzügyi bizottságot, hogy az üzleti vagyon felülvizsgálata során tegyen javaslatot azon ingatlanokra,
melyek értékesítéséből származó bevétel biztosítja a kötvényforrásból felhasznált összeg
visszapótlását. Véleménye szerint, a döntési javaslat elfogadása esetén ebbe lehetne rendelkezni a
vízmű részvény esetleges értékesítésének lehetőségéről is. Javasolta a döntési javaslat ennek megfelelő
módosítását.
A 3. döntési javaslatban az Ügyrendi bizottságot utasítanák arra, hogy a júniusi ülésre tegyen
javaslatot a kialakításra kerülő lakások, és garázsok bérletére, és terjessze be a lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
tervezetet. Ezen döntési javaslatot lehetne kiegészíteni az Alpolgármester javaslatával, hogy a
bizottság tegyen javaslatot az öt lakásból esetlegesen két lakásnak az értékesítésére.
A határidő az 1. döntési javaslat esetében azonnal, a 2. döntési javaslatnál a határidőt az albizottság
munkájának befejezéséhez kellene kapcsolni, míg a 3. döntési javaslatnál a határidő a júniusi testületi
ülés.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy a közbeszerzési eljárást minél előbb indítsák el, a
kivitelezésre kéjék be az árajánlatokat.
Poharelec László képviselő javasolta, hogy a háromfős albizottság már a soron következő bizottság
elnöki munkacsoport ülésére hozza be javaslatát, hogy a testületi ülésen már tudjanak róla dönteni.
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Dr. Csorba Csaba jegyző megjegyezte, az előterjesztett 2. döntési javaslatban a határidő a soron
következő testületi ülés napja, június 28.
Ismerve az albizottság jelenlegi munkáját és a hivatali előkészítettséget, nincs akadálya annak, hogy a
teljes vagyont végig vizsgálja és az üzleti vagyon kategóriában az értékesítésre szánt vagyonelemekre
konkrét javaslatot tegyen a Pénzügyi bizottság.
Márjalaki József bizottsági elnök megjegyezte, hogy a kötvényből 600 millió Ft június 21. napjáig
van lekötve, az egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatásáig ez az összeg fel fog szabadulni, így a
következő lekötésnél a befejezéshez szükséges pénzösszeget meg fogják hagyni.
Várfi András polgármester lezárta a témát, és felkérte a képviselőket, hogy a döntési javaslatokról
külön-külön szavazzanak.
Az 1. döntési javaslatot a beterjesztésnek megfelelően javasolta elfogadni.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
321/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András a
polgármestert, hogy a gyomaendrődi 3542/14. hrzs alatt nyilvántartásba vett (Magtárlaposi u.
1-3. sz. ) ingatlanon található öt félkész lakás befejezése érdekében figyelemmel a beszerzési
szabályzatban foglaltakra tegye meg a szükséges intézkedéseket.
A Képviselő-testület a lakások befejezéséhez a kötvényforrásból - figyelemmel a
7/1991.(IX.19.) Kt. rendelet 30.§ (3) h pontjában foglaltakra -22.000.000Ft millió, azaz
Huszonkétmillió Ft összeget jelöl ki.
A Képviselő-testület a kötvényforrásból származó összeg átvezetéséről a soron következő
költségvetési rendelet módosítása során rendelkezik, - az ÁFA visszaigénylés megtörténtét
követő soron következő testületi ülésén - a visszaigényelt pénzeszköz visszavezetéséről.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester a 2. döntési javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadásra,
miszerint az üzleti vagyon felülvizsgálata mellett a vízmű részvények esetleges értékesítésének
lehetőségét is vizsgálja meg a Pénzügyi bizottság, melyek értékesítéséből származó bevétel biztosítja a
kötvényforrásból felhasznált összeg visszapótlását.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
322/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottságot, hogy vizsgálja meg a vízmű részvény esetleges értékesítésének
lehetőségét, továbbá az üzleti vagyon felülvizsgálata során tegyen javaslatot azon
ingatlanokra, melyek értékesítéséből származó bevétel biztosítja a kötvényforrásból
felhasznált összeg visszapótlását.
Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Márjalaki József bizottsági elnök
A Polgármester a 3. döntési javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadásra, miszerint az
Ügyrendi bizottság tegyen javaslatot a Magtárlaposi úti öt lakásból két lakás értékesítésére is.
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A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
323/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a 2012. júniusi testületi ülésre
tegyen javaslatot a Magtárlaposi u. 1-3. sz. alatt kialakításra kerülő lakások, és garázsok
bérletére, valamint az öt lakásból két lakásnak az értékesítésére, és terjessze be a lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló tervezetet.
Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök
/ Marton Dániel képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 10 fő./
16. Napirendi pont
Vízmű rekonstrukciós munkákról beszámoló
Várfi András polgármester felkérte Dr. Timár Andrea osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Timár Andrea elmondta, 2011-ben a Képviselő-testület döntésének megfelelően az
önkormányzat az alábbi rekonstrukciós munkákra kötött szerződést:
Vásártéri ltp. szennyvízcsatorna felújítása, 500 m3-es víztározó felújítása, tisztított szennyvíz átemelő
villamos felújítása, és a 2010-es évről áthúzódó munkálatra az aquahenger belső felújítására. A
munkálatok elkészültek a vállalkozói díjak kifizetésre kerültek.
A Békés Megyei Vízművek Zrt. az elmúlt év novemberében benyújtotta a 2012 évre vonatkozó
rekonstrukciós javaslatát, melyek összértéke 50.809 e Ft. 2009-től a rekonstrukciós munkák fedezetéül
a szolgáltatási díjakba beépített többlet bérleti díj szolgál, melynek összegét 2011-ben a képviselőtestület 40 Ft/m3 összegben határozta meg. A 2011. december 31-én hatályba lépett víziközműszolgáltatásról szóló törvény alapján a víziközmű-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott
bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. E miatt a
szolgáltató az ivóvíz szolgáltatási díjba 32 Ft/m3, a szennyvíz szolgáltatási díjba 1-Ft/m3 többlet
bérleti díjat tudott beépíteni. Ezek alapján az idei évben várhatóan a rekonstrukcióra fordítható összeg
17.357 e Ft.
Mint a képviselő-testület előtt is ismert a szennyvíztisztító felújítására irányuló KEOP pályázaton 800
millió Ft-ot nyert az önkormányzat. A képviselő-testület döntésének megfelelően a telep felújításának
éveiben 2012-2015-ig a többlet bérleti díj 50 %-át ennek a fejlesztésnek a fedezésére fordítják. A
pályázat saját ereje 158.900.535- Ft, melynek 50 %-ra az EU Önerő Alapra pályázatot nyújtott be az
önkormányzat. 2012-2015 között összesen 84.580.820 Ft összegű önerő forrását kell biztosítani az
önkormányzatnak. A saját erő finanszírozásának forrásául a jelenlegi jogszabályi rendelkezések
mellett a 2013. és 2014. években a Vízmű által az önkormányzatnak fizetett többlet bérleti díj összege
legalább 10.000.000- Ft körül várható, ezért ezzel a minimum összeggel számoltunk ebben a két
évben. 2014-ben azonban 35.285.000- Ft saját erő fedezete hiányzik, az nem biztosítható a többlet
bérleti díjból, ennek forrásaként a kötvényt javasolják kijelölni.
A szennyvíztisztító telep korszerűsítésére irányuló KEOP pályázat megvalósítása során jelenleg a
projektmenedzsment, a PR szolgáltató és a FIDIC mérnök kiválasztása zajlik. A kivitelezés tárgyában
a közbeszerzési eljárás 2012 augusztusában kerül kiírásra, ezért azt javasolják a Képviselő-testületnek,
hogy a rekonstrukciós munkálatokról az augusztusi ülésén döntsön, addigra összevetjük a
szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának kiviteli tervét a Vízművek Zrt. Rekonstrukciós Osztálya
által javasoltakkal.
Az előterjesztésben három döntési javaslat szerepel. Az első a beszámoló elfogadásáról szól, a
második 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben a pályázati saját erő kijelöléséről, és a hiányzó 35 millió Ft
kötvény terhére történő biztosításáról. A harmadik döntési javaslatban pedig arról döntene a képviselő-
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testület, hogy a víziközmű-hálózaton 2012-ben elvégzendő rekonstrukciós munkálatokat a 2012.
augusztusi ülésén határozza meg.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, alaposan át kell majd tekinteni a Vízművek Zrt. által
megküldött rekonstrukciós tervet, hiszen a szennyvizes rekonstrukciós táblázatában 33.5 millió Ft-ot
tervezett be, főként a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére, amely telep rekonstrukciója az elnyert
pályázati támogatásból egyébként is meg fog történni.
Toldi Balázs alpolgármester értelmezése szerint 2012-től 2014-ig az összes többlet bérleti díjat – nem
csak 50 %-át – a telep fejlesztésére, a pályázat saját erejére fogják fordítani, ha ez így van, akkor az
egyéb rekonstrukciós munkákat, előre nem tervezett meghibásodásokat milyen összegből akarják
finanszírozni.
/ Marton Dániel képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 11 fő./
Dr. Timár Andrea reagálva elmondta, a szolgáltatási díjba beépített többlet bérleti díjat használják fel
a betervezett rekonstrukciós munkálatokra, és ugyan csak a szolgáltatási díjba épített alap bérleti díjat
pedig az un. havária jellegű kiadások fedezetére tudják felhasználni. Az elmúlt évben az alap bérleti
díjból 1.800 e Ft maradt, a többi pénzt elvitték az ilyen jellegű kiadások.
Poharelec László képviselő javaslata, hogy az esetlegesen értékesítésre kerülő vízmű részvényből
befolyó pénzösszegből biztosítsák a hiányzó 35 millió Ft pályázati saját erőt.
Várfi András polgármester nem értett egyet a javaslattal, egyenlőre csak a részvény értékesítés
lehetőségének megvizsgálásáról, annak előkészítéséről döntött a testület, ezzel a pénzzel még ne
gazdálkodjanak, csak azzal, ami a rendelkezésre áll.
Ismertette az első döntési javaslatot, amely szerint elfogadják a 2011-ben a víziközmű-hálózaton
elvégzett rekonstrukciós munkálatokról szóló tájékoztatót.
Felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
324/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2011-ben a víziközmű-hálózaton
elvégzett rekonstrukciós munkálatokról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
A következőkben a második döntési javaslatról kérte a képviselők döntését, amely a pályázati saját erő
kijelöléséről szól.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy miért kell már 2012-ben a 2014 évi forrás kijelölésről
dönteni.
Dr. Timár Andrea válaszolva elmondta, célszerűnek tartják, hogy a kötvényforrásból mindenképpen
maradjon erre a célra, hiszen egy elnyert pályázatról van szó, melyhez a saját erőt biztosítani kell.
Toldi Balázs alpolgármester javasolta, hogy helyezzék tartalékba a kötvénynek ezt az összegét és
majd akkor döntsenek a felhasználásáról, amikor szükséges – 2014-ig még sok minden változhat,
lehet, hogy nem is kell teljes mértékben felhasználni ezt a 35 millió Ft-ot.
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Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a telep fejlesztésére a közbeszerzési eljárást úgy lehet kiírni,
ha a szükséges források – ezen belül a saját erő is - rendelkezésre állnak.
Az alpolgármester úr javaslatát el lehet fogadni, azzal, hogy a saját forrás szükséges részét tartalékba
helyezi az önkormányzat, mely tartalékforrást a kötvény fogja jelenteni. Természetesen 2014-ben sok
minden változhat, újabb források nyílhatnak meg, azonban a gördülő tervezésre is figyelemmel ezeket
be kell mutatni a költségvetésbe.
Várfi András polgármester az elhangzottakra figyelemmel felkérte a képviselőket szavazzanak a
második döntési javaslatról.
A képviselő-testület 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
325/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben a víziközműhálózat üzemeltetője által fizetett többlet bérleti díjat a „Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep
korszerűsítése” című KEOP-1.2-/09-11-2011-0055 azonosító számú projekt saját erejének
fedezetére jelöli ki. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. évben a „Gyomaendrőd
szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című KEOP-1.2-/09-11-2011-0055 azonosító számú
projekt saját erejének fedezetére 35.285.000-Ft összeget biztosít a 2008-ban kibocsátott
kötvény terhére.
Határidő: azonnal
Végezetül a Polgármester a harmadik döntési javaslatról kérte a képviselők döntését, amely szerint a
víziközmű-hálózaton 2012-ben elvégzendő rekonstrukciós munkálatokat a 2012. augusztusi ülésén
határozzák meg.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
326/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a víziközmű-hálózaton 2012-ben elvégzendő
rekonstrukciós munkálatokat a 2012. augusztusi ülésén határozza meg.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
Beszámoló az IKSZT működésének kezdeti tapasztalatairól
Várfi András polgármester elmondta, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása
Gyomaendrődön” című pályázat megvalósításának eredményeként 2012 februárjától nyújtja közösségi
szolgáltatásait a Rózsahegyi Ház. A beszámoló a február óta eltelt időszak működési tapasztalatait
mutatja be, hogy milyen partnerekkel működnek együtt, a kötelező és választható szolgáltatások körét,
a nyitva tartást, a kötelező programokat és ház működésének pénzügyi vonatkozásait.
Mint a polgármesteri beszámolóban is elmondta, a ház dolgozói aktívan közreműködtek a május 19-i
Bogrács napi rendezvény megszervezésében, lebonyolításában. Öregszőlő lakói igénylik a ház
szolgáltatásait, szívesen használják.
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Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket fogadják el a beszámolót.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
327/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja Rózsahegyi Iskola
Diákjaiért Közhasznú Alapítvány beszámolóját az IKSZT (Rózsahegyi Ház) működésének
kezdeti tapasztalatairól.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány kérelme
Várfi András polgármester felkérte Iványi Lajosné képviselőt ismertesse az előterjesztést.
Iványi Lajosné elmondta, az alapítvány kuratóriumának elnöke, Farkas Zoltánné kérelemmel fordult
a Képviselő-testülethez, hogy a lengyel testvériskola kölcsönös tanulmányi utjainak megszervezéséhez
anyagi támogatást nyújtson.
A megtervezett csere tanulmányi utak költségvetése összesen 200 E Ft, melyre az alapítvány az
ifjúsági alapból 50 E Ft támogatást nyert. A tervezett programokat akkor tudja megvalósítani az
alapítvány, ha további támogatáshoz jut. Az alapítvány kuratóriumának elnöke kéri, hogy az
ifjúsági alapban megmaradó forrásból támogassa a testület a Pilznó - Gyomaendrőd iskolái között lévő
kapcsolat ápolását.
Az Ügyrendi bizottság a kérelmet megtárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek, hogy 95 E Ft
összeg megítélésével támogassa az alapítvány kérelmét, melynek forrásaként az ifjúsági alap
pályázható összegében megmaradt 95 E Ft - pályázati összegből tartalék 60 E Ft, illetve pályázó által
lemondott pályázati összeg 35 E Ft - összeget jelöljék meg.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottság javaslatával, kérte a képviselőket, hogy annak
figyelembe vételével szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
328/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Farkas Zoltánné
kuratóriumi elnök kérését, a Pilznó - Gyomaendrőd iskolái közötti csere tanulmányi utak
megszervezése ügyében az alábbiak alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő pénzbeli
támogatást nyújt a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány – Farkas Zoltánné
kuratóriumi elnök - részére 95.000 Ft azaz kilencvenötezer forint összegben, a Pilznó Gyomaendrőd iskolái között megszervezett csere tanulmányi utakra.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Közhasznú Alapítvány részére megítélt támogatás forrásaként az ifjúsági alap pályázható
összegében megmaradt 95 E Ft (pályázati összegből tartalék 60 E Ft, illetve pályázó által
lemondott pályázati összeg 35 E Ft) összeget jelöli meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvánnyal kösse meg a
támogatói szerződést.
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Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusának kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette a kérelem lényegét.
A kamarakórus meghívást kapott a schöneki testvérvárosban 2012. június 28 - július 1-ig megrendezésre kerülő kórustalálkozóra. A kórus karnagya Gecseiné Sárhegyi Nóra, a kórustalálkozóra
való kiutazás megszervezéséhez 100 e Ft anyagi támogatást kér a képviselő-testülettől.
A civil alap meghívásos pályázati kiírásakor, a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa pályázatot
nyújtott be több program megvalósításának – többek között a schöneki kórustalálkozóra is – pályázati
támogatására, és az alapból 100 E Ft támogatásban részesült.
A Pénzügyi bizottság a kérelmet megtárgyalta, és nem javasolta pluszt támogatás megítélését, hanem
javaslattal élt az Ügyrendi bizottság felé, hogy engedélyezze a kamarakórus részére, hogy a civil alap
pályázati eljárása során megítélt 100 E Ft támogatási összeget, a schöneki kórustalálkozó költségeire
használja fel.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megkérdezte, a testvérvárosi alapból nem lehetne e megadni a kért
100 e Ft-ot, a civil alapból elnyert 100 e Ft pedig a helyi rendezvényekre költse a kórus.
Várfi András polgármester megjegyezte, a testvérvárosi alap a testvérvárosi delegációk fogadására
szolgál.
Poharelec László képviselő kapcsolódva Nagyné Perjési Anikó képviselőhöz javasolta, hogy a kért
100 e Ft-ot adják meg a kórusnak a testvérvárosi alapból. Javasolta a képviselőknek az A. alternatíva
szerinti döntési javaslat elfogadását.
Szilágyiné Bácsi Gabriella a pénzügyi osztály vezetője jelezte, hogy a testvérvárosi kapcsolatok
ápolására elkülönített összeg a sportalap kötött részében jelenik meg, nem a civil alapban.
Tóthné Rojik Edit oktatási előadó kiegészítve a fentieket elmondta, a sport alap kötött alapjában úgy
szerepel a célmeghatározás, hogy „testvérvárosi és nemzetközi sportkapcsolatok és kommunikáció”.
Poharelec László képviselő megkérdezte, jogilag megoldható e, hogy ebből a kötött alapból adják oda
a 100 e Ft-ot.
Dr. Csorba Csaba jegyző válasza igen, hiszen mindegyik alap felett a képviselő-testület rendelkezik.
A következő költségvetési rendelet módosításánál az átcsoportosítás megtehető. Látni kell azonban,
hogy ebben az alapban vannak azok a sportrendezvényekkel kapcsolatos támogatások, amihez év
közben a testület a testvérvárosi kapcsolatok keretében támogatást biztosít. Mivel ez több
sporttevékenységet érint, így tisztában kell lenni azzal, hogy az ezekre felhasználható összeg csökkeni
fog.
Várfi András polgármester megkérdezte Poharelec László képviselőt fenntartja e az A. alternatíva
elfogadására vonatkozó javaslatát.
Poharelec László képviselő válasza, igen.
Várfi András polgármester a javaslatra figyelemmel szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot, amely
szerint a 100.000. Ft támogatást nyújtanak a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa részére a
schöneki kórustalálkozóra való utazás úti költségének támogatására. A támogatás forrásaként a sport
alap kötött felhasználású támogatások testvérvárosi és nemzetközi sportkapcsolatok és kommunikáció
címen elkülönített összeget jelölik meg.
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A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
329/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Gecseiné Sárhegyi
Nóra - karnagy kérését, a schöneki kórustalálkozóra való kiutazás megszervezése ügyében az
alábbiak alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő pénzbeli
támogatást nyújt a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus – Gecseiné Sárhegyi Nóra karnagy - részére 100.000. Ft azaz egyszázezer forint összegben, a schöneki kórustalálkozóra
való utazás úti költségének támogatására.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus részére megítélt támogatás forrásaként a sport alap kötött felhasználású
támogatások „Testvérvárosi és nemzetközi sportkapcsolatok és kommunikáció ” címen
elkülönített összeget jelöli meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórussal kösse meg a támogatói
szerződést.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az egyesület kéri a képviselő-testületet, hogy ismételten
járuljon hozzá a „Rádió Sun” működéséhez Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató
Intézmény Kossuth út 9. szám alatt lévő épületében azzal, hogy helyiséghasználatra ad lehetőséget.
2009-ben a képviselő-testület hozzájárult, hogy az egyesület a Kossuth u. 9. sz. alatti ingatlant
székhelyként jelölje meg. A bejegyzést követően határozott időre – 2010. május 30-ig - megkötésre
került egy haszonkölcsön szerződés, mely ideje alatt a rádió nem üzemelt.
2012. április 20 napjától 2012. május 20 napjáig a Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény határozott időre megállapodást kötött az egyesület – Bohák Péter képviselőjével.
Az intézményvezető tájékoztatása alapján, az egyesület épülethasználati tevékenysége nem zavarja az
intézmény működését, mert nincsenek jelen a bérelt helyiségben.
A Pénzügyi bizottság javasolja a testületnek, hogy adjon helyt a kérelemnek és járuljon hozzá, hogy az
egyesület helyiséget béreljen az intézményben a megállapodás tervezetben foglaltak szerint.
Iványi Lajosné képviselő személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Várfi András polgármester kérte a képviselőket szavazzanak a képviselő kizárásáról. 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
330/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Iványi Lajosné képviselőt kizárja a Gyomaendrőd
Kultúrájáért Egyesület kérelme tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
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Határidő: azonnal
Poharelec László képviselő véleménye szerint, mivel a megállapodást Dr. Szonda István az
intézmény vezetője fogja aláírni, így neki kellene megegyezni az egyesülettel a helyiséghasználat
feltételiről. Információi szerint Szonda úr nem zárkózik el ettől, módosító javasoltként javasolta, hogy
a kérelmet a testület vegye tudomásul, és bízza meg az intézmény vezetőjét, hogy a helyiséghasználati
eljárást folytassa le és kösse meg a megállapodást.
Arnóczi István János képviselő megkérdezte, az intézmény vezetője meggyezhet e a képviselőtestület döntése nélkül.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a hatályos vagyonrendelet szerint igen, éven belül
vállalhat kötelezettséget. A testülettől megbízást kap ennek az eljárásnak a lefolytatására.
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, az FM 88.00 frekvencián hallható
Gyomaendrőd új rádiója a „Rádió Sun”.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
módosító javaslatról, amely szerint a képviselő-testület tudomásul veszi az egyesület kérelmét,
továbbá megbízza a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény vezetőjét,
hogy az egyesület által üzemeltetett „Rádió Sun” működtetéséhez kapcsolódó helyiség használati
eljárást folytassa le, kösse meg a megállapodást.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
331/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Kultúrájáért
Egyesület kérelmét tudomásul veszi, továbbá megbízza a Közművelődési - Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény vezetőjét, hogy az egyesület által üzemeltetett „Rádió Sun”
(képviseli: Bohák Péter) működtetéséhez kapcsolódó helyiség használati eljárást folytassa le,
kösse meg a megállapodást.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Gyomaendrőd Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Gyomaendrőd Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kérelemmel fordult a Pénzügyi bizottsághoz, hogy 2012. június 8-án a Békés megyei roma kispályás
labdarúgó torna megszervezéséhez 100.000 Ft anyagi támogatást nyújtson.
A Pénzügyi bizottság javasolja a kért 100.000 Ft támogatás megítélését vissza nem térítendő
támogatás formájában. A bizottság kérte a kérelmezőket, hogy kérelmüket részletes költségvetéssel
támasszák alá, és azt terjesszék be a testület jelen ülésére. A költség kimutatás beterjesztése
megtörtént, így javasolja a testületnek a 100.000 Ft biztosítását, melynek fedezetéül a sport alap kötött
felhasználású tartalékát jelöljék meg.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
332/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Szécsi Zsolt elnök
megbízásából, Raffael Attila képviselő kérését, a Békés megyei roma kispályás labdarúgó
torna megszervezése ügyében az alábbiak alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő pénzbeli
támogatást nyújt a Gyomaendrőd Roma Nemzetiségi Önkormányzat – Szécsi Zsolt elnök
megbízásából, Raffael Attila képviselő - részére 100.000 Ft azaz egyszázezer forint
összegben, a Békés megyei roma kispályás labdarúgó torna (egyéb dologi kiadások,
játékvezetői tiszteletdíj, ásványvíz, serlegek, oklevelek, mentőápolói díj,)megrendezésére,
részletes költségvetési elszámolás alátámasztásával.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Roma
Nemzetiségi Önkormányzat részére megítélt támogatás fedezetéül a sport alap kötött
felhasználású tartalékát jelöli meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a Gyomaendrőd Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kösse meg a
támogatói szerződést.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Beinschróth Károly emléktábla elhelyezési kérelme
Betkó József a Városfenntartó bizottság elnöke az alábbiakban ismertette az előterjesztést:
Beinschróth Károly kérelmet nyújtott be, emléktábla elhelyezés engedélyezése ügyében.
Az alkotó által elkészített tábla megemlékezés, a Körösmenti Táncegyüttes megalakulásának 45 éves
évfordulója alkalmából valamint tisztelgés Nagy Albert – alapító néptánc pedagógus munkáságának.
Az emléktábla avatás 2012. június 23-án ünnepélyes keretek között kerül felavatásra a néptáncegyüttes
45 éves évfordulójára rendezett ünnepségen, mely a városi ünnepsorozat egyik rendezvénye lesz.
Az emléktáblát a Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény (Kossuth út 9. sz.)
homlokzatára kívánják elhelyezni.
A bizottság javasolja a tábla elhelyezés engedélyezését.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte, volt alkalma személyesen is ismerni Nagy Albertet, aki
Gyomaendrődön elindította a néptánc mozgalmat – a megye sőt a környék egyik legerősebb
táncegyüttesét hozta létre. A táblaállítással méltó módon emlékeznének munkásságára.
Javasolta az engedély megadását.
Várfi András polgármester egyetértetve a javaslatokkal, felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatnak megfelelően.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
333/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beinschróth Károly kérelme
alapján engedélyezi Nagy Albert néptánc pedagógus alapításával 45 éve megalakult
Körösmenti Táncegyüttes évfordulójára készített emléktábla elhelyezését, a KözművelődésiKözgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény (Kossuth út 9. sz.) homlokzatán a döntési
javaslathoz tartozó 1. számú melléklet alapján, az alábbi tartalommal:
"EBBEN AZ ÉPÜLETBEN ALAKULT MEG A KÖRÖSMENTI NÉPTÁNCEGYÜTTES
1967-BEN NAGY ALBERT VEZETÉSÉVEL
AZ EMLÉKTÁBLÁT ÁLLÍTOTTÁK:
AZ ALAPÍTÓ TAGOK
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NYAGY ALBERT CSALÁDI KÖRE
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012-BEN"
A tábla pontos elhelyezését illetve annak kihelyezési módját köteles a kérelmező egyeztetni a
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályával, a bíráló
bizottság javaslata alapján.
Határidő: azonnal
23.Napirendi pont
Emlékműállítás engedélyezés kérés
Várfi András polgármester felkérte Tóthné Rojik Edit oktatási előadót, ismertesse az előterjesztést.
Tóthné Rojik Edit elmondta, a kommunizmus üldözötteinek leszármazottai, az Endrődiek Baráti Kör
néhány tagjai valamint pártoló tagok, emlékműállítás engedélyezését kérik a tisztelt Képviselőtestülettől, az Üldözött Magyar Gazdák (kulák) Emlékmű állítását illetően, melyet 2012. június 29
napján – az első Üldözött Magyar Gazdák napján - kívánnak felavatni az endrődi Hősök terén.
Időközben a kérelemmel kapcsolatban érkezett még két levél, melyet a képviselők megkaptak. Az
egyik levél írója Szabó Béla, személyesen is jelen van az ülésen, a másik levél írója Tímár Imre, az
Endrődiek Baráti Körének elnöke.
Mint azt az előterjesztés is tartalmazza, művészeti alkotásoknak közterületen vagy önkormányzati
tulajdonú épületben való elhelyezéséhez, áthelyezéséhez vagy lebontásához az 1991. évi XX. törvény
109. § 1. és 2. bekezdése alapján az önkormányzatok kötelesek előzetes szakvéleményt kérni.
A kérelmezők leírták, hogy az egyeztetés melyik stádiumában tartanak, illetve leírták, hogy vállalják
az emlékműállítással kapcsolatos költségeket.
Az előterjesztésben két döntési alternatíva szerepel. Kérte a képviselőket, hogy a kérelem, illetve az
említett levelek valamint az előterjesztésben leírtak figyelembe vételével tárgyalják meg az
előterjesztést, és hozzák meg döntésüket.
Poharelec László képviselő megérette a kérelmezőket, elfogadta érveléseiket az emlékmű állítás
kapcsán. Saját maga is érintettje volt az akkor történteknek, szülein keresztül, amikor jöttek és
lesöpörték a családi házuk padlását. Sőt keresztülment egy koncepciós peren, így át tudja érezni
azokat, akiket megszégyenítettek, nincstelenné tettek és próbáltak a sárba taposni. Ennek ellenére azt
kérte, hogy ezeket a sebeket ne feszegessék, mindenki emlékezzen meg úgy, ahogy szeretné, ahogy
gondolja. Sem egyik, sem másik oldalhoz nem szeretné a nevét adni, annak ellenére, hogy a családja is
érintett volt, azon az oldalon, akiket megaláztak.
Javasolta a testületnek, illetve kérdésként vetette fel, hogy van e arra lehetőség, hogy kijelöljenek egy
olyan parkot, ahová el lehet helyezni különböző emlékműveket, anélkül, hogy a testület véleményt
mondana arról, hogy egyetértenek vele, vagy nem.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, Gyomaendrődön nagyon sokszor elhangzott már,
hogy ne politizáljunk, a testület ne politizáljon. A képviselő úr hozzászólása viszont éppen egy elég
erős politikai megnyilvánulás volt. A képviselő-testületnek nem arról kell dönteni, hogy a benyújtott
kérelemnek mi a tartalma, hanem a demokrácia szabálya szerint arról kell dönteni, hogy ez egy
demokratikus jogállam felépítésébe bele fér e. Magyarországon 1990 óta, ami nem tilos, az szabad,
tehát egy civil szervezet, ha úgy gondolja, hogy szeretne egy emlékművet felállítani vagy egy táblát
elhelyezni, akkor a testületnek aszerint kell megítélni, hogy erre meg van e lehetőség, eleget tesznek e
feltételeknek. Nem a tartalmával kell foglalkozni, mert az már politizálás.
A maga részéről nem tudta elképzelni azt, hogy kijelöljenek egy parkot ilyen célra, ahol sok-sok
témában állítanának fel emlékműveket. Ne szégyenítsék meg a Gyomaendrődieket még egy ilyen
gondolattal sem.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint egy ilyen témában, ami most a testület elé került, nem
nagyon lehet politikailag függetlennek maradni. Koránál fogva csak történelemkönyvekből ismeri ezt
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a korszakot, de nagyon nehéz állást foglalni. Természetesen, ami nem tilos, az szabad, szabad
emlékművet állítani, de még is meg kell kérdezni a testületet, hogy állíthat e valaki, valaminek az
emlékére.
Valaminek az emléke, független attól, hogy az most éppen a politikáról vagy valami másról szól, de az
valamihez kapcsolódik, valaminek emléket állít. Nem lehet objektíven dönteni, valamiféle
befolyásoltság azért csak van.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a jogszabály rendezi az önkormányzat kötelezettségét,
függetlenül attól, hogy létrehoz e az önkormányzat szoborparkra területet, vagy egyedileg kell dönteni.
A már említett 1991. évi XX. törvény rendezi a hatáskört, melyet megerősített az Alkotmánybíróság
egy korábbi döntésével, illetve az Államigazgatási Hivatalok – a Kormányhivatalok jogelődjei - 2010ben adtak ki állásfoglalásokat. A jogszabály, illetve az állásfoglalások egyértelműen rendezik a
hatásköröket, hogy a hatáskör gyakorlása során a döntéshozó milyen eljárási rendet kell, hogy
kövessen. Ennek megfelelően ez az eljárás jogilag teljesen rendezett. Az önkormányzat át nem
ruházható hatáskörébe tartozik, közterületen művészeti alkotások elhelyezésére kizárólagos hatásköre
van az önkormányzatnak. Valóban vannak olyan eljárási kérdések, amihez nem biztos, hogy
rendelkezik megfelelő szakértelemmel a testület. Nem a politikai tartalomról van szó, hanem arról,
hogy egy közterületen milyen művészeti alkotás helyezhető el. Erre a lektorátus hivatott
szakvéleményt adni, mely szakvélemény az önkormányzatot nem köti, attól eltérhet, viszont a
véleményt kötelező kikérni, attól az önkormányzat nem térhet el.
Összegezve, a testületnek át nem ruházható hatáskörében kell erről a kérdésről döntenie a megfelelő
szakvélemények birtokában és ismeretében.
Szabó Béla a kezdeményezők nevében kérte a képviselő-testületet, hogy a beadványuk tárgyát úgy az
országos, mint a helyi politikától teljesen elhatárolt kegyeleti ügynek tekintsék. A kuláküldözés idején
a több ezer elszenvedett üldözött között mindegyik képviselő, szekciójának tagját, hozzátartozóját,
ősét meg lehet találni. Nekik szeretnék ezzel az emlékművel tiszteletüket leróni és mementóként, hogy
többé ilyen nem történjen meg, az utókort figyelmeztetni. Helyileg ott, ahová ezek az események
leginkább kötődtek- az Endrődi Hősök terén, a volt Községházával szemben. Kutatásaik alapján
elmondhatják, hogy ezen atrocitások országosan is Endrődön csúcsosodtak ki. Nem pénzt, áldozatot
kérnek, hanem vállalnák ennek az emlékműnek a megvalósítását, amihez örömmel fogadnának
hivatalos segítséget is. Kérik a testület hozzájárulását, hogy cselekedhessenek, ebben a nagyon
sokunkat tragikusan érintő ügyben. Az ügyet több törvény és rendelet alapján támogatva
kezdeményezték. A kérelmet aláírók neve igen tisztes anyagi fedezetet jelent, de egy pozitív döntés
esetén számos további támogató csatlakozása várható.
Dávid István a Munkáspárt helyi képviseletében hangsúlyozta, hogy a Munkáspárt mindenféle
emléktábla, emlékműállítást elutasít a Hősök terén. Kérte a döntéshozókat olyan határozatot hozzanak,
hogy a Hősök tere maradjon örökre a hősöké és leszármazottaiké. A benyújtott kezdeményezés
néhány embernek a hobbija, túlkapása. Átolvasva az aláírásokat, a nevek között eredeti endrődi
származású kettő sincs benne, mind Budapestiek. Név szerint említette Dr. Latorcai Jánost, aki nem
Endrődön született, hanem Békésen. Ezek az emberek nem képviselhetnek egy ilyen erős politikai
döntést, amit közülük egyesek a városra akarnak erőltetni.
Arnóczi István János képviselő hangsúlyozta, ezek a nevek azért nem lehetnek Endrődiek, mert
közel egy fél évszázada elpaterolták őket innen. Az akkori hatalom akkor úgy döntött, hogy
földönfutóvá tesz több százezer embert. Most azt a szemükre hányni, hogy miért nincsenek itt
fizikailag, cinizmus. A környező településeken szó nélkül elismerték, hogy történtek
törvénytelenségek, ugyan olyanok, mint a 40’-es évek elején 30’-as évek végén, mint a felvidéki
kitelepítések idejében. Emberek, családok mentek tönkre, és hogy erről ne lehessen megemlékezni, az
a hozzáállás a 70’-es éveket idézi. A jelenlegi törvények alapján mindenkinek jogában áll
megemlékezni, az ezt tiltó törvények 1990-ben lételemüket veszítették. Igen is jogában áll bárkinek,
akár a szülőföldjére emlékezni, amennyiben önkényuralmi jelképeket nem tüntet fel azon a
műalkotáson, olyan műalkotást állítani, amely esetleg a szülőföldjére emlékezik, arra a szenvedésre,
amit el kellett szenvedniük. A csendőrsortűz áldozatai sem olyan értelemben hősök, hogy a háborúban
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vesztek oda, hanem egy oktalan és értelmetlen, félreértésre okot adó helyzetben, egy választási
procedúra kapcsán.
Vaszkó Katalin helyi lakosként szomorúnak tartotta, hogy napjainkban ez a legégetőbb kérdés az
országban, hogy ki milyen emlékművet állítson, milyen emléktáblát helyezzen el, ezen vitatkoznak, de
e közben senki nem gondol arra, hogy az emberek éheznek, mi lesz velük egy-két év múlva.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte el kell fogadni azt, hogy mindenkinek jogában áll
emlékművet állítani, az őseire, felmenőire emlékezni, a testület nem döntheti el azt, hogy milyen cél
érdekében. Egyetlen megkötés, hogy önkényuralmi jelképet nem ábrázolhat.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, a lektorátustól a hely kijelölését is meg lehet kérni.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, igen azt is lehet kérni, hogy a hely kijelölésére is
tegyen javaslatot, de a lektorátustól elsődlegesen az alkotásról kell a szakvéleményt megkérni. A
lektorátus művészeti és szerzői jogi alkotás tekintetében fogja minősíteni az alkotást, és nem gátolja
mindaddig, míg azon valamilyen önkényuralmi jelkép nem jelenik meg.
A képviselő-testületnek a kérelmezők nyilatkozatai alapján nem szükséges pénzügyi hozzájárulást
vállalni, sőt a szakvélemény beszerzésének költségét is vállalják. Egy szakvélemény birtokában lehet
egy tervezett alkotásról dönteni. Természetesen a testület mondhatja azt, hogy közterületen nem tartja
indokoltnak ilyen köztéri alkotás elhelyezését. Arról azonban, hogy a Hősök terére illeszkedik e egy
ilyen alkotás, arról célszerű megkérni a lektorátus véleményét.
Arnóczi István János képviselő ügyrendi javaslattal élt, miszerint a két döntési alternatívát cseréljék
fel, elsőként arról szavazzanak, hogy támogatják e az Üldözött Magyar Gazdák (kulák) Emlékmű
állítását a Hősök terén.
Várfi András polgármester egyetértett a javaslattal, ismertette a B. alternatíva szerinti döntési
javaslatot, amely szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az
Üldözött Magyar Gazdák (kulák) Emlékmű állítását a Hősök terén.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert,
hogy az Üldözött Magyar Gazdák (kulák) Emlékmű állítása ügyében, az 1991. évi XX. törvény 109. §
1. és 2. bekezdése értelmében, a MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakvéleményét kérje
meg. Továbbá a költségek viselésére vonatkozó dokumentumot készítse el.
Felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület 5 igen, 1 nem és 5 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
334/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az Üldözött
Magyar Gazdák (kulák) Emlékmű állítását a Hősök terén.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Beszámoló a 2011. évi szúnyoggyérítési feladatról
/ Marton Dániel távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 10 fő./
Betkó József bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat 1999 óta a többoldalú megállapodás
keretében, regionálisan végzi a szúnyoggyérítést. A kivitelező a Szemp Air RSZ-COOP Kft.
konzorciuma. 2011-ben 1 biológiai lárvairtásra, és 3 kémiai szúnyoggyérítésre volt szükség.
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Összességében elmondható, hogy a 2011.-es év egy átlagos, vagy annál egy kicsit gyengébb
szúnyogos szezon volt, melynek megfelelően a költségvetésben e szakfeladaton jelentős tartalék
képződött.
A Városfenntartó Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évi szúnyoggyérítési
feladatokról szóló beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület a bizottság javaslatát egyhangú, 10 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
335/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2011 évi szúnyoggyérítési feladatról
szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Beszámoló a Start munkaprogram márciusi, áprilisi munkáiról
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat által lebonyolítás alatt lévő Start
munkaprogram keretén belül március és április hónapokban az alábbi munkálatok lettek elvégezve.
Illegális hulladék felszámolás- beszerzésre került 11 db kerékpár, 110 db szemeteszsák. Szemét
gyűjtése és elhordása történt, 2 fő a hulladéklerakó telepen hulladékot szelektált.
Mezőgazdasági földút karbantartása - beszerzésre került: MTZ-1025.3 erőgép, irtókapák, lapátok,
kaszák. Túraútvonal cserjézése 7km hosszan. Kálvin út, Hősök útja végén, Sebes György út vége
cserjézés, ároktakarítás.
Belvíz elvezetés - Nyárfás- Kazinczy utca mögötti terület: csatorna és töltés, cserjézés, kaszálás,
karbantartás. Zrínyi u, Pásztor J u, Tompa u, Kató u. cserjézés, csatornamélyítés-karbantartás,
hulladék-gyűjtés, nádvágás, áteresztisztítás, csatornatakarítás, mélyítés.
Téli közmunka- beszerzésre került: kaszák, villák, biotégla gyártáshoz: 20q cement és 6 m3 agyagos
föld, hidraulika olaj. A programelem február 1.-től április 30.-ig tartott, folytatása október 1.-től lesz.
Biotégla gyártó gépsor április 3.-án beüzemelésre került beüzemelésre. A dolgozókat betanították a
csorvási szakemberek. A gépsor 48 üzemórán át dolgozott, amely során kb. 1300 db tégla készült el.
A Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. A biotégla gyártásról részletesebb
beszámolást javasolt.
Arnóczi István János képviselő elmondta, annak idején a képviselő-testület személyét jelölte ki
összekötőként az önkormányzat és a biotégla gyártás munkaprogram között. A próbaüzemre nem
kapott meghívást, a mai napon személyesen nézte meg, hogy milyen körülmények között zajlott a
gyártás. Ő javasolta a Pénzügyi bizottság ülésén, hogy részletesebb beszámolót kapjanak a gyártásról,
amelyhez önerőt is biztosított az önkormányzat. Lássák tisztán, hogy milyen üzemi eredményt értek el
a próbaüzem során, mi térül meg a gyártás költségeiből.
Márjalaki József megkérdezte, az illegális hulladék felszámolásnál miért volt szükség a 11 db
kerékpár beszerzésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva a felvetésekre elmondta, a biotégla gyártás főként technikai okok
miatt nagyon nehezen tudott elindulni. A következő közmunka programba szeretnék szerepeltetni ezt a
célkitűzést, mert jelentős állami támogatás és némi saját erőt is felhasználtak a gépsor üzembe
helyezésekor, és a dolgozók képzése is megtörtént.
A kerékpárvásárlásra azért volt szükség, mert eléggé szerteágazó területen történik az illegális
szemétgyűjtés és a későbbi közmunka programokban is tudják használni.
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Poharelec László képviselő elmondta, az elmúlt évben voltak kétségei a téglagyártással kapcsolatban,
melyek azóta szem oszlottak el. Se tégla, se emberek.
Érdemes mindenkinek megnézni a helyszínen azt a gépsort, amire milliókat költöttek, hát nem az,
amire számítanak. Az eddig legyártott tégla darabjait kézzel el lehetett törni.
A beszámolót elfogadja, de egyetértve a bizottság javaslatával a biotégla gyártást Arnóczi képviselő
még jobban vegye kézbe.
Várfi András polgármester javasolta a képviselőknek, hogy a bizottság döntéshozói véleménye
szerint fogadják el a beszámolót.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
336/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Start munkaprogram márciusi és áprilisi
hónapok eseményeiről szóló beszámolót és kéri a részletesebb beszámolást a biotégla
gyártásról.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének díjazása (szóbeli előterjesztés)
Várfi András polgármester felkérte Poharelec László képviselőt tegye meg szóbeli előterjesztését.
Poharelec László képviselő és mint a Liget Fürdő Felügyelő bizottságának elnöke elmondta, a
felügyelő bizottság mai ülésén szó volt az ügyvezető igazgató eddig végzett munkájáról és a
bérezéséről, melynek kapcsán megállapítást nyert, hogy az intézményvezetők és a többi ügyvezető
igazgató béréhez képest rendkívül alacsony a bére, ezért a Felügyelő Bizottság egyhangúan javasolja a
képviselő-testületnek, hogy Vass Ignác ügyvezető bérét 2012. június 1. napjától bruttó 300.000 Ft/hó
összegben határozza meg. A prémiumfeltételek meghatározására pedig 2013. január 1. napján térjenek
vissza. A fürdőnél nehéz a prémium feltételeket meghatározni, ami abban valósulhat meg, hogy
mennyivel csökken a fürdő önkormányzati támogatása. A felügyelő bizottság látja az ügyvezető
törekvéseit, próbálja a költségeket csökkenteni.
Kérte a képviselőket, hogy fogadják el a Felügyelő bizottság javaslatát.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
337/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Vass Ignác a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
ügyvezető igazgatójának megbízási díját 2012. június 1. napjától bruttó 300.000 Ft/hó
összegben határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést ennek megfelelően
módosítsa.
A Képviselő-testület felkéri a Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy 2013. január 1. napjáig tegyen
javaslatot az ügyvezető tárgyévi prémium kifizetésének feltételeire.
Határidő: 2012. június 1., illetve 2013. január 1.
Felelős: Várfi András polgármester, illetve Poharelec László Felügyelő bizottság elnöke
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Bejelentések
Várfi András polgármester szólt arról, hogy a képviselő-testület az áprilisi ülésén utasította a
Zöldpark Kft-ta a zöldterületek, parkok kezelésére, melynek elvégzésére a következő időszakra 16
millió Ft-ot biztosított, havi egyenlő részletekben. Ezzel egyidejűleg utasította a Kft-t, hogy számoljon
be az összeg felhasználásáról, az elvégzett feladatokról.
A Kft. a beszámolási kötelezettségének eleget tett, és bemutatta a feladat ellátás 1-5 hónapra jutó
költségeinek alakulását, és az eddig elvégezett feladatokat.
A beszámolót és annak mellékleteit a képviselő-testület tagjai soron kívül megkapták.
Megkérdezte van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket, fogadják el a beszámolót.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
338/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Nonprofit Kft. beszámolóját az
1-5 hónap zöldterület gazdálkodási feladatok ellátásról, a bevételek és a költségek
alakulásáról.
Határidő: azonnal
Poharelec László képviselő a Liget Fürdő kapcsán elmondta még, hogy a Felügyelő bizottság ülésén
szó volt a fürdő fejlesztéséről is. Kérték ügyvezető urat, hogy minél rövidebb időn belül –
Polgármester úrral egyeztetve – tegyen javaslatot, hogy milyen beruházást képzel el a fürdőben, az
önkormányzat anyagi lehetőségeihez képest, olyat, ami ténylegesen megtérül. A pályázat benyújtási
határideje augusztus, jó lenne már a soron következő bizottság elnöki munkacsoport ülésén beszélni
róla.
Köszönte a Térségi Szociális Gondozási központnak a nyertes pályázatot, amit saját maguk
készítettek.
Szólt még arról, hogy 1914-ben avatták az első hidat Endrődön. Jó lenne, ha 2014-ben a megépült új
híd névadóját és az első híd avatásának 100 éves évfordulóját meg tudnák ünnepelni.
Béres János képviselő indítványozta, hogy jelen ülésen döntsenek az újonnan megválasztott
képviselő, Fülöp Zoltán bizottsági tagságáról. Mint tudjuk Poharelec László képviselő jelenleg két
bizottságnak is tagja, az egyikről le kellene mondania.
Nagyné Perjési Anikó képviselő tájékoztatásként elmondta, hogy megkezdőik a Képtár felújítása,
melyre 7 millió Ft-ot nyertek pályázaton.
A Körös Kajak Sport Egyesület is nyert a csónakház építésére benyújtott pályázaton.
Várfi András polgármester Béres János indítványával egyetértve felkérte Poharelec László képviselő
urat nyilatkozzon, melyik bizottsági tagságáról mondana le, jelenleg a Városfenntartó bizottságnak és
az Ügyrendi bizottságnak a tagja.
Poharelec László képviselő nyilatkozott, hogy a Városfenntartó bizottsági tagságáról mond le.
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Várfi András polgármester figyelemmel a nyilatkozatra, felkérte a képviselőket határozatban
döntsenek a képviselő úr Városfenntartó bizottsági tagsága megszűntetéséről.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
339/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Poharelec László képviselő
Városfenntartó, Környezetvédelmi, Mezőgazdasági Bizottsági tagságról történő lemondását,
bizottsági tagságát megszünteti.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a fenti döntés alapján javasolta, hogy Poharelec László képviselő helyére
Fülöp Zoltán képviselőt válasszák meg a Városfenntartó bizottság tagjának.
A szavazás előtt megkérdezte képviselő urat hozzájárul e, hogy a bizottsági taggá történő
megválasztásáról nyílt ülésen döntsön a képviselő-testület.
Fülöp Zoltán képviselő hozzájárulását adta.
Várfi András polgármester javasolta a Képviselő-testületnek döntsenek Fülöp Zoltán képviselő
Városfenntartó, Környezetvédelmi, Mezőgazdasági Bizottsági taggá történő megválasztásáról.
Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
340/2012. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Fülöp Zoltán képviselőt megválasztja
Városfenntartó, Környezetvédelmi, Mezőgazdasági Bizottság képviselő tagjának.

a

Határidő: azonnal
Dr. Tímár Andrea osztályvezető tájékoztatta a képviselőket, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt.
meghívta testület tagjait illetve a Városfenntartó bizottság tagjait június 18-án 13 órára a
szennyvíztisztító telepre, szeretnék bemutatni a telep működését a KEOP pályázathoz kapcsolódóan.
Dr. Csorba Csaba jegyző két eljárásról tájékoztatta a képviselőket. Az egyik, hogy a Bükki Bánya
Kft-vel a kerékpárút lezárását követően született egy egyeztetés, melyben a felek megállapodtak, hogy
a Kft által végzett pótmunkának, illetve a késedelmi kamatok tekintetében beszámítással élnek
egymással. Ezzel a beszámítással 1 millió Ft követelése keletkezett az önkormányzatnak, melyet a
Bükki Bánya vitatott, az önkormányzat a követelés behajtásra peres eljárást indított, mely eljárás
jogerősen lezárult az Ítélő Táblánál, a követelésnek helyt adtak, így a Bükki Bánya köteles az 1 millió
Ft-ot megfizetni az önkormányzatnak.
A másik eljárás a hulladéklerakó teleppel kapcsolatos 7.5 millió Ft-os örökségvédelmi bírság, mely
bírság megfellebbezésre került, a hatóságot új eljárásra kötelezték, a megállapított bírság összege így
2.5 millió Ft. A tagönkormányzatoknak el kell dönteni, hogy élnek e további jogorvoslati lehetőséggel.
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További bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet a hozzászólásokat,
és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Iványi Lajosné
hitelesítő

Poharelec László
hitelesítő
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