Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
17/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i üléséről a Városháza
Dísztermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester,
Arnóczi István János, Béres János, Betkó József, Fülöp Zoltán, Iványi
Lajosné, Lehóczkiné Timár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József, Nagyné
Perjési Anikó, képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal: Dr. Timár Andrea, Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi
Gabriella, Enyedi László, Vaszkó Erika osztályvezetők
Mile Erika pályázati referens, Tóthné Rojik Edit oktatási előadó,
Önkormányzati
állampolgárok,

intézmények

vezetői,

sajtó

képviselői,

érdeklődő

Jakucs Mária és Csikós Anikó jegyzőkönyvvezetők
Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 14 órára összehívott, a nyári szünet előtti utolsó
képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, a Jegyző, Aljegyző urat, a hivatal részéről
jelenlévőket, az intézmények vezetőit, az érdeklődőket, és a helyi Tv nézőit. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 11 fő. Hiányzik Poharelec László képviselő,
távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Nagyné Perjési Anikó és Lehóczkiné Timár Irén képviselőket
kijelölni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
354/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Nagyné Perjési
Anikó és Lehóczkiné Timár Irén képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjét a meghívóban feltüntetett sorrendtől eltérőn az alábbiak szerint javasolta
meghatározni: a meghívó szerinti 20. napirendi pont kerüljön előre, és 7. napirendként kerüljön
megtárgyalásra. A kiküldött anyaghoz képest egyes előterjesztésekben történtek változások,
kiegészítések, illetve új előterjesztések is készültek, melyeket az elmúlt nap folyamán megkapták a
képviselők.
Felkérte a képviselőket, hogy a módosított meghívó szerint határozzák meg az ülés napirendjét.
Hozzászólás, eltérő javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 11
igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
355/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza
meg:
1. A 2012. évi költségvetési rendelet II. módosítása
2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX.
19.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-4 havi finanszírozási
helyzetéről
4. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodását meghatározó 2013. évi változásokról
5. Az általános iskolák napközis szolgáltatásának megszervezése, valamint az óvodák nyári
nyitva tartásának tudomásul vétele
6. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2012/2013- as tanévben
indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
7. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme
8. Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté Fiókkönyvtárának zárva tartási kérelme
9. Gyomaendrőd 3. számú háziorvosi körzet ellátása
10. Járóbeteg szakellátás működtetésével kapcsolatos előzetes állásfoglalás
11. Tájékoztatás a Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területének változásáról Ecsegfalva
vonatkozásában
12. TÁMOP-6.1.2./11/1. kódszámú pályázat benyújtása a Térségi Szociális Gondozási
Központ fejlesztése érdekében
13. A Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme
14. A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetése
15. TÁMOP -5.3.6-11/1 Komplex telep-program pályázat
16. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan működő
költségvetési szervek közötti megállapodás felülvizsgálata
17. Az adóhátralékkal rendelkező adóalanyok adatainak közzététele
18. Magtárlaposi út 1-3. sz. alatti lakások építésének befejezése
19. A Magtárlaposi úton található félkész lakások értékesítése, bérleti díj meghatározása
20. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
21. Katasztrófavédelmi iroda épület hasznosítása
22. Vásártéri lakótelep közpark telekhatár-rendezés
23. Sebességmérő berendezés üzembe helyezése
24. 2012 évi kátyúzás
25. Beszámoló az útkezelési és üzemeltetési feladatok ellátásáról
26. Körös Kajak SE - Csónakház felújítás LEADER támogatás melléklete – használatba adási
szerződésmódosítás
27. Regionális Hulladékkezelő mű eszközök átadása a társtulajdonos településeknek
28. A Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos jogi eljárásokról tájékoztatás
29. Tagdíjfizetés - Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
30. A "Tisztább és Ápoltabb Gyomaendrődért" környezetszépítő verseny kiírása
31. Morgan Stanley Mindenki Ebédel program 2012-2013
32. Raiffeisen Mindenki ebédel 2012 – Nyár
33. A GYÜSZTE beszámolója
34. Beszámoló a biotégla gyártásról
35. Belvíz VIII. ütemről beszámoló
36. Tájékoztató a Corini Margit gyűjtemény kiállításáról
37. Kecsegés -zugi Tájvédelmi Egyesület kérelme
38. Varga Mihály kérelme
39. Megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület Együttműködésére – módosítás
40. bíráló bizottság kijelölése (DAOP-4.1.3/A-11-2012-0044 jelű pályázat)
41. Liget-fürdő fejlesztése DAOP pályázat
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42. Belvízrendezés az élhetőbb településekért tárgyú projekt önerő növekedése
Határidő: azonnal
Tájékoztatásul elmondta, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendeket zárt ülésen
tárgyalja meg a képviselő-testület:
1. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására érkezett pályázat elbírálása
2. DAOP-4.1.3/A-11 jelű pályázat projekt menedzsment bérköltsége
3. Tájékoztatás a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. C.4. sz. alatti költségalapú bérlakásról
Az érdemi munka megkezdése előtt, kitüntetés átadásra került sor.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a május 31-i ülésén hozott határozatában „Gyomaendrőd
Város Közszolgáltatásáért” Elismerő Oklevelet adományozott Vaszkó Sándorné részére, a városban
szegény körülmények között élő családok és a beteg gyermekek támogatásában, segítségében tett
példaértékű munkásságáért.
A képviselő-testület nevében megköszönte Vaszkó Sándornénak ezt a példaértékű, önzetlen munkát,
és mindazoknak, akik ebben segítségére voltak. Kívánt részére további jó egészséget, és eredményes
együtt működést, és átnyújtotta részére az oklevelet és a virágot.
Vaszkó Sándorné megköszönte a kapott elismerést, amely nem csak az ő érdeme. Nagyon sok ember
munkája van mögötte és mellette, több mint 10 éve. Akik ismerik, tudják róla, hogy nem azért tesz
bármit is, hogy azért bármit is kapjon- ezért is lesz ez az elismerés nem csak az övé, hanem
mindannyiuké.
Ezt követően a polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Június 2-án szombaton Gyomaendrőd is csatlakozott a TeSzedd! Országos hulladékgyűjtési akcióhoz.
Az akcióban 259 fő önkéntes vett részt, akik összesen 218 zsák szemetet gyűjtöttek össze a nap
folyamán. Kérte a városlakókat, hogy tiszteljék egymást, és ne szemeteljenek a városban, ne legyenek
illegális hulladéklerakások, hiszen mindenki számára adott a lehetőség a szervezett keretek között
történő szemét elhelyezésre, elszállításra.
Június 3-én részt vett a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékező Istentiszteleten
a Gyomai Református Templomban. Az istentiszteletet követően a részt vevők elhelyezték az
emlékezés virágait a gyomai országzászlónál.
Június 15-én Jegyző úrral részt vettek a közelmúltban elhunyt Sztanyik B. László Gyomaendrőd Város
Díszpolgárának temetésén.
Június 16-án voltak az általános iskolai ballagások. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, és a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola ballagásán vett részt. A Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskolai ballagáson
Iványi Lajosné képviselő asszony képviselte az önkormányzatot.
Június 19-én, Pusztaottlakán, június 20-án pedig Makón járt, mind két helyen a turisztikával
összefüggő rendezvényen. Az előbbi Dél-Békési faluban egy hatalmas fesztivált szerveznek augusztus
15-20 között, melyet ezen az értekezleten keresztül vezettek be. Lényeges, hogy a megyében
megmozdultak a települések a turisztika területén, kapcsolódni kellene egymáshoz, megjelenni
egymás rendezvényein. Makón a határ menti fürdő város települések sikeres pályázata alapján
született új fürdő átadásán vett részt.
Június 22-én tartotta a hivatal a Köztisztviselők napját.
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Június 23-án néhányan részt vettek a Hunyán a Szent László Búcsúba. Ugyan ezen a napon délután
fergeteges gálaműsorral ünnepelte meg fennállásának 45. évfordulóját a Körösmenti Táncegyüttes.
Este pedig a Suttyomba Zenekar Népzenei Fesztiválja volt.
Immár hagyományként az idei évben is megrendezésre került a Holló László Művésztábor 8 fő
művész részvételével az endrődi Harcsás zugban. Alkotásaikból mindig hagynak a városnak is.
Szólt még a következő napok eseményeiről. Az Országgyűlés határozatában június 29-ét a Kulák
Üldözöttek Emléknapjává nyilvánította. Gyomaendrődön június 30-án 15 órai kezdettel szent mise
keretében tartják a megemlékezést az Endrődi Katolikus Templomban. Ezt követően Vince Gábor
történész tart előadást erről a korról. Aki teheti, vegyen részt a megemlékezésen.
A nyár előtti utolsó képviselő-testületi ülésen mindenkinek szép hosszú nyarat kívánt.
Megkérdezte Alpolgármester urat, a bizottságok elnökeit, a képviselőket van e napirend előtti
bejelenteni valójuk, kérdésük, hozzászólásuk.
Arnóczi István János képviselő elmondta, az Országgyűlés 2012. március 26-án döntött arról, hogy
minden év június 29-én, Péter – Pál napját a tönkretett magyar gazdák emléknapjává nyilvánítja. E
mellett javasolta, hogy a kuláküldözés történetéről és körülményeiről rendszeresen és méltó módon
emlékezzenek meg, hogy a fiatal nemzedékek megismerhessék a középparaszti réteg szenvedését a
kommunista diktatúra legkeményebb évei alatt. A magyar dolgozók pártja megalakulása után már
1948 nyarán meghirdette a kulákság elleni fellépést. Kuláknak azt minősítették, akiknek földterülete
meghaladta a 25 holdat, minősége a 350 aranykoronát, vagy akiknek gépeire, épületeire, jószágaira
szemet vetett a helyi hatalom. A kulákok földjeit, épületeit, egyéb javait elvették, őket és
családtagjaikat a falujukból kitelepítették vagy gazdasági épületbe kényszerítették. Sokukat
munkatáborokba hurcoltak, megkínoztak.
Több min 70000 gazda került fel a kuláklistára. Ennek a megszervezésére Kádár Jánost kérte fel a
kommunista párt vezetése.
Endrődön és Gyomán is elkészült a kuláklista, majd itt is elkobozta a hatalom a gazdák tulajdonát és
sok listára tett családot kitelepítettek a településről. Bírósági végzés nélkül, kegyetlenkedéssel
vagonírozták be ezeket az embereket és indították különböző állomáshelyükre őket. Itt kell
megjegyeznem, hogy ez a középparaszti réteg, mind gazdaságilag, mind szellemileg meghatározó
tényezője volt a településnek. Eltüntetésükkel szegényebb lett a település. A szellemi tőke hiánya máig
probléma a településen. Az is tény, hogy haszonélvezői is voltak annak, hogy ezeket a családokat
száműzték ebből a közösségből. Az utánuk maradt ingatlanok, ingóságok vagy a tanács, vagy egyes, a
rendszert jól kiszolgáló személyek tulajdonába kerültek. Azt tudni lehet, hogy a helyi tanács és
pártbizottság döntött a kuláklista tartalmáról és bizony sok esetben egyéni anyagi megfontolások
alapján kerülhetett valaki a listára.
Ennek fényében nem volt meglepő számára, hogy a múlt havi testületi ülésen nem lett elfogadva az a
kérelem, melyben az üldözöttek leszármazottjai kérését a T. Testület nem támogatta.
Ahogy a vitában elhangzott, feszültséget keltene a településen egy ilyen emlékmű felállítása. Nem
tudja megmagyarázni, de volt egy olyan érzése, hogy ezt a feszültséget a kollektív lelkiismeretfurdalás generálja, mely nem tud az áldozatok illetve leszármazottjainak szemébe nézni. Ezt érezheti a
bűnöző, amikor az áldozatával szembesítik. Mint már említette, igenis voltak haszonélvezői a kulákok
kisemmizésének. Nekik meg kell érteniük, sőt bele kell törődniük, hogy a rendszer 1990-ben
megváltozott, mely erről a korszakról hallgatást parancsolt. Bele kell nyugodniuk abba, hogy azt a
mérhetetlen szenvedést, melyet ezek az emberek kénytelenek voltak megtapasztalni most már ki lehet
mondani, sőt emlékezni is kell rá.
Joga van az áldozatoknak és leszármazottaiknak emlékezni. De még tovább megyek! Joguk van
Endrődön emlékművet állítani az áldozatok emlékére! Ők is Endrődiek voltak, a szüleik, rokonaik
Endrődön vannak eltemetve, itt élték meg gyermekkorukat és még ma is Endrődinek tartják magukat.
Ezt a jogot senki sem vonhatja meg tőlük. Nem a vagyont akarják visszavenni, hanem a
szülőföldjüket.
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Amennyiben ezzel nem értenek egyet a kommunista rendszer kiszolgálói és haszonélvezői, sajnálja, de
a fényes szelek ideje elmúlt. Nyugodjanak bele, hogy az összerablott vagyont megtartva, elszámoltatás
nélkül élhetik életüket, de a bűneikre – rémtetteikre igenis emlékezni fognak és az emlékezők száma
évről évre nőni fog.
Nagyon sajnálja, hogy a Tisztelt testület ezt nem látta be és nem támogatta azt a nemes
kezdeményezést.
Remélte, hogy a szombati megemlékezésen a testület tagjai tiszteletüket teszik.
Vaszkó Katalin elöljáróban gratulált Fülöp Zoltán képviselői megválasztásához. A város lakossága
örül a megválasztásának, és bíznak abban, hogy legalább olyan igazságosan és odaadóan látja el ezt a
képviselői munkát, mint ahogyan a szülei is dolgoztak a településen, akiket nagyon sokan ismertek és
tiszteltek, illetve tisztelnek a mai napig.
Ezt követően felolvasta a Polgármester úrnak címzett lakossági levelet.
„ Tisztelt Polgármester Úr! Kérjük, segítsen nekünk abban, hogy a Gyomai vasútállomásra térfigyelő
kamerát tudjunk elhelyezni. Az utóbbi időszakban, sőt az elmúlt egy-két hónapban már heti
gyakorisággal fordult elő kerékpárlopás, lakosságunk számára egyre inkább indokolt és alapvető, és
nélkülözhetetlen eszköz. A megemelkedett benzinárak és rezsi költségek előreláthatólag még
folyamatosan emelni fogják a kerékpár használók számát. Mindemellett javasoljuk az őrzött
kerékpártároló létesítését is. Segítségében bízva, intézkedését előre is köszönjük.”
A levelet és az aláírásokat tartalmazó ívet átnyújtotta polgármesternek.
Várfi András polgármester tudomásul vette a levél tartalmát, ennek megfelelően fog intézkedni.
További napirend előtti bejelentés nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy a lejárt
határidejű és az azonnali határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót fogadják el. Megkérdezte, van
e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a beszámolót egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
356/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 211/2011.(IV.28.); 212/2011.(IV.28.);
213/2011.(IV.28.);
214/2011.(IV.28.);
215/2011.(IV.28.);
216/2011.(IV.28.);
217/2011.(IV.28.);
218/2011.(IV.28.);
219/2011.(IV.28.);
220/2011.(IV.28.);
222/2011.(IV.28.),
223/2011.(IV.28.),
224/2011.(IV.28.);
225/2011.(IV.28.);
726/2011.(XII.22.), 731/2011.(XII.22.); 749/2011.(XII.22.); 10/2012.(I.26.); 88/2012.(II.23.),
117/2012.(II.23.); 118/2012.(II.23.); 119/2012.(II.23.); 120/2012.(II.23.); 121/2012.(II.23.),
122/2012.(II.23.);
177/2012.(III.29.);
178/2012.(III.29.);
231/2012.(IV.26.);
234/2012.(IV.26.);
260/2012.(IV.26.);
261/2012.(IV.26.);
263/2012.(IV.26.);
293/2012.(V.16.); 294/2012.(V.16.); 14/2012.(I.26.); 40/2012.(I.26.); 107/2012.(II.23.);
116/2012.(II.23.); 154/2012.(III.29.); 162/2012.(III.29.), 233/2012.(IV.26.); 287/2012.(V.16.);
288/2012.(V.16.), 311/2012.(V.31.); 337/2012.(V.31.); 30/2012.(I.26.); 76/2012.(II.23.);
95/2012.(II.23.); 98/2012.(II.23.), 99/2012.(II.23.), 104/2012.(II.23.); 105/2012.(II.23.);
106/2012.(II.23.); 109/2012.(II.23.); 123/2012.(II.23.); 166/2012.(III.29.); 173/2012.(III.29.);
175/2012.(III.29.); 186/2012.(III.29.9; 188/2012.(III.29.); 189/2012.(III.29.); 34/2012.(I.26.);
113/2012.(II.23.); 115/2012.(II.23.); 126/2012.(II.23.); 183/2012.(III.29.); 37/2012.(I.26.);
19/2012.(I.26.); 20/2012.(I.26.); 68/2012.(II.15.); 148/2012.(III.29.); 193/2012.(III.29.);
201/2012.(IV.26.); 210/2012.(IV.26.), 212/2012.(IV.26.), 9/2012.(I.26.); 11/2012.(I.26.);
13/2012.(I.26.); 41/2012.(I.26.); 42/2012.(I.26.); 84/2012.(II.23.); 93/2012.(II.23.);
96/2012.(II.23.); 97/2012.(II.23.); 150/2012.(III.29.); 151/2012.(III.29.); 152/2012.(III.29.);
202/2012.(IV.26.);
209/2012.(IV.26.);
257/2012.(IV.26.);
258/2012.(IV.26.);
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259/2012.(IV.26.);
269/2012.(IV.26.);
277/2012.(V.3.);
313/2012.(V.31.)
340/2012.(V.31.) Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadja.

és

a

Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A 2012. évi költségvetési rendelet II. módosítása
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István János képviselőt, a Pénzügyi bizottság tagját,
ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Arnóczi István János képviselő elmondta, a költségvetés módosítását szükségessé tette a Képviselőtestület által hozott döntések, az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Továbbá a pályázati támogatások saját erő részének beépítése, nevesítése a költségvetési rendeletbe. A
módosítás következtében a költségvetési főösszeg 82.293,- E Ft összeggel nőtt.
A rendelet-tervezetet a Pénzügyi bizottság megtárgyalta és azt megalkotásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
21/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendeletét
a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2.
§-ában szereplő bevételek főösszege 3.641.602.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.583.814.-E Ft-ra változik,
részletezve a 3. mellékletben.
3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 47.769.-E Ft-ra
módosul, részletezve a 4. melléklet szerint.
4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 356.334.- E
Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 87.854.- E Ft-ra, a felhalmozási
célú pénzeszköz átadás 41.483.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet
részletezi
5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 653.685.-E Ft-ra változik, a tartalék
részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A Térségi Szociális Gondozási Központnál 2 fő létszámcsökkenés történt, melyet a 13. melléklet
mutat.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2012. június
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Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. július hó 2. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. július 2.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. Napirendi pont
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse
a rendelet módosítás lényegét.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, elindult egy civil kezdeményezés, amely több
területen, különböző projektekkel kívánja elősegíteni hazánk népesedési problémáinak megoldását. A
mozgalom egyik projektje a Babazászló-projekt. Célja, hogy az intézmények, otthonok falán azt is
jelezzük zászlóval, ha valahol kisbaba születik, hiszen ez a közösségnek is érték, öröm. Az SZMSZben kapna helyet a babazászló is, a helyi jelképekkel azonos elbírálás alá esne.
A bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet és azt megalkotásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a rendelet-tervezetről.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
22/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendeletét
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. §-a kiegészül a következő (4) - (7)
bekezdésekkel.
"(4) Az önkormányzat saját jelképeivel azonos kategóriaként ismeri el Magyarország állami és
önkormányzati szervei által elfogadott és széles körben elterjedt jelképeket, így különösen a:
a) babalobogót,
b) gyászlobogót
(5) A babalobogó a település újszülöttjeit köszöntő jelkép.
(6) Gyomaendrődön alkalmazandó babalobogó alapszíne fehér. A lobogó közepén egy arany nap
szimbólum helyezkedik el.
(7) A (4) bekezdésben foglalt lobogók a Városházán helyezhetők el a városi címer és zászló
használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 4/A. § (3) bekezdésben foglaltak
szerint.
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2. § A SZMSZ V. fejezet címe "A helyi nemzetiségi önkormányzatok" címre módosul és a 24/A. §
helyébe a következő rendelkezés lép.
"A helyi nemzetiségi önkormányzatok
24/A. § (1) A Képviselő-testület az olyan tartalmú normatív rendelkezését, amely törvény által
meghatározott nemzetiségi jogokat, különösen a kollektív nyelvhasználat, oktatás, nevelés,
hagyományápolás és kultúra, a helyi sajtó, az esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás és a szociális
ellátás kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e minőségében érinti, azt a települési nemzetiségi
önkormányzatok egyetértésével alkothatja meg.
(2) A (1) bekezdésben foglalt döntési javaslatot és a döntést megalapozó írásos előterjesztést a helyi
nemzetiségi önkormányzatok részére a Képviselő-testület ülését megelőző 30. napig kell megküldeni.
(3) A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére megállapodásban nyújtott működési feltételek:
a) az önkormányzat székhelyén kijelölt helyiség biztosítása a testületi ülések megtartásához,
b) az önkormányzati hivatalban használatos minőségű ügyintézési és önkormányzati feladat ellátási
hely térítésmentes biztosítása,
c) a b) pontban biztosított helyiséget terhelő közüzemi költségek viselése,
d) a testületi működéshez kapcsolódó dokumentumok nyilvántartásának szakszerű és pontos
nyilvántartási rendjét garantáló a személyi feltételeket biztosítása,
e) a testületi működés és a testületi ülések előkészítése feltételeinek (meghívók, előterjesztések,
postázása, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, sokszorosítása) biztosítása,
f) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó tevékenységek koordinációjának, valamint a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntések nyilvántartásának, a testületi
döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz
kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok, továbbá a nemzetiségi önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat ellátásához kijelölt ügyintéző
köztisztviselők biztosítása.
(4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére megállapodásban nyújtott működési feltételek:
a) a 6683/2 hrsz-ú, természetben Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlan - nemzetiségi
önkormányzat által vállalt állagfenntartási kötelezettség és közüzemi költségviselés melletti térítésmentes biztosítása a testületi ülések megtartásához és az ügyintézési feladatellátáshoz,
b) a testületi működéshez kapcsolódó dokumentumok nyilvántartásának szakszerű és pontos
nyilvántartási rendjét garantáló a személyi feltételeket biztosítása,
c) a testületi működés és a testületi ülések előkészítése feltételeinek (meghívók, előterjesztések,
postázása, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, sokszorosítása) biztosítása,
d) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó tevékenységek koordinációjának, valamint a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntések nyilvántartásának, a testületi
döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz
kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok, továbbá a nemzetiségi önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat ellátásához kijelölt ügyintéző
köztisztviselők biztosítása."
3. § A SZMSZ 6. mellékletként kiegészül e rendelet 1. mellékletével.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Gyomaendrőd, 2012. június
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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Gyomaendrőd, 2012. július 2.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. melléklet a 22/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZAKÁGAZAT BESOROLÁSA, VALAMINT
ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKFELADATRENDJE
ALAPTEVÉKENYSÉGI SZAKÁGAZAT:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása
Szakfeladat
száma
020000
360000
370000
382101
412000
421100
522110
680001
680002
813000
841112
841133
841154
841191
841192
841402
841403
842155
842421
842510
842521
842531
842532
842541
851011
852021
853111
853121
862101
862102
869052

Szakfeladat neve
Erdőgazdálkodás
Víztermelés, - kezelés, - ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladékkezelés, ártalmatlanítás
Lakó és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Zöldterület kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Adó, illeték kiszabása. beszedés, adóellenőrzés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közvilágítás
Város és községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások
Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai
Közterület rendjének fenntartása
Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
A polgári védelem ágazati feladatai
A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Óvodai nevelés, ellátás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása(5-8.
évfolyam)
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam)
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Település-egészségügyi feladatok
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873011
881000
882114
882121
882122
882123
882124
882129
882201
882203
889101
889925
889935
889936
889942
889967
890301
890441
890442
890443
910422
910501
930102
931204
931903
932911
932919
940000
960302
960900

Időskorúak tartós bentlakásos szociális támogatása
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásának komplex
támogatása
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Köztemetés
Bölcsődei ellátás
Támogató szolgáltatás
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Mozgáskorlátozottak gépjármű beszerzési és átalakítási támogatása
Civil szervezetek működési támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és
fenntartása
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
Máshová nem sorolt egyéb sporttámogatás
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység
Közösségi és társadalmi tevékenység
Köztemető fenntartás és működtetés
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

3. Napirendi pont
Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-4 havi finanszírozási
helyzetéről
Arnóczi István János képviselő elmondta, az előterjesztés bemutatja a Város Önkormányzata
önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek 1-4 hónapra vonatkozó
finanszírozási helyzetének alakulását.
A Pénzügyi bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, és javasolja annak elfogadását a Képviselő-testület
számára.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
357/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrőd Város Önkormányzata
intézményeinek 2012. évi I-IV. havi gazdálkodásáról készített tájékoztatóját.
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Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
4. Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodását meghatározó 2013. évi változásokról
Arnóczi István János képviselő elmondta, az önkormányzatok életében a 2013-as évjelentős
változásokat fog hozni, mind az ellátandó feladatok tekintetében, mind a finanszírozás módjában. Az
előterjesztést készítők megpróbálták összefoglalni - egyelőre számok nélkül – azokat az
információkat, jogszabályokat és korlátokat melyek az önkormányzat számára ismertek, és amelyeket
mindenképpen figyelembe kell vennünk és be kell tartanunk a következő évek gazdálkodása során.
Az augusztusi testületi ülésre igyekeznek számokkal is alátámasztani a költségvetési
törvényjavaslatban megfogalmazott változtatásokat, melynek tükrében a Képviselő-testület
meghatározhatja elképzeléseit, céljait, a következő évben ellátandó kötelező és önként vállalt
feladatait, a meglévő kötelezettségeink teljesítésének forrásait.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a tájékoztatót, és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 11 igen szavazattal
egyetértett, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
358/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat
meghatározó 2013. évi változásokról készített tájékoztató anyagot.

gazdálkodását

Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Várfi András polgármester
5. Napirendi pont
Az általános iskolák napközis szolgáltatásának megszervezése, valamint az óvodák nyári nyitva
tartásának tudomásul vétele
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az oktatási és nevelési intézmények
jelentették a tálaló konyhák nyári üzemeltetésének időpontját, az óvodák nyári nyitva tartás
szüneteltetését.
Tálaló konyhák üzemeltetése a két általános iskolában 2012. június 18-tól augusztus 31. napjáig tart,
míg a Kner Imre Gimnáziumban 2012. június 28-tól augusztus 31. napjáig.
Az általános iskolák a nyári szünet idejére közös szervezésben meghirdette a napközis szolgáltatást az
általános iskolás tanulók részére. A szülők által kitöltött nyilatkozatokat mindkét iskola összegyűjtötte.
A felmérés eredményeként akkor megállapítást nyert, hogy egy hétre főként az alsó tagozatos tanulók
igényelték a nyári napközi ellátást, mely idő alatt a Kis Bálint Ált. Iskola pedagógusai biztosították
volna a felügyeletet. Időközben viszont néhány szülő visszalépett, így nem jött össze az a létszám,
amivel működtethető lett volna ez a nyári napközi ellátás, ezért az nem fog megvalósulni.
Az óvodák közül a Vásártéri óvoda folyamatosan nyitva lesz, a Selyem úti óvoda nyitvatartása
részleges lesz, de a zárva tartás ideje alatt is tudják fogadni azon szülők gyermekeit, akik nem tudják
megoldani a szülői felügyeletet. A Tulipános óvoda július 9-től augusztus 20-ig lesz zárva, ez idő alatt
a Selyem úti óvoda fogadja a gyerekeket, míg a Jókai úti Margaréta óvoda augusztus 6-tól 31-ig lesz
zárva, a Százszorszép óvoda fogja helyettesíteni.
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Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy vegyék tudomásul az előterjesztésben
foglaltakat.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
359/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) a) pontja alapján hozta
meg döntését.
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvod és Diákotthon valamint a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda tálalókonyhájának nyári nyitva tartásának szüneteltetését 2012.
június 18-től augusztus 31-ig, valamint a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium tálalókonyhájának nyári nyitva tartásának szüneteltetését 2012. június 28-től
augusztus 31-ig.
Valamint engedélyezi az óvodák zárva tartását az alábbiak alapján:




Százszorszép Óvoda 2012. július 16-tól július 27 -ig lesz zárva. Megállapodás alapján ez
idő alatt a Margaréta Óvoda fogadja a gyermekeket,
Csemetekert Óvoda 2012. július 1- től – július 31-ig lesz zárva. Megállapodás alapján
ez idő alatt a Selyem Úti Óvoda fogadja a gyermekeket.
Napsugár Óvoda 2012. július 18-tól 2012. augusztus 31-ig lesz zárva.

2. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda valamint a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola a nyári szünet idejére közös szervezésben meghirdetett napközis szolgáltatását nem
szervezi meg, mert nem volt rá megfelelő létszámban igény.
3. A Képviselő-testület a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyári nyitva
tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul veszi:
Óvoda
Nyitva tartás szünetel
Az ellátást igénylő gyermekeket fogadó
óvoda
Vásártéri –
folyamatos nyitva tartás lesz Szivárvány Óvoda
Selyem úti augusztus 1-től
Az óvoda nyitva tartása részleges, ezen
Gyermekliget
augusztus 17-ig
idő alatt is tudja fogadni azon szülők
Óvoda
gyermekeit, akik nem tudják megoldani a
szülői felügyeletet.
Tulipános Óvoda július 9-től
Selyem Úti Óvoda
augusztus 20-ig
Jókai
úti
– augusztus 6-tól
Százszorszép Óvoda
Margaréta Óvoda augusztus 31-ig
Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
6. Napirendi pont
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2012/2013- as tanévben indítandó
tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
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Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a testület ülését megelőzően tartott Intézményi
Társulási ülésen jóváhagyásra került az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a
2012/2013- as tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok. Javasolta a képviselő-testületnek,
hogy a társulási döntésnek megfelelően döntsenek.
Tájékoztatásul elmondta, hogy az óvodai feladat ellátást érintően a B. alternatíva szerinti döntött a
társulás, amely szerint a Százszorszép Óvoda 4 csoport és a hozzá tartozó alkalmazotti létszám.
Margaréta Óvoda 3 csoport és a hozzátartozó alkalmazotti létszám, a délutáni csoport összevonással.
Az iskolákat érintően pedig az előterjesztés szerinti tanulócsoportok és létszámok kerültek
elfogadásra.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket, hogy a fentiekben
ismertetett döntés szerint szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
360/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) c) pontja alapján hozta
meg döntését.
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013-as tanévben a
Kis Bálint Általános Iskola intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi:
Iskolai feladatellátás
 Tanuló létszám:
516(612)fő
 Osztályok száma:
23 osztály
 Napközis csoportok száma:
14 csoport
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kis Bálint Általános
Iskola fenntartója az alábbi csoportokban és osztályokban engedélyezi a maximális
osztálylétszám túllépését a 2012-2013-sa tanévben:
1-8.
Osztálylétszám
Beiratkozott
Max.
Évfolyam
SNI
BTMN
HHH
figyelembe
tanulólétszám
vehető
össz.
tanuló
tanuló
tanuló
létszám
%-ka
Osztály
létszám
3.a
26
1
1
4
28
107%
3. 3.b
26
1
1
2
28
107%
3.c
24
1*
2
2
28
107%
Összesen 76
3
4
8
84
4.a
23
1
3
27
104%
4. 4.c
22
2
4
28
107%
Napközis tanulók létszámának alakulása
Évfolyam
Beiratkozott
SNI
BTM-es
tanulótanuló
tanuló
létszám
Osztály
7.
26
1
3. csoport
8.
25
1
1
csoport
9.
24
1*
2

HHH
tanuló

Osztálylétszám
Max.
figyelembe
létszám
vehető
össz.
%-ka
létszám

4

27

103%

2

27

103%

2

28

107%
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csoport
4. 12.
csoport

21

2

6-7-8.
Évfolyam
14. csoport 22

5

4

-

4

27

8

31

103%

103%

* Az sni tanuló autista, 3 főként vehető számításba.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013. tanévben a Kner
Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben az alábbi csoportszámok
indítását engedélyezi azzal, hogy amennyiben a tanulói létszám változása csoportszám
változást eredményez, az intézményvezetője köteles az augusztusi Képviselő-testületi ülésre a
tényleges tanulói létszámok ismeretében a végleges csoportszámokat újból elfogadásra
benyújtani.
Tanuló létszám:
290 fő
Osztályok száma:
11 osztály
Kollégiumi csoport létszám:
30 fő
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvény (továbbiakban:NKtv.) Átmeneti és vegyes rendelkezések 97. § (6)
bekezdése értelmében utasítja a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda és a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjét, hogy az intézmény
pedagógiai programját egészítse ki - és a fenntartónak nyújtsa be jóváhagyásra 2012.
augusztus 1. napjáig -, a mindennapos testnevelés megszervezésével.
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2012/2013-as tanévre tervezett csoport és
tanulólétszámait. Továbbá utasítja az intézményvezetőjét, hogy a 2012. október 1 napján
nyújtsa be fenntartói engedélyezésre a 2012/2013. tanévre tervezett csoport és
tanulólétszámot.
Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
7. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme
Arnóczi István János képviselő elmondta, az intézmény vezetése a közelmúltban jelezte az
Önkormányzatunk irányába, hogy meghibásodott a Hősök úti iskolaépület aulájának padlóburkolata,
valamint a Fő út 181 szám alatti iskolaépület ivóvízellátását szolgáló vízvezeték.
A hibák kijavítására az iskola a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től kért árajánlatot, amely alapján a
padlóburkolat kijavítása, valamint új dilatáció kialakítása bruttó 282.941 Ft-ba, míg a csővezeték
feltárása és kicserélése bruttó 376.304 Ft-ba kerülne.
A Pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek a beruházások
megvalósítását, és javasolja, hogy a beruházás költségeit a 2012. évi költségvetés felhalmozási
tartalékai között lévő Kulturális Örökségvédelmi birság tartaléka terhére biztosítsa.
Betkó József a Városfenntartó bizottság elnöke tájékoztatásul elmondta, hogy a bizottság is támogatja
a munkálatok elvégzését, de javasolta újabb árajánlatok bekérését is más vállalkozóktól is.
Az ajánlatok beérkeztek, melyek mind alatta vannak a Gyomaszolg Kft. ajánlatainak.
Dr. Timár Andrea osztályvezető tájékoztatásul ismertette a beérkezett árajánlatokat:
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A padlóburkolat javítására adott ajánlatok:
Gyomaszolg Ipari Park Kft. bruttó 282.941 Ft,
Borgula-Ép Kft. bruttó 320.802 Ft,
Tótka-Ép Kft. bruttó 309.118 Ft.
Vízvezeték cserére adott ajánlatok:
Gyomaszolg Ipari Park Kft. bruttó 376.304 Ft,
Bencsik Mihály egyéni vállalkozó bruttó 973.712 Ft
Gyuricza Miklós egyéni vállalkozó bruttó 406.400 Ft,
Iszó Imre egyéni vállalkozó bruttó 404.622 Ft.
Az ajánlatokból látható, hogy mindkét javítási munka vonatkozásában a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
ajánlata a kedvezőbb.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy a fentiekre figyelemmel hozzák meg
döntésüket. Elsőként a padlóburkolat helyreállításáról döntsenek, amely szerint támogatják a
padlóburkolat helyreállítását, és a javításhoz szükséges bruttó 282.941 Ft-ot a a 2012. évi költségvetés
felhalmozási tartalékai között található Kulturális Örökségvédelmi birság tartaléka terhére biztosítják.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
361/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Hősök út 45 szám alatti általános iskola épületének
aulájában található felvált padlóburkolat helyreállítását támogatja, a javításhoz szükséges
bruttó 282.941 Ft-ot a 2012. évi költségvetés felhalmozási tartalékai között található Kulturális
Örökségvédelmi birság 7.500 E Ft összegű tartaléka terhére biztosítja, így a Kulturális
Örökségvédelmi Bírságra elkülönített tartalék 7.217 E Ft-ra csökken.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A következőkben a Polgármester a vízvezeték kiváltásáról kérte a képviselők döntését, amely szerint a
Fő út 181 szám alatti általános iskola vízellátását biztosító csővezeték kiváltását támogatják és a
beruházáshoz szükséges bruttó 376.304 Ft-ot a 2012. évi költségvetés felhalmozási tartalékai között
található Kulturális Örökségvédelmi birság tartaléka terhére biztosítják.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
362/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Fő út 181 szám alatti általános iskola vízellátását
biztosító csővezeték kiváltását támogatja, a beruházáshoz szükséges bruttó 376.304 Ft-ot a
2012. évi költségvetés felhalmozási tartalékai között található 7.217 E Ft összegű Kulturális
Örökségvédelmi birság tartaléka terhére biztosítja, így a Kulturális Örökségvédelmi Bírságra
elkülönített tartalék 6.841 E Ft-ra csökken.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
8. Napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté Fiókkönyvtárának zárva tartási kérelme
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Az intézmény vezetője kérte a Képviselő-testületet, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté
Fiókkönyvtár 2012. évi zárva tartás ügyében szíveskedjen döntést hozni.

485

A kérelem előzménye, hogy Képviselő-testület a 2012 évi költségvetésében létszámleépítést rendelt el
az intézménynél, ami kihatással van a könyvtárak nyitva tartására. Az intézményi létszám 6.5 főről, 4
főre csökkent. A nyitva tartás része az intézményi SZMSZ-nek, ezért annak módosítása Fenntartói
döntést igényel.
Időközben egy fő 8 órában foglalkoztatott munkavállaló bejelentette, hogy 2012. október 30-al
munkaviszonyát megszünteti, korhatár előtti ellátást fog igénybe venni. Felmentési ideje 2012.
szeptember 1- től kezdődik, előtte a szabadságát kell letöltenie. A felmondott munkaviszonyú dolgozó
megkezdte szabadságának, illetve felmentéséi idejének letöltését.
Gyakorlatilag 1 fő 8 órás, 2 fő 4 órás könyvtáros, 1 fő 4 órás informatikus és 1 fő 4 órás takarítói
létszámmal lehet számolni az intézménynél. Az intézményvezető szerint viszont ez a létszám nem
teszi lehetővé, hogy akár csak egy könyvtárat is, megfelelő színvonalon nyitva tartsanak, hogy a
szolgáltatásokat elégséges szinten tartsák, és a TIOP/TÁMOP pályázatból eredő kötelezettségeiket
ellássák. Mindezekre tekintettel kérte, a testületet, hogy döntsön az endrődi városrészen lévő Tímár
Máté Fiókkönyvtár 2012. július 23 napjától történő bezárásáról.
A bizottsági ülésen az intézményvezetője a létszámváltozásból következően az alábbi könyvtár nyitva
tartást javasolta: A könyvtárak összességében 11,5 órát vannak nyitva hétfőtől péntekig – Gyoma: 8
óra, Endrőd: 3,5 óra. 2012. szeptember 1-től a javasolt nyitva tartás Gyomán hétfőtől péntekig 11-től
17.30-ig, Endrődön pedig 10-től 15 óráig. A könyvtárak 2012. december 22. és 2013. január 1. között
zárva tartanak.
A bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadást azzal a kiegészítéssel, hogy a könyvtári szolgáltatás
ellátásra vonatkozóan szakmai koncepció kerüljön kidolgozásra a Képviselő- testület augusztusi
ülésére.
Nagyné Perjési Anikó képviselő emlékezete szerint a bizottsági ülésen az intézményvezető azt kérte,
hogy az endrődi könyvtár ne 5 órában, hanem 3.5 órában tartson nyitva. A bizottság ezt a kérést
támogatta.
Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető kérte, elmondta, az Ügyrendi bizottság tárgyalta a könyvtár
nyitva tartásáról szóló előterjesztést, amely arról szólt, hogy a létszámhelyzet miatt kérte az endrődi
könyvtár zárva tartását a nyári szünet - 2012. június 23.- tól kezdődően. A bizottsági anyagban
szerepelt egy nyitva tartási javaslat, amelyben nem csökkent a nyitva tartási órák száma. A
létszámcsökkenés miatt ez nem vállalható, ezért javasoltam egy másik, a könyvtári létszámhelyzetet
jobban figyelembe vevő, csökkentett idejű nyitva tartást. Kérte a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
ezt az általa javasolt az Ügyrendi bizottság által már elfogadott nyitva tartást fogadja el, amely szerint
a gyomai könyvtár nyitva tartása Hétfő- Péntek 10-12 ; 13-17 óra, az endrődi könyvtáré pedig 1316,30 óra.
Kérte továbbá, hogy a nyitva tartás módosítást a nyári szünet utáni időponttól fogadják el, ne 2012.
szeptember 1-től. Gyoma esetében 2012. augusztus 27-től, Endrőd esetében 2012. augusztus 21-től.
Ennek a nyitva tartásnak szabjon határidőt a Képviselő-testület, mert a jelenlegi létszámmal nem tud
tartósan működni a két könyvtár.
Végezetül kérte, hogy a Képviselő-testület fogadja el, hogy az SZMSZ-nek megfelelően a gyomai
könyvtár is 4 hétig tart zárva: 2012. július 30-tól 2012. augusztus 24-ig, ami 19 munkanap. Ebből egy
hét -4 munkanap- zárva tartás melletti munkavégzést jelent.
Dr. Csorba Csaba jegyző kérte a képviselő-testületet, hogy a könyvtári ellátásra vonatkozó koncepció
kidolgozásnak határideje ne augusztus legyen, hanem a szeptemberi ülésen térjen erre vissza a testület.
Kérésének oka, hogy az Országgyűlés elfogadta a járásokról szóló törvényt, így hamarosan meg fog
jelenni a járások székhelyét kijelölő kormányrendelet, mellyel párhuzamosan folyik a kormányablakok
tekintetében a felmérés. A szeptemberi ülésre jobban áttekinthetővé válik az az épület vagyon, amivel
a későbbiekben az önkormányzat szabadon rendelkezhet.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek, hogy az
intézményvezető által javasolt nyitva tartást fogadják el, illetve a jegyző úr kérése szerint a koncepció
kidolgozásának határidejét a szeptemberi ülés idejére határozzák meg.
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A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
363/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről szóló,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 54. § (1)
bekezdés alapján a Határ Győző Városi Könyvtár nyitva tartását az alábbiak alapján fogadja
el:
Nyitva tartás
Gyoma
Endrőd
A
2012. augusztus 27- től
2012. augusztus 21- től
Hétfő - Péntek
6 óra nyitva tartás
3,5 óra nyitva tartás
10,00- 12,00 és 13,00-17,00
13,00-16,30
Szombat
A könyvtárak 2012. december 22. és 2013. január 1. között zárva tartanak.
Továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális
intézményekről szóló, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 68. § alapján utasítja az intézményvezetőt – Dinyáné Bánfi Ibolyát, hogy a
Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítsa a könyvtári
nyitva tartás módosításával kapcsolatban a fentiekben meghatározottak alapján.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a könyvtári szolgáltatás ellátásra
vonatkozóan szakmai koncepciót terjesszen be a Képviselő- testület szeptemberi ülésére.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök
9. Napirendi pont
Gyomaendrőd 3. számú háziorvosi körzet ellátása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas
Tamás a Medicus Universalis Háziorvosi BT tulajdonosai 2011. augusztus 11. napján írásban jelezték
Önkormányzatunknak, hogy dr. Lizák Anna 2012. január 01. napján nyugdíjba vonul, és nem kíván
tovább háziorvosi munkát végezni, Dr. Darvas Tamás háziorvosi munkáját több tényezőtől tették
függővé.
Dr. Lizák Anna jelezte, hogy nyugdíjba vonulása egy hónapot csúszik, így 2012. február 01. napjával
fog nyugdíjba vonulni, továbbá jelezte, hogy a helyettesítést Dr. Darvas Tamás határozatlan ideig
ellátja abban az esetben, ha az Önkormányzat a kiesett tb finanszírozást pótolja. A Képviselő-testület
ezt tudomásul vette, hogy a praxis ellátásáról helyettesítés formájában 2012. február 01. napjától Dr.
Darvas Tamás háziorvos gondoskodik, és a helyettesítés időtartamára hat hónapra 500.000.-Ft bérleti
díjat állapított meg. A helyettesítés időtartama alatt Dr. Lizák Anna jogosult a praxis értékesítésére,
azonban amennyiben az értékesítés sikertelen, úgy a praxis a szerződés lejártával 2012. augusztus 1.
napjával visszaszáll az Önkormányzatra. A képviselő-testületnek határozatban kell rögzítenie, hogy
2012. augusztus 1. napjától kezdődően, az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a praxist a Városi
Egészségügyi Intézmény működtesse.
A bizottsági tárgyalást követően az előterjesztéshez az alábbi kiegészítések érkeztek az
Önkormányzathoz:
- 2012. június 22-én dr. Lizák Anna írásban megküldte az ÁNTSZ-hez és az OEP-hez megküldött
bejelentését, mely szerint a Medicus Universalis Háziorvosi BT a 3. számú praxist 2012. augusztus 1.
napjától nem működteti tovább.
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- 2012. június 25-én dr. Katona Piroska írásban jelezte az önkormányzat felé, hogy részt venne a 3.
számú praxis ellátásában tartós helyettesítés formájában.
Arnóczi István János képviselő elmondta, emlékezete szerint a képviselő-testület által létrehozott adhoc bizottság javaslatáról a képviselő-testület olyan döntést hozott, hogy vagy megszünteti a
legközelebb visszaadandó háziorvosi praxist, vagy átadja az Egészségügyi Intézménynek
működtetésre. Ezzel szemben most újabb alternatívák kerültek elő.
Kérdésként tette fel, hogy a helyettesített praxis esetében kinek kell a minimum feltételeket biztosítani,
és mi lesz 6 hónap után, ugyanis még addig helyettesíthető ez a praxis. Ugyan úgy ide fog kerülni a
testület elé, miközben addigra már esetleg az állam átveszi az intézményt.
Dr. Katona Piroska gyermekorvos elmondta, az önkormányzatnak több lehetősége van arra, hogy a
tartósan betöltetlen háziorvosi praxist működtesse. Röviden ismertette lehetőségeit, amit az Országos
Alapellátási Intézet jogászával egyeztetett.
Házi gyermekorvosi praxisjoga lévén nem vásárolhat meg másik praxist, de háziorvosi licenc vizsgája
és a folyamatos háziorvostan továbbképzése alapján a 4/2002. EÜM rendelet alapján jogosult arra,
hogy tartósan betöltetlen háziorvosi praxist tartós helyettesítsen ellátási érdekből, az önkormányzat
felkérésére, mint vállalkozó, számla ellenében, miközben megtarthatja saját gyermekgyógyászati
praxisát. Ez ahhoz hasonlóan történne, ahogy Szarvasra járnak át helyettesíteni a Dr. Tóth Sára
körzetét. A saját tulajdonú rendelőjét az új Széchenyi Terv pályázat segítségével felújította,
kibővítette, benne 2 egymásba nyíló rendelőt alakított ki, ahol akár párhuzamosan is történhet
betegellátás. Az új rendelőt az ÁNTSZ átvette, a személyi és tárgyi feltételeket megfelelőnek tartották,
a vízminta vétel eredménye hétfőre várható. A felnőtt és gyermekrendelést elkülönített időben, külön
rendelőben tudná végezni, de a sürgős eseteket oda-vissza a másik rendelőben el tudná látni, az
asszisztensek folyamatosan ki tudnák írni a gyógyszereket a betegeknek, el tudnák végezni az
adminisztrációs tevékenységeket. 8-16 óráig folyamatos rendelkezésre állást biztosítana. Ezzel az
iskolaorvosi rendelését heti két órára kellene lecsökkenteni, a sportorvosi rendelését szeretné
megtartani.
Ez a megoldás az önkormányzatnak megfelelő lehetne, mivel a praxis így egyben maradna, és egy új
háziorvos jelentkezése esetén át lehetne adni neki. Amennyiben ezt a lehetőséget megfontolásra
érdemesnek tartják, úgy az érintetteknek ezt részletesen át kellene beszélni.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva Arnóczi képviselő úr kérdésére elmondta, a betöltetetlen
háziorvosi körzet ellátásáról elsődlegesen főszabály szerint megfelelő szakképesítéssel rendelkező
háziorvossal kell gondoskodni. A licenc vizsga azonban nem azonos a szakképesítéssel. A licenc
vizsga azt minősíti, hogy a szakképesítést az illetékes orvos meg fogja szerezni, előbb-utóbb jogosult
lesz arra, hogy háziorvosi feladatot lásson el. A jogszabály úgy rendezi, ha nincs megfelelő
szakképesítéssel rendelkező háziorvos, akkor kiegészítő szabályként lehetőség van arra, hogy az
önkormányzat a tartósan betöltetlen praxis betöltéséről ilyen módon gondoskodjon. Az elsődlegesen
javasolt alternatíva szerint az önkormányzat a részben erre alapított, alapító okiratában szereplő
Egészségügyi Intézményt bízná meg, hogy gondoskodjon megfelelő szakképesítéssel rendelkező
háziorvos bevonásával a tartósan betöltetlen praxis ellátásáról. Ez azt jelenti, hogy az intézménynek
kell biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket is. Gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő rendelő
álljon rendelkezésre a feladat ellátásához. Az intézmény rendelkezik ilyen rendelővel. Ez azt
eredményezi, hogy közalkalmazotti jogviszony keretén belül gondoskodik az orvos alkalmazásáról.
Ennek megfelelően a praxis finanszírozásával járó OEP támogatást az intézmény igényli meg és
használja fel a praxis működtetésére. Mivel az intézmény rendelkezik ilyen közalkalmazotti
jogviszonyban álló személlyel, így a jövőben képes betölteni a praxis ellátását. Ez azt jelenti, hogy a
praxis finanszírozása teljes egészében az intézményt illeti meg.
Dr. Katona Piroska által elmondottak azt jelentik, hogy ő a saját rendelőjében látná el a feladatot, és a
praxis finanszírozásával járó teljes összeget igénybe kívánja venni.
Összegezve a két döntési alternatíva között ez az érdemi különbség.
Béres János képviselő megkérdezte, hol lenne a rendelő intézet. Jó lenne tájékoztatni a testületet és
főként a lakosságot, hogy lesz ez a rendelő kialakítva.
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Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a rendelő a Hősök úton rendelkezésre áll, a
feltételeknek megfelel, az intézmény feladata lenne a szükséges tárgyi és személyi feltételeknek a
biztosítása.
Toldi Balázs alpolgármester értelmezése szerint a két döntési alternatíva szerint vagy a Városi
Egészségügyi Intézménynek adják át ezt a praxist működtetésre, vagy egy vállalkozó háziorvossal, Dr.
Katona Piroskával kötnek szerződést. Megkérdezte, jól értelmezi, hogy itt egy vagylagos döntésről
lenne szó.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, álláspontja szerint a második döntési alternatíva egy
kiegészítő alternatíva, arra az esetre, ha az intézmény nem tud megfelelően gondoskodni az
önkormányzatra visszaszálló praxisról, amit az intézmény csak működtet, hiszen a praxis birtokosa, és
akinek a feladat ellátásról gondoskodni kell, az az önkormányzat.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felolvasta az 1. döntési javaslatot, amely
szerint a képviselő-testület felhatalmazza a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a 3. sz. háziorvosi
körzet folyamatos működtetését biztosítsa, és a körzetre augusztus 1-től kéje meg a működési
engedélyt az intézmény számára. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmény az OEP-el
finanszírozási szerződést kössön a 3. felnőtt háziorvosi körzetben a feladatok ellátására.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
364/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Városi Egészségügyi
Intézményt (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató
főorvos), hogy a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos működtetését biztosítsa,
továbbá, hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől a körzetre 2012. augusztus 1jétől működtetési engedély kiadását kérje az Intézmény számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Városi Egészségügyi
Intézményt, (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató
főorvos) hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a Gyomaendrőd 3. számú felnőtt
háziorvosi körzetben a feladatok ellátására 2012. augusztus 1-jétől finanszírozási szerződést
kössön.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Várfi András polgármester
10. Napirendi pont
Járóbeteg szakellátás működtetésével kapcsolatos előzetes állásfoglalás
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, Dr. Torma Éva, a Városi Egészségügyi Intézmény
igazgató főorvosa 2012. június 01. napján írásban kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, melyben
az intézmény visszakérésével kapcsolatosan előzetes állásfoglalást kér. A Képviselő-testület 2012.
márciusi testületi ülésén fogadta el az alap és szakellátásra vonatkozó egészségügyi koncepciót,
melyben a járóbeteg szakellátás megtartását indokoltnak tartotta.
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Az önkormányzat elsődleges feladata a koncepció készítésekor annak eldöntése, hogy a járóbeteg
szakellátást „visszakéri” az állami fenntartótól vagy csak az egészségügyi alapellátási kötelező
feladatokat látja el a jövőben. Mind szakmai, mind a pénzügyi szempontból a járóbeteg szakellátás
megtartása indokolt. A járóbeteg-szakellátás lakosság közelbe vitele elősegíti a polgárok
egészségkultúrájának javulását, a praxisok működtetését és biztosítja a fekvőbeteg ellátás előtti
„kapuőri feladatok” elvégzését. A Városi Egészségügyi Intézmény költségvetéséhez az előző évekhez
hasonlóan az önkormányzat 1,5 % kiegészítő támogatást biztosított, mely támogatás az oktatási
intézmények esetében meghaladja a 40 %-ot.
Az előterjesztést véleményezte a Bizottság elnöki munkacsoport, valamint az Ügyrendi bizottság és
egybehangzóan az volt a véleményük, hogy a képviselő-testület nyilvánítsa ki, hogy amennyiben az
egészségügyre vonatkozó szakmai és pénzügyi jogszabályok azt lehetővé teszik, a járóbeteg
szakellátás működtetését továbbra is vállalja az önkormányzat és a működtetésre kössön feladatellátási szerződést.
Arnóczi István János képviselő hangsúlyozta, több alkalommal is elmondta már, hogy a járóbeteg
szakellátást az önkormányzatnak vissza kell szerződni. Személye volt, aki szorgalmazta a Főorvos
asszonynál, hogy ezt az előzetes állásfoglalást kérje meg a testülettől. A lakosság nyugtalan, hiszen, ha
az állam leállamosítja az intézményt, és az önkormányzat azt nem szerződi vissza, akkor az állam
ilyen feltételek mellett itt Gyomaendrődön biztos, hogy nem fogja üzemeltetni a járóbeteg szakellátást.
A környéken van olyan korszerű szakellátó intézmény, ahová át lehet irányítani a betegeket. Ez a
város lakosságának elfogadhatatlan, és a testület tagjainak is elfogadhatatlannak kell lenni.
Amennyiben január 1-től visszaszerződjük az intézményt, és nem lesz ilyen mértékű a finanszírozás,
mint most, akkor az önkormányzati kiegészítő támogatást oda kell adnunk. Kérte a képviselő társait,
jól fontolják meg a döntést, mert ez egy olyan feladat lesz, aminek a finanszírozásába az
önkormányzatnak is be kell majd szállni. Ugyanakkor azzal is számolnunk kell, hogy ha az állam úgy
dönt, hogy nem érdemes fenntartani egy ilyen intézményt, mert a közelben van egy korszerűbb, akkor
a finanszírozás oda fog menni, amihez nekünk esetleg kiegészítő finanszírozást kell majd adnunk.
Kérte a képviselőket szavazzák meg ezt az előzetes állásfoglalást.
Nagyné Perjési Anikó képviselő hangsúlyozta, az soha senki számára nem volt kérdéses, hogy ha a
szakmai és pénzügyi jogszabályok azt lehetővé teszik, a szakrendelő működtetését vissza kell venni a
városnak.
Várfi András polgármester kiemelte, Arnóczi képviselő úr hozzászólásában azt hangsúlyozta, hogy
még abban az esetben is vissza kell kérni a járóbeteg szakellátást, ha az anyagi áldozatokkal jár,
ugyanis nem tehetjük meg, hogy a város lakossága 25 km-re járjon, és ott vegyen igénybe
egészségügyi ellátást.
Arnóczi István János képviselő nyomatékosította, hogy az önkormányzatnak itt kell tartani az
egészségügyet a városban.
Béres János képviselő egyetértett a fentiekkel, de szerette volna tudni, mi a fekvőbeteg ellátás
helyzete. Fél éve nem hallottak erről semmit, most meg az ÁNTSZ honlapján azt olvashatjuk, hogy
Gyomaendrődről három fekvőbeteg szakellátást Orosházára tettek át Gyula és Békéscsaba helyett. A
város lakossága ezen fekvőbeteg szakellátás tekintetében járhat Orosházára. Miért nem tudott erről a
testület, miért nem történt meg az igény benyújtása.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, jelen előterjesztésben a járóbeteg szakellátás helyzetéről
van szó. Felkérte Dr. Csorba Csaba jegyző urat adjon választ képviselő úr kérdésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a fekvőbeteg ellátásról éles vita alakult ki az Ügyrendi bizottsági
ülésen is, és kicsit félreérthető volt az ÁNTSZ honlapján megjelent tájékoztatás is. A tájékoztatás
szerint a szolgáltatóval egyeztetést végzett az állam, melyet követően osztotta el a fekvőbeteg ellátási
kapacitásokat. A szolgáltató alatt egyértelműen a kórházi szolgáltatókat kell érteni, az államnak e
tekintetben nyílt meg az egyeztetés lehetősége - míg az önkormányzat tekintetében nem nyílt meg ez
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az egyeztetési lehetőség. Meg kell vizsgálni a jogszabályok által biztosított hatásköröket – melyek
közül meghatározó a 2011 évi CLIV. Törvény 7. § /2/ bekezdése, ami azzal foglalkozik, hogy az
államhoz milyen egészségügyi intézmények kerülnek át. Mint köztudott a többségében megyei
fenntartásban működő fekvőbeteg ellátó intézmények július 1-től állami irányítás alá kerültek, tehát
nem az önkormányzatok felé volt meg az egyeztetési kötelezettség, hanem a kórházak, mint
szolgáltatók felé. E tekintetben az önkormányzat információval nem rendelkezett, egyébként sincs
hatásköre ebben a kérdésben, mert ez egyértelműen állami feladat az új hatályos jogszabályok szerint.
Az önkormányzat egyetlen dolgot tehet, hogy a jelenleg hatályos Ötv. szerint kérdésfeltevési jogával
élhet – megkérdezi az államtól, hogy az egyes kapacitás elosztások tekintetében a Gyomaendrődi
fekvőbeteg ellátásban érintett személyek mely kórházakhoz fognak tartozni. Egyéb tekintetben az
önkormányzatnak hatásköre nincs. Az új Ötv. is hasonlóan szabályoz az egészségügyi feladat
ellátásról – az alapellátást teszi az önkormányzat ellátási kötelezettségévé, 2013. január 1-től.
Összegezve: az említett bizottsági ülésen az Intézménynek címezték azt a kérdést, hogy miért nem tett
valamit annak érdekében, hogy a fekvőbeteg ellátás kapacitás elosztása során képviselje a települést.
Erre az egyeztetésre nem volt meghívva, és nem volt meg a lehetősége, hogy ebben részt vegyen.
Fontos hangsúlyozni, hogy a kapacitás elosztás még nem zárult le, az állam 2012. július 1-től
folyamatosan újra szervezi a kapacitásokat, hogy ellátatlan terület ne alakuljon ki.
Természetesen az önkormányzatnak a jelenlegi feladat és hatáskörében mindent meg kell tennie annak
érdekében, hogy a járóbeteg szakellátás helyi szinten kerüljön ellátásra. 2013. január 1-től az
önkormányzat feladatai átalakulnak, átszerveződnek, ezért szükséges lenne akár a Polgármester
részére olyan felhatalmazást adni, hogy ezen feladatok és hatáskörök gyakorlásával az említett
időponttól olyan állapotot teremtsen, hogy a településen a járóbeteg szakellátás maradjon meg.
Nagyné Perjési Anikó képviselő módosító javaslattal élt, miszerint a döntési javaslat kerüljön
kiegészítésre azzal, hogy a fekvőbeteg ellátás tekintetében, amennyiben az önkormányzatnak
lehetősége van, úgy a három szakellátást hozza vissza Békéscsabára vagy Gyulára.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta mindenképpen szakértők bevonásával lehet ezt megtenni. Az
önkormányzat e tekintetben a jelenleg hatályos önkormányzati törvényben meghatározott felterjesztési
jogával él, és megkérdezi, hogy Gyomaendrőd tekintetében, hogyan alakul az egészségügyi ellátás, és
megfogalmazza azt az indokát, hogy a közlekedési viszonyok miatt szeretné, ha a Békéscsabai vagy a
Gyulai kórházhoz tartozna a három fekvőbeteg szakellátás.
Dr. Torma Éva intézményvezető úgy érezte a bizottsági ülésen talán nem volt egyértelmű ez az
állásfoglalás kérés, ami azért is meglepő volt számára, mert az említett egészségügyi koncepcióban ezt
a törekvését már megfogalmazta a testület. A jelenleg hatályos Ötv. meghatározza, hogy mi az
alapellátás feladata. Az önkormányzat feladata az alapellátás körében a háziorvoslás, az ügyelet, a
háziorvoslásba a házi gyermekorvoslás is bele tartozik, fogorvosi ellátás, védőnői ellátás és az iskola
egészségügyi ellátás. Államosítás esetén ezeket a feladatokat az önkormányzatnak kell ellátni.
A költségvetés tárgyalásakor és az egészségügyi koncepció tárgyalásakor is szóba került a védőnői
szolgálat kapcsán, hogy a különbözetet az intézmény finanszírozta meg. A szolgálat kiadásainak 82 %a bér és járulék, de a maradék 18 %-ot sem lehet megspórolni, az is az önkormányzatra hárulna.
Érdemes áttekinteni az intézmény elmúlt 5 évi önkormányzati támogatásának alakulását is. A számok
önmagukért beszélnek.
A döntés során érdemes azt is mérlegelni, hogy akár hová tartozik az egészségügyi ellátás, a lakosság
a testületen is számon kéri.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában ismertette az előterjesztett döntési
javaslatot, amely szerint a képviselő-testület kinyilvánítja, hogy amennyiben az egészségügyre
vonatkozó szakmai és pénzügyi jogszabályok azt lehetővé teszik, a járóbeteg szakellátás működtetését
továbbra is vállalja és a működtetésre feladat-ellátási szerződést köt.
Felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
365/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy amennyiben
az egészségügyre vonatkozó szakmai és pénzügyi jogszabályok azt lehetővé teszik, a járóbeteg
szakellátás működtetését továbbra is vállalja és a működtetésre feladat-ellátási szerződést köt.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős. Várfi András polgármester
Várfi András polgármester az elhangzott módosító javaslattal kapcsolatban úgy tartotta helyesnek, ha
a képviselő-testület megbízná személyét, hogy tájékozódjon a fekvőbeteg szakellátásról Gyomaendrőd
vonatkozásában, és ennek eredményét terjessze be a képviselő-testület augusztusi ülésére.
Béres János képviselő hangsúlyozta, az ÁNTSZ honlapján megjelent tájékoztatás szerint 30 nap áll
rendelkezésre az észrevétel megtételére, az augusztusi ülésig ez a határidő le fog járni. Minél előbb
meg kell kezdeni az intézkedést.
Várfi András polgármester a Jegyző úr által elmondottakra figyelemmel úgy javasolta a döntés
meghozatalát, hogy a képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a jelenleg hatályos Ötv.
szerinti felterjesztési jogával élve, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a három fekvőbeteg
szakellátás Gyomaendrőd vonatkozásában a Békéscsabai vagy a Gyulai fekvőbeteg szakellátáshoz
kerüljön.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
366/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megbízza Várfi András polgármestert, hogy az Ötv.
101.§ -ban biztosított felterjesztési joggal éljen az önkormányzat, hogy településünk a
fekvőbeteg szakellátás 3 szakrendelés tekintetében a gyulai Pándy Kálmán Kórházhoz
tartozzon, továbbá vizsgáltassa meg, hogy az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal IF
3734-19/2012. iktatószámú hirdetményben közzé tett érdemi döntésének felülvizsgálata
jogszabálysértés miatt lehetséges e?
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Várfi András polgármester
/ Márjalaki József képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 10 fő./
11. Napirendi pont
Tájékoztatás a Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területének változásáról Ecsegfalva
vonatkozásában
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala
levélben tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a Kátai Gábor Kórház főigazgatója ellátási területeket
érintő beadvánnyal fordult a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz. A beadvány alapján az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal megvizsgálta Ecsegfalva Község járóbeteg szakellátásának helyzetét.
Ecsegfalva járóbeteg szakellátása részben a gyulai Pándy Kálmán Kórházhoz, részben a Városi
Egészségügyi Intézmény ellátási területéhez tartozott. Ugyanakkor Ecsegfalva Község Önkormányzata
kezdeményezte, hogy a település a Kátai Gábor Kórház ellátási területéhez tartozzon, mivel a lakosok
többnyire a Karcagon nyújtott ellátást veszik igénybe.
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A véleményező bizottságok javaslata, hogy a képviselő-testület vegye tudomásul a Városi
Egészségügyi Intézmény ellátási területének csökkenését Ecsegfalva vonatkozásában.
Kérdés, hozzászólás nem volt a képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 10 igen szavazattal elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
367/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi
Intézmény ellátási területének csökkenését – Ecsegfalva vonatkozásában – tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
TÁMOP-6.1.2./11/1. kódszámú pályázat benyújtása a Térségi Szociális Gondozási Központ
fejlesztése érdekében
Arnóczi István János képviselő elmondta, az intézményvezetője, Mraucsik Lajosné kérte az
önkormányzatot, hogy amennyiben lehetőség van rá, támogassa a pályázati programra kiírt pályázat
benyújtását. Nyertes pályázat esetén az intézmény dolgozóinak lehetőségük nyílna fizikai és szellemi
egészségük megőrzését szolgáló programokban való részvételre. Az egészséges életmódhoz
kapcsolódó cselekvések megismerése, azok elsajátítására, és mindennek eredményeként dolgozóink
életminősége javulhatna.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a kérelmet és javasolja a képviselő-testületnek a pályázat
benyújtásának támogatását.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
368/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be TÁMOP6.1.2/11/1 kódszámú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális
színterek” című pályázati programra a Térségi Szociális Gondozási Központ fejlesztése
érdekében.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Várfi András polgármester
/ Márjalaki József képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 11 fő./
13. Napirendi pont
A Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme
Arnóczi István János képviselő elmondta, az intézmény a képviselő-testület intézkedését kéri az
alábbi témában.
Az intézmény 2009. év vége óta végez ebédszolgáltatást a Csemetekert Nonprofit Kft. által
működtetett óvoda részére. A szolgáltatás ellenértékének határidőben történő teljesítése 2011. év óta
problémát jelent a Kft. számára. Mivel a szolgáltatást igénybe vevő többszöri felszólítás ellenére sem
egyenlítette ki a Térségi Szociális Gondozási Központ felé fennálló tartozását, így az intézmény 2012ben Dr. Tímár Gyöngyi ügyvéd közreműködésével végrehajtási eljárást kezdeményezett 901.536 Ft
összegű tartozásra 2011. szeptember, november, december és a 2012. január havi számlák.
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Az intézmény tájékoztatta a Kft. vezetőjét a végrehajtási eljárás megindításáról, aki jelezte, hogy az
intézmény felé fennálló tartozását még részletekben sem tudja rendezni.
2012. évben a Térségi Szociális Gondozási Központ a kiegyenlítetlen számlák ellenére sem szűntette
meg a szolgáltatást, így a Kft-vel szembeni követelése tovább növekedett. 2012. május végéig a
Csemetekert Nonprofit Kft. tartozása bruttó 1.647.732 Ft.
Az Intézmény a Képviselő-testület intézkedését kéri annak érdekében, hogy a Csemetekert Kft.
tartozása az intézmény részére mielőbb megtérüljön.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a döntési javaslat elfogadását.
Fülöp Zoltán képviselő megkérdezte, a Gondozási Központ már az év elején tisztában volt azzal,
hogy az óvoda nem tudja kifizetni részére az ebéd ellenértékét. Miért vártak még közel 4-5 hónapot,
hogy az önkormányzat elé jöjjenek ezzel a problémával. Miért biztosították ezután is az étkeztetést az
óvodának.
Várfi András polgármester válaszolva hangsúlyozta, az intézményvezető jelezte felé ezt a problémát,
de mivel itt gyermekek étkeztetéséről van szó, ezért az ő jóváhagyásával döntött úgy az intézmény
vezetője, hogy továbbra is biztosítja az óvoda részére a szolgáltatást.
Béres János képviselő egyetértett azzal, hogy a gyermekek részére az étkezést biztosítani kell, kellett,
de az önkormányzatnak már hamarabb intézkedni kellett volna, nem kellett volna engedni, hogy a
költségek így felhalmozódjanak. Hogyan akarják ezt az összeget behajtani a Kft-n. Az óvodában a
szülők nyilván fizettek étkezési térítési díjat, hová lett az a pénz, azt miért nem fizette be az
óvodavezető az intézménynek.
Arnóczi István János képviselő egyetértett a fentiekkel, de tudni kell, hogy amennyiben eljárást indít,
az önkormányzat az büntető feljelentéssel kell, hogy járjon, mivel az óvodavezetőnek az átvett
pénzeszközt tovább kellett volna adnia.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, túl sok remény a tartozás megtérülésére nincs, mivel a Kftnek nincs olyan jelentős vagyona, és abból olyan jelentős beszámítási lehetőség nem nyílik meg, ami
kompenzálná a teljesített, de ki nem fizetett szolgáltatást. Természetesen a szülők fizettek ezért a
szolgáltatásért, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek esetében az állami normatíva biztosította a
szolgáltatás díját. Amennyiben az óvodai feladat átadás-átvételhez kapcsolódó elszámolás alkalmával
nem nyílik meg a lehetőség, hogy ez a kiadása megtérüljön az önkormányzatnak, akkor meg kell
keresni azokat az egyéb jogi lehetőségeket, melynek kapcsán adott esetben megnyílik egy
magánvagyonból történő kielégítési lehetőség. Az ezzel kapcsolatos jogi eljárást az önkormányzatnak
le kell folytatni.
Minderről személye felhívta az óvodát működtető Kft. vezetőjének figyelmét. Korábban azért nem
nyílt meg a beszámítás lehetősége, mert az önkormányzat hitel formájában támogatást adott az
intézménynek, az egyéb bevételek (normatíva stb.) pedig ennek a hitelnek a visszafizetését
biztosították, de az étkeztetés díjának a megtérítését már nem tették lehetővé.
Uhrin Anita az intézmény gazdaságvezetője tájékoztatta a képviselőket, hogy az intézmény
folyamatosan felszólította a Kft-t a fizetésre. A Kft. részéről minden alkalommal ígéret érkezett a
megfizetésről. A tartozás egy részét már inkasszó útján be tudta hajtani a végrehajtó iroda, a Kft.
ügyvezetője a végrehajtóval kötött megállapodás szerint részletekben meg fogja fizetni a fennálló
tartozást az intézmény részére a következő hónapokban.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról, amely szerint az önkormányzat és a Kft. közti óvodai feladat átadás-átvételhez kapcsolódó
elszámolás alkalmával az önkormányzat vegye figyelembe és érvényesítse amilyen mértékben
lehetséges a Térségi Szociális Gondozási Központ Csemetekert Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló
térítési díj követelését.
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A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
369/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Csemetekert Nonprofit Kft. és Gyomaendrőd Város
Önkormányzata közti óvodai feladat átadás-átvételhez kapcsolódó elszámolás alkalmával
vegye figyelembe és érvényesítse (amilyen mértékben lehetséges) a Térségi Szociális
Gondozási Központ Csemetekert Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló térítési díj követelését.
Határidő: 2012. július 16.
Felelős: Várfi András polgármester
/ Poharelec László képviselő megérkezett a jelen lévő képviselők száma 12 fő./
13. Napirendi pont
A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetése
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István Jánost, hogy ismertesse az előterjesztést.
Arnóczi István János előadta, a Képviselő-testület határozatával azt a döntést hozta, hogy a Varga
Lajos Sportcsarnok üzemeltetése kikerül a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
feladatellátási köréből és annak üzemeltetését nonprofit társaság által valósítja meg. A Képviselőtestület döntött arról, hogy az oktatási intézmény alapító okiratából törlésre került 2012. augusztus 31.
napjával a sportlétesítmény üzemeltetése. Két alternatíva szerepel az előterjesztésben, az egyik, hogy a
Zöldpark Nonprofit Kft-t bízza meg a Képviselő-testület az üzemeltetéssel illetve a Liget Fürdő Kft
feladatkörébe vonják az üzemeltetést. A Pénzügyi Bizottság az A alternatíva elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat A alternatívájáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
370/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Zöldpark Nonprofit
Kft.-t a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésével 2012. szeptember 1 napjától kezdődően.
Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
TÁMOP -5.3.6-11/1 Komplex telep-program pályázat
Várfi András polgármester felkérte Mile Erika ügyintézőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Mile Erika előadta, hogy a 2012. június 11-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésen tárgyalta a testület
a komlex telep-program pályázatának benyújtási lehetőségét. A felvetődött kérdéseket kellett
bővebben előterjeszteni. Polgármester úr egyeztetéseket folytatott a Munkaügyi Központ
Kirendeltség-vezetőjével, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjével, a TKKI munkatársával
illetve civil szervezet képviselőjével. Az előkészítés kapcsán merültek fel olyan problémák, amiket
tisztázó kérdésként feltettek a kiíró NFÜ-nek, az egyik, hogy a csillagház és a szolgáltatóház nem lehet
egy helyen, tehát a Fő út 80 mellé bekerült a Fő út 2, mint szolgáltatóház helyszín.

495

Itt a Családsegítő Központ működik és minden feltétel adott a pályázat megvalósításához. A távolság
1180 m a Fő út 80-tól, így az 1 km-es távolsági korlát túllépést feltették tisztázó kérdésnek, illetve a
civil szervezetekre vonatkozó kiírást, mivel a tevékenysége, illetve alapító okiratában foglaltak
kritériumaik közül nem biztos, hogy a „Kincs az életed” közhasznú alapítvány céljai megfelelőek
lennének a pályázat benyújtásra. Eddig a kérdésekre válasz nem érkezett. A képzőközpont a felvetett
képzések vonatkozásában megadta az árajánlatát, így a költségvetés-tervezet az előterjesztés
mellékletében némileg módosult. A képzések összege a megélhetési támogatás összegével 31.650 e Ft
lett, az előterjesztésben látható a további 150 M Ft-os pályázati költség felosztása. Feladat volt a
projektmenedzsment személyére tett javaslat, melyet nem tudtak megtenni ezért a foglalkoztatási
kritériumokat tartalmazza az előterjesztés.
Arnóczi István János hozzátette, hogy az elmúlt ülésen is volt olyan kérdése, hogy szegregátumnak
tekinthető e esetleg Nagylapos és Öregszőlő területe? Ismertette, hogy a pályázati kiírásban
megfogalmazottként szegregátumnak nevezzük azokat a földrajzilag egybetartozó és elhatárolható
területeket ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon 15-64 éves korosztályon belül
eléri, illetve meghaladja az 50 %-ot. A program konstrukció keretében azon települések
vonatkozásában ítélhető meg a támogatás a szegregátumok komplex humán fejlesztésére, ahol
legalább 10 lakásban 45 fő él szegregált lakókörnyezetben. Meg kell vizsgálni, akár a Családsegítő
akár egyéb szervezetek bevonásával, hogy szegregátumnak tekinthetők e, ugyanis nemcsak egy
szegregátum lehet egy településen belül. A nyertes pályázónak kötelező együttműködési
megállapodást kötni az Országos Roma Önkormányzattal illetve be kell vonni a projektbe
Márjalaki József elmondta, hogy Czikkely Erika a Térségi Humánsegítő Szolgálat vezetője, azt
mondta, hogy Nagylapos és Öregszőlő nem bevonható, mert egy külön egységként kell kezelni.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy Öregszőlő és Nagylapos is a leszakadó településrész közé
tartozik, ezt megerősítette az oktatás terén készített esélyegyenlőségi program is. Ennek megfelelően
döntött úgy a Képviselő-testület, hogy Öregszőlőben az Integrált Közösségi Szolgáltató Teret
megvalósítja és működteti. Öregszőlőt nem lehet bevonni ebbe a pályázati eljárásba. Nagylapos
helyzete bonyolultabb, nem ebben a pályázatban lehet kezelni Nagylapos kérdését. Ez nem jelenti azt,
hogy nem lehet tisztázó kérdést feltenni az irányító hatóságnak.
Arnóczi István János megjegyezte, nincs benne a pályázatban, hogy csak roma telep lehet, ez a
kiírásba nem szerepel.
Pál Jánosné a Térségi Humánsegítő Szolgálat intézményvezető helyettese elmondta, hogy a pályázat
kéri azt, hogy két intézmény kerüljön létrehozásra a csillagszolgáltató pontot illetve a csillagház cserhaj szolgáltató központot, mind a kettőt. Nagylaposon az jelenthet problémát, hogy a szegregátumon
belül kell egy csillagszolgáltató pontot létrehozni, amely lehet akár a Gondozási Központnak
valamelyik klubhelyisége, ugyanakkor a szegregátumtól ez a maxim 1 km-es távolságra, de nem a
szegregátumban egy csillagház cser-haj szolgáltató pontot is létre kell hozni. Mivel Nagylapos
Gyomaendrődtől elég nagy távolságra van, hol lehetne helyileg megvalósítani?
Arnóczi István János javasolta, hogy a komplex telep-programba próbálják meg bevonni, az
állásfoglalások megkérésével Nagylapos területét.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról azzal a kiegészítéssel, hogy
tisztázó kérdésként felteszik, hogy Nagylapos bevonható e?
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
371/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
A TÁMOP-5.3.6-11/1 "Komplex telep-program” konstrukcióra Gyomaendrődön a Táncsics,
Kárász, Körös, Bányász, Halász, Vadász, Dankó Pista utcák szegregátum területére a pályázat
benyújtásával egyetért, a pályázati program megvalósítását támogatja. Felhatalmazza a
polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.
Utasítja a pályázat készítőit tisztázó kérdés feltételére a kiíró hatóság felé, hogy lehet-e
második szegregátumként Nagylapos területét is bevonni.
Határidő: 2012. július 9.
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési
szervek közötti megállapodás felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént az előterjesztés ismertetésére.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy jogszabályi változás tette indokolttá a megállapodás
felülvizsgálatát, mely érinti a Közművelődési Intézményt, a Határ Győző Városi Könyvtárt és a Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetési szervek közötti megállapodás felülvizsgálatát. Az
Ügyrendi bizottság a megállapodás tervezet elfogadását javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
372/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására, a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a
hozzá tartozó Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és a Határ Győző Városi Könyvtár költségvetési szervek közötti
megállapodást (a megállapodás hatálybalépésével a 412/2009. (X.29.) Gye. Kt. határozattal elfogadott
megállapodás hatályát veszti) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet rendelkezései alapján az alábbiak szerint:
MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), mint
önállóan
működő
és
gazdálkodó
költségvetési
szerv
és
a ………………………………………………………..(a továbbiakban: Intézmény), mint önállóan
működő költségvetési szerv között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan.
A …………………………………………………………… költségvetési szerv önállóan működő
költségvetési szerv. Az önállóan működő költségvetési szerv olyan jogi személyiséggel rendelkező
költségvetési szerv, amely saját gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Ez a besorolás a költségvetési
szerv szakmai önállóságát nem érinti.
Az önállóan működő költségvetési szerv besorolásával egyidejűleg a felügyeleti szerv kijelöli azt az
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet, amely az önállóan működő költségvetési szerv
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 10. §. (1) bekezdés alapján meghatározott pénzügyi –
gazdasági feladatait ellátja.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ……./…..(…) Gye. Kt határozata értelmében a
………………………………………………. alapító okiratában az intézmény pénzügyi-gazdasági
feladatai ellátására Gyomaendrőd Városi Polgármesteri Hivatalát jelölte ki.
Jelen megállapodás szabályozza az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Kormányrendelet 10. §. (6) bekezdése alapján a két költségvetési szerv közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét, a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási, beszámolási feladatokat, valamint a költségvetési szerv működésével,
üzemeltetésével, beruházásokkal, vagyon használatával, hasznosításával és vagyonvédelemmel
kapcsolatos feladatokat, a költségvetési gazdálkodás, a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére
való figyelemmel.
I. Az együttműködés általános szempontjai:










A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy hatékony, szakszerű és ésszerű
takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg annak érdekében, hogy
az Intézmény az Alapító okiratában meghatározott feladatait elláthassa.
Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő intézmény szakmai döntésjogi
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.
Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek a szervezeti és személyi feltételei az
Intézménynél nincsenek meg köteles a hivatal ellátni.
A Hivatal gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes, ésszerű gazdálkodás
feltételeit, melyet a Hivatal elsősorban érvényesítési, pénzügyi ellenjegyzési jogkörének
gyakorlásán keresztül biztosítja. A kötelezettségvállalási, utalványozási, szakmai teljesítési
jogkört az Intézmény vezetője az e megállapodásban foglaltak szerint saját hatáskörben
gyakorolja.
A Hivatal a pénzügyi és gazdasági szabályzatai az önállóan működő költségvetési szervekre
vonatkozóan is alkalmazandók. Az Intézmény vezetője köteles az intézményre vonatkozó
jóváhagyott szabályzatokat betartani, betartatni. A Hivatal köteles az Intézmény felé a rájuk
vonatkozó szabályzatokat megküldeni.
Az Intézmény főkönyvi könyvelését a Hivatal végzi a Polisz integrált pénzügyi program
alkalmazásával és gondoskodik arról, hogy kellően elkülönüljenek az intézmény gazdasági
eseményei.

II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során
II/1. Az éves költségvetés tervezése, az előirányzatok megváltoztatása
A gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások gyakorlati végrehajtásában a
Hivatal segíti az Intézmény munkáját.
A Hivatal az Intézmény rendelkezésére bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek alapján az
intézmény elkészíti a saját költségvetési tervét, tervigényét a költségvetési rendelettervezet
összeállításához.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője elkészíti a Hivatal által meghatározott határidőre és
szerkezetben az intézményre vonatkozó következő évi költségvetési koncepciót, valamint az
elfogadott költségvetési koncepció és a képviselő-testület döntésének megfelelően elkészíti a
költségvetési tervezetét. Az önkormányzat hivatala és az intézmény a költségvetési tervezetéről
egyeztető tárgyalást folytat. Az intézmény költségvetési tervezete az egyeztetést követően kerül az
Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetébe. Az egyeztetés megszervezése a Hivatal feladata,
melyről írásos dokumentáció készül.
Az intézmény vezetője költségvetési tervezetét a következő részletezésben készíti:
Bevételek
 Saját bevételek
 Támogatás értékű működési bevétel
 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
 Támogatás értékű felhalmozási bevétel
 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
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Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felújítások
Felhalmozási kiadások

Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
 Belső eszköz : előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
 Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és felhalmozási
cél szerinti tagolásban.
A költségvetési rendelet elfogadását követően a Hivatal pénzügyi osztálya kidolgozza kiemelt
előirányzatonként a „C” típusú elemi költségvetést az intézményre vonatkozóan, az intézmény által
kidolgozott költségvetési tervezet alapján. A Hivatal az Intézmény elemi költségvetéséről szóló
adatszolgáltatást megküldi a Magyar Államkincstárnak az általa meghatározott határidőre.
A Hivatal köteles nyilvántartásában az Intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatonként a
módosításokat és azok okát elkülönítetten és nyomon követhetően kezelni.
Az intézmény vezetője az előirányzat-módosítási hatáskörét a kiemelt előirányzatokon belül - a
jogszabályi előírásoknak és a testületi döntéseknek megfelelően - önállóan gyakorolja.
A saját hatáskörben végzett előirányzat módosítást az intézmény vezetője írásban kezdeményezi a
Hivatal pénzügyi osztályának vezetőjénél, aki a kérelem alapján intézkedik a költségvetési rendelet
módosításáról.
Amennyiben a bevételek teljesítése meghaladja az eredeti előirányzatot, az Intézmény vezetője a
Hivatal pénzügyi osztályának vezetőjével együtt kezdeményezi a polgármesternél a költségvetési
rendelet szabályai szerint a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.
A költségvetési előirányzatok tervezésénél és módosításánál az intézmény által szolgáltatott adatok és
információk tekintetében a felelősség az intézmény vezetőjét terheli. A határidők betartására, egyéb
gazdálkodási és pénzügyi információk szolgáltatására vonatkozóan a felelősséget a Hivatal viseli.
II/2. Az előirányzatok felhasználása, beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője felelős a Képviselő-testület által elfogadott
költségvetése teljesítéséért.
Az önállóan működő költségvetési szerv valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal
bír.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete által a költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkerettel az
intézmény önállóan gazdálkodik.
Az intézményenként önálló könyvvezetés alapján a „C” típusú elemi költségvetési
beszámoló elkészítése a Hivatal, a szöveges indoklás az Intézmény vezetőjének a feladata. A
beszámolóhoz szükséges, intézményektől származó adatok határidőre történő eljuttatásáért és
valódiságáért az intézmény vezetőjét terheli a felelősség.
Az intézményi költségvetési keretek pénzmaradványának kimutatása a Hivatal feladata, a
kötelezettségvállalással terhelt és szabad előirányzatok összege az intézményvezetővel egyeztetésre
kerül. Az intézményi költségvetési beszámolóban kimutatott pénzmaradványt az intézmény vezetője a
beszámoló aláírásával rögzíti.
A gazdálkodás lebonyolításával megbízott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
havonta tájékoztatja az önállóan működő költségvetési szervet a bevételi és kiadási előirányzatok
teljesítéséről.
A számvitel keretein belül a Hivatal látja el a könyvvezetési feladatokat, megállapítja az intézmények
számlarendjét, számviteli szabályzatokat. A számviteli rendnek tartalmaznia kell az intézmény
sajátosságait. A főkönyvi könyvelést a hivatal végzi.
Az intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, a költségvetési
beszámolóra és a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a Hivatal
feladata.
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II/3. A pénzkezelés, pénzellátás és finanszírozás szabályai
Az intézmény önálló adószámmal és bankszámlával rendelkezik. Az intézményi költségvetési
bankszámlán és pályázati alszámlán a Hivatal bonyolítja a pénzforgalmat. A hivatal látja el az
adókötelezettségi feladatokat, kivéve a személyi juttatásokhoz kapcsolódó adókat és a járulékokat
(nettó finanszírozás).
Az önállóan működő költségvetési szerv pénzkezelésére vonatkozó szabályokat Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala Pénzkezelési Szabályzata rögzíti. Az önállóan működő költségvetési szerv
jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési szabályzatban rögzített
feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Ezen pénzügyi, adminisztratív feladat ellátását
köteles az önállóan működő szerv vezetője az általa kijelölt alkalmazott munkaköri leírásában
rögzíteni.
II/4. A költségvetési gazdálkodásra, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére vonatkozó
szabályok:
A kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítményigazolásra, utalványozásra az önállóan működő
költségvetési szerv vezetője jogosult, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, érvényesítésre,
az utalvány pénzügyi ellenjegyzésére és érvényesítésére az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv vezetője által kijelölt személyek jogosultak, melyet az önálló működő és
gazdálkodó szerv gazdálkodási szabályzata szabályoz. Az önállóan működő költségvetési szerv
vezetőjét az alábbi kiadási előirányzatok terhére illeti meg a kötelezettségvállalási jog:





Személyi juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény keretei között,
A napi működéshez szükséges dologi kiadásokra /intézmény üzemeltetési, fenntartási
kiadásokra/,
A Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványra a költségvetési rendeletben
meghatározott előirányzat erejéig,
A felújítási és felhalmozási kiadások körében az önállóan működő költségvetési szerv testület által jóváhagyott - költségvetésében meghatározott összeg erejéig.

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre
álló szabad előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésre a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak
írásban és a kötelezettség pénzügyi ellenjegyzése után történhet, kivéve ha az értéke nem éri el a
ötvenezer forintot, vagy ha pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. Az előzetes írásbeli
kötelezettséget nem igénylő kifizetések teljesítésére vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi
ellenjegyzésre vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személynek a kormányrendelet alapján
felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai
végzettség mellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy:




a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan
befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és
érvényesíteni kell azok jogosságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után
lehetséges.
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Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője nem vállalhat kötelezettséget és nem élhet
utalványozási jogával, amennyiben a tevékenységét közeli hozzátartozója vagy saját maga javára látná
el. Ebben az esetben a polgármester látja el a kötelezettségvállalási és utalványozási feladatokat.
Az írásbeli kötelezettségvállalások egy másolati példányát a kötelezettségvállaló köteles megküldeni a
gazdálkodási feladatot ellátó szerv részére.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a kötelezettségvállalásról köteles nyilvántartást
vezetni a nyomon-követhetőség érdekében.
II/5. Analitikus nyilvántartások
Tekintettel arra, hogy az Intézmény önálló létszám- és bérgazdálkodó, az ehhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetése az intézmény feladata.
A személyi juttatások és a dologi kiadások tekintetében az Intézmény analitikus nyilvántartást vezet,
melyet az intézmény havonta egyeztet a Hivatal által rendelkezésre bocsátott kimutatásokkal, az
előirányzat felhasználásának, valamint a keretek felhasználásának ellenőrzése céljából.
A bevételek beszedéséhez szükséges nyilvántartások vezetése az intézmény feladata.
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos a számviteli törvény szerinti nyilvántartás vezetése a Hivatal
feladata, mely nyilvántartásból a kis- és nagy értékű tárgyi eszközök listáját az intézmény
rendelkezésére bocsátja egyeztetés céljából.
Az intézmény az általa benyújtott pályázatokról, az elnyert pénzeszközökről, felhasználásukról és
elszámolásukról nyilvántartást vezet.
A kötelezettségvállalások nyilvántartása az Intézmény vonatkozásában a Hivatal feladata, az
intézmény által beküldött kötelezettségvállalások alapján.
II/6. Vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó szabályozás:
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának részét képező tulajdonra és a vagyoni értékű jogok
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályozására rendeletet alkot.
Az Intézmény feladatai ellátásához rendelkezésére áll a Képviselő-testület által rábízott székhelyen és
telephelyen lévő épület ingatlan, valamint a költségvetési szerv leltár szerint nyilvántartott eszközei és
az éves költségvetés szerinti pénzeszközök.
Az önállóan működő költségvetési szerv a használatában lévő, az alapító tulajdonát képező ingatlanok
és ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű használati jog gyakorlására és
rendeltetésszerű használatára terjed ki.
Az önkormányzat tulajdonában és a költségvetési szerv használatában lévő vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog önállóan illeti meg az önállóan működő költségvetési szervet. Az ilyen
vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű használata módosítása vonatkozásában
az önállóan működő költségvetési szerv a rendelkezési jognak és rendeltetésszerű használatának
megfelelően – az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – az önkormányzat mindenkor hatályos, az
önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint az alapító dönt.
Az Intézmény vagyonáról a nyilvántartást a Hivatal vezeti a helyi Önkormányzat vagyonától
elkülönítetten. A leltározás megszervezése a Hivatal feladata a leltározási szabályzata alapján,
melyben az Intézmény is közreműködik. Az eszközök selejtezése a Hivatal selejtezési szabályzata
alapján történik, melyre az Intézmény javaslatot tesz és előkészíti.
Az Intézmény vagyonbiztosításáról a Hivatal gondoskodik. Káresemény bekövetkezéséről az
Intézmény írásban értesíti a Hivatalt. Betörés, lopás esetén az Intézmény értesíti a rendőrséget és
feljelentést tesz, melyről értesíti a Hivatalt. A kárrendezés lebonyolítása a Hivatal feladata.
A ……………………………………………………… , mint önállóan működő költségvetési szerv a
folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása során a
„Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának belső kontrollrendszere szabályzatának” előírásait
köteles alkalmazni.
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették és kötelesek ennek megfelelően eljárni.
A korábban kötött Gyomaendrőd Város Képviselő testülete 412/2009.(X.29.) Gye. Kt. határozattal
elfogadott megállapodás hatályát veszti.
A megállapodásban foglaltakat Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a……../2012.(VI.28 ) Gye.
Kt. határozatával jóváhagyta.
A jelen megállapodás az aláírás napjától kezdődően határozatlan időtartamra jön létre.
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Gyomaendrőd, 2012. július
…………………………………….
Az önállóan működő és gazdálkodó
szerv vezetője

………………………………
önállóan működő költségvetési
szerv vezetője

Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
16. Napirendi pont
Az adóhátralékkal rendelkező adóalanyok adatainak közzététele
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István Jánost, hogy ismertesse az előterjesztést.
Arnóczi István János előadta, hogy az adózás rendjéről szóló törvény az önkormányzati adóhatóság
helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában 10.000 magánszemélyek esetében az 1.000,-Ft-ot elérő
adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10
nap 0 órától, helyben szokásos módon közzé teheti. Az építményadó, telekadó, magánszemélyek
kommunális adója, idegenforgalmi adó és iparűzési adó, mint helyi adó hátralékok illetve
gépjárműadó hátralékok hozhatóak nyilvánosságra. A törvény a legkisebb mértékű nyilvánosságra
hozható hátralék összegét szabja meg ettől azonban eltérő magasabb értékhatár is megállapítható. A
listára nem kerülhetnek fel azok az adózó, akik halasztást vagy részletfizetést kértek és engedélyezve
lett számukra, mindaddig, amíg azt teljesítik, továbbá nem kerülnek fel a csődfelszámolási vagy
végelszámolás eljárás alatt álló vállalkozások, szervezetek. A bizottság javasolja a testületnek, az
adóhátralékkal rendelkező adóalanyok adatainak közzétételét, az előterjesztésben részletezett
feltételekkel.
Várfi András polgármester elmondta, hogy Gyomaendrődön elég jó az adózási morál, vannak, akik
nem fizetnek, több településen bevezetik ezt a közzétételt. Kérte, hogy szavazzanak az A
alternatíváról.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
373/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az adózás rendjéről
szóló XCII. törvény 55/B. §-ának alkalmazását, az adóhátralékkal rendelkező adóalanyok
adatainak közzétételét a következő feltételekkel:
a) Első közzététel a 2012. szeptember 30-i állapotnak megfelelően, a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu).
b) A lista a továbbiakban havonta kerüljön frissítésre.
c) A listára magánszemélyek esetén a 10.000 Ft-ot, nem magánszemélyek esetén a 25.000 Ftot elérő összes adótartozással rendelkező adóalanyok kerüljenek fel.
d) Az adóalanyok névvel és címmel szerepeljenek a listán.
e) A tartozás adónemenként kerüljön kimutatásra
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
17. Napirendi pont
Magtárlaposi út 1-3. sz. alatti lakások építésének befejezése
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István Jánost, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Arnóczi István János előadta, a Képviselő-testület a május 31-i ülésén döntött arról, hogy befejezi a
Magtárlaposi út 1-3. szám alatt található 5 db félkész lakást az előzetes árajánlat alapján az építési
beruházás becsült értéke meghaladja a nettó 15 m Ft-ot, így közbeszerzési eljárás lefolytatása
szükséges. A bíráló bizottság legalább 3 tagú és rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti
közbeszerzési jogi és pénzügyi szakértelemmel, nem lehet a bíráló bizottság tagja olyan személy, aki a
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalában részt vesz. Erre tekintettel a bíráló bizottság
tagjainak javasolják műszaki szakértelem Nagyné Perjési Anikó, pénzügyi szakértelem Tóthné Gál
Julianna közszolgálati tisztviselő, jogi és közbeszerzési szakértő Dr. Tímár Andrea. A Magtárlapos úti
lakások befejezése érdekében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárást fel kell, tünteti Gyomaendrőd
Város Önkormányzata 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervében.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy nem összeférhetetlen e, hogy ő a Gyomaszolg Ipari Park
Kft Felügyelő Bizottságának elnöke és a Gyomaszolg a közbeszerzést beadja?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy összeférhetetlen.
Várfi András polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót, hogy javasoljon más személyt maga
helyett.
Nagyné Perjési Anikó Poharelec Lászlót javasolta.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
374/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Magtárlaposi út 1-3. sz. alatt található 5 db félkész
lakás befejezésére irányuló közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjainak választja a
következő személyeket:
 műszaki szakértelem: Poharelec László önkormányzati képviselő
 pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna közszolgálati tisztviselő
 jogi és közbeszerzési szakértelem: Dr. Timár Gyöngyi ügyvéd
Határidő: 2012. július 12.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
375/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi
Közbeszerzési Tervének 2. sz. módosítását elfogadja az alábbiak szerint:
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
(egységes szerkezetbe foglalva)
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2012.
1)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.

Eljárás rendje

Építési beruházás
Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység
épületének (5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 15.) felújítása
Nemzeti
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4.
5.
6.

Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
28.904.226,- Ft
DAOP Pályázat támogatás 95%
Saját erő 5% a költségvetési rendeletben
biztosítva
2012.
2012-2013

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.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése kiviteli
terveinek elkészítése
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
8.000.000- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 % saját
erő
2012.
2012.

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

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

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

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.
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8.
6)
1.
2.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

2012.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.
7)
1.
2.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

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

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

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

8)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

9)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Építési beruházás
Magtárlaposi út 1-3. sz. alatti 5 db félkész
társasházi lakás építésének befejezése
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
17.137.564- Ft
2008-ban kibocsátott kötvény
2012.
2012.

Szolgáltatás megrendelés
„Gyomaendrőd Szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése” című KEOP-1-2.0/09-11-20110055 jelű projekttel kapcsolatos
projektmenedzseri feladatok ellátása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
24.000.000- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 % saját
erő
2012.
2012.

Szolgáltatás megrendelés
„Gyomaendrőd Szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése” című KEOP-1-2.0/09-11-20110055 jelű projekttel kapcsolatos FIDIC mérnök
felügyeleti és műszaki ellenőri feladatok ellátása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
24.000.000,- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 % saját
erő
2012.
2012.
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Határidő: 2012. július 13.
Felelős: Várfi András polgármester
18. Napirendi pont
A Magtárlaposi úton található félkész lakások értékesítése, bérleti díj meghatározása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a májusi testületi ülésen kapta az Ügyrendi Bizottság azt a
felkérést, hogy a júniusi Képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot a Magtárlaposi úton található
kialakításra kerülő lakások és garázsok bérleti díjára valamint két lakás értékesítésére. Bejárás volt a
bizottsági ülés előtt, megtekintették a lakásokat, az ingatlan földszintjén két lakás helyezkedik el
garázzsal ellátva, a két lakás közel azonos alapterületű és hasonló beosztású, az emeleten három lakás
található és egy közös lépcsőházból közelíthető meg. A három lakásból a két szélső azonos
alapterületű és hasonló beosztású a harmadik pedig egy kisebb alapterületű lakás. Az épület
szerkezetéből a lakások elhelyezkedéséből és nagyságából adódóan a földszinten található magasabb
értékű lakások eladása tűnne logikusabbnak. Az Ügyrendi Bizottság úgy döntött, hogy mivel egy
szolgálati lakás az endrődi részen megüresedett, 3 darab lakás értékesítését javasolja a Képviselőtestületnek. A megmaradt lakások bérleti díját pedig 360,-Ft/m2-ben javasolja meghatározni. A
bizottság javaslatát az 1. számú döntési javaslat tartalmazza.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az első döntési
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
376/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló
Gyomaendrőd 3542/14 helyrajzi számú Magtárlaposi úti ötlakásos társasházból az alábbi
lakásokat kívánja értékesíteni:
III. számú lakás 68.37 m²;
IV. számú lakás 59.94 m²;
V. számú lakás 72,03 m²
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban
maradó I. és II. számú földszinti szolgálati bérlakás lakbérét 360,- Ft/m²-ben határozza meg, és
ezzel egyidejűleg utasítja az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságot, hogy a 2012. augusztusi testületi ülésre terjessze be a lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló tervezetet.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Várfi András polgármester
19. Napirendi pont
Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István Jánost, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Arnóczi István János ismertette, hogy a Képviselő-testület 2012. május 16-án tartott rendkívüli
ülésén került sor a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívás
ismertetésére. A testület határozatában döntött arról, hogy egyeztető fórum összehívását javasolja a
projekt összeállítása érdekében, melyre 2012. május 29-én és június 13-án került sor. Az első
egyeztetésen a lehetséges témákat határozták meg, míg a második fórumon a témák pontosítására és
szükséges előkészítő tevékenységek költségeinek ismertetése történt meg. A pályázat meghatározza,
hogy lehetséges pályázói körből az egyes pályázók milyen támogatási intenzitással pályázhatnak, így
célszerű, hogy a pályázó Gyomaendrőd Város Önkormányzata legyen, hiszen támogatási intenzitás
önkormányzatok esetében 100 %. A pályázat elkészítését a GYÜSZ-TE vállalta. A pályázat keretei
között 3 témában került projekt kidolgozásra, vallási turizmus, ökoturizmus, kerékpáros turisztikai
szolgáltatás. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy egy nagy formátumú pályázat készül, jó lenne, ha minél
többen megismernék. Kérte a pályázat írókat, hogy az előkészületek sorrendjében kellene egy
lakossági fórumot tartani, minél több emberrel megismertetni. Kérte a Képviselő-testületet, hogy
szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
377/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és
szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás kapcsán az alábbi témákat érintően kíván
pályázatot előkészíttetni:
- Vallási turizmus
- Ökoturisztika
- Kerékpáros turisztikai szolgáltatás, amennyiben a pályázati költségkeret lehetőséget biztosít
a tervezésre
A Képviselő-testület a projekt előkészítéséhez szükséges összeget – előzetes számítások
szerint bruttó 10.000.000 Ft-ot - a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata megbízza a Gyomaendrőd Üdültetési Szövetség és
Turisztikai Egyesületet a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése c. pályázat elkészítésével.
A Képviselő-testület megbízza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
Katasztrófavédelmi iroda épület hasznosítása
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István Jánost az előterjesztés ismertetésére.
Arnóczi István János előadta, a Képviselő-testület az április 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.
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A gépjármű biztosítása esetén az önkormányzat biztosítja az üzemeltetéssel járó költségek
megtérítését, továbbá kijelenti, hogy a járművet a katasztrófavédelmi feladatok érdekében hasznosítja.
A használattal járó források fedezetéül az ingatlannyilvántartásba a gyomaendrődi 1100/1 Hrsz alatt
bejegyzett Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló, de a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság használatával terhelt ingatlan hasznosításából származó bevétel lett
kijelölve. Az épületben 6 fő elszállásolására van lehetőség, melyet ki lehet adni 1.000,-Ft/fő/éjszaka
díj ellenében, rendezvény céljára pedig szállás nélkül alkalmanként 5.000,-Ft-ot javasol meghatározni.
A Pénzügyi Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal az előterjesztésben szereplő javaslatot teszi a
katasztrófavédelmi iroda hasznosítására. A szobák szállás céljára 1.000,-Ft/fő/éjszaka
+ÁFA+idegenforgalmi adó, az épület rendezvény céljára 10.000,-Ft/alkalom+rezsi+ÁFA.
Poharelec László hozzátette, hogy nem tudja hogyan sikerült ezeket a számokat kiszámolni, de ha
valaki az 1.000,-Ft-ért ki fogja adni, akkor az nagy veszteséget termel. Az épületre 1 M Ft-ot ad az
Önkormányzat egy évben, így majd 2-3 M Ft-ot kell adni. Gazdaságosan történik az épület
működtetése, mert csak ott van fűtés ahol kell, ha az egész épületet befűtik akkor a gázdíj 2-3-szorosa
lesz. Takarítónő alkalmazása stb, tehát ez az 1.000,-Ft csak a minuszt termeli. Ebből az 1.000,-Ft-ból
fogja még a kocsit fenntartani. A szállással kapcsolatos költségeket miből fogja fedezni?
Megalapozatlannak tartja az előterjesztést, a számok nem tükrözik a valóságot, ha most kell dönteni a
testületnek akkor minimum 2.500,-Ft/fő legyen, és még akkor sem biztos, hogy ez az egész nyereséges
lesz.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a korábbi időben nem volt bérleti díj, gyakorlatilag
legalizálnának valamit, barátságossá tennének egy olyan szolgáltatást, ami nem arról szól, hogy a
város vagy egyéb honlapon megjelenne, hogy szállás kiadó, meg konferencia rendezhető, hanem a
hivatal dolgozói egy bizonyos kör, vendégek igénybe tudják venni. Nem a piacon kíván ez megjelenni.
Javasolta a napirendi pont levételét, nevetségesnek tartja, hogy a nyilvánosság előtt ilyen dolgokról
vitatkoznak, ez nem arról szól, hogy bármelyik szállodának vagy étteremnek konkurenciája lenne.
Kérte, hogy szavazzanak a napirend levételéről.
A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
378/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Katasztrófavédelmi iroda
épület hasznosítása tárgyú előterjesztést leveszi a napirendek közül.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Vásártéri lakótelep közpark telekhatár-rendezés
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy egy földcsere egyezményről van szó. Borzán Tibor ingatlana a gyomai
vasútállomás és a lakótelep között található. Az ingatlan nyilvántartásban megnevezése beépítetlen
terület. Borzán Tibor, hogy a tulajdonában lévő terület hasznosítható beépíthető legyen elkészítette a
változási vázrajzot. A telekhatár rendezéssel az önkormányzatot hátrány nem éri.
Poharelec László hozzátette, hogy mivel az önkormányzatot sem előny sem hátrány nem éri, miért
kell ebbe a költségbe az önkormányzatnak beszállni? Az egyiket közösen állják a másikat nem? Az ő
érdeke, hogy ki tudja fizetni, ezért módosító javaslattal élt, hogy a költséget a Borzán Tibor állja.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy ez egy hosszabb eljárásnak a végkifejlete felé közeledik
valamilyen ütemben a testület. Azért vannak a szakbizottságok, hogy ezeket a kérdéseket megvitassák.
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Ezt a helyzetet a Képviselő-testület a rendezési terv módosításával teremtette, mert ezzel változott a
terület besorolása. Az említett korábbi esetnél az érintettek kérték egy más irányú rendezési terv
módosítását, ami az ő gazdasági céljaikhoz, pályázat benyújtáshoz kellett. Itt a módosítás során a
Képviselő-testület megváltoztatta az övezet besorolást, ettől kezdve az a terület, ami korábban
beépíthető volt, beépíthetetlenné vált, ezért javasolta Borzán Tibor, hogy közös eljárás keretében
kerüljön rendezésre ennek a területnek a sorsa, jöjjön létre egy megosztási vázrajz és változzon meg a
területnek a besorolása. Az önkormányzatnak az volt az érdeke, hogy egy egységes, zöldterület jöjjön
létre és ne egy közbeékelt terület. Ezt a bizottság kellő alapossággal megvitatta és tette ezt a javaslatot.
Nem lehet a két korábbi módosítást és ezt az eljárást összekeverni.
Poharelec László megkérdezte, hogy ezzel a területtel mit csinálhat a tulajdonos? Csak zöldfelület
lehet, vagy oda építkezhet is?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy mint ahogy az előterjesztésben is szerepel ezt a
területet értékesítheti, beépíthetővé válik.
Várfi András polgármester megkérdezte Poharelec Lászlót, hogy fenntartja e módosító indítványát?
Poharelec László nem tartotta fenn módosító indítványát.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
379/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hozzájárul a gyomaendrődi 2881/1 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonban lévő közpark, valamint a 3743/5 hrsz.-ú beépítetlen terület
előterjesztéshez mellékelt E-28/2012 számon záradékolt változási vázrajzon feltüntetett
módon történő telekhatár-rendezéshez.
A telekhatár-rendezéssel kapcsolatban felmerült költségek egyenlő mértékben terhelik
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, valamint Borzán Tibor Békéscsaba, Mednyánszki
László utca 17. szám alatti lakost.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
Sebességmérő berendezés üzembe helyezése
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy a berendezés műszaki átadása 2008. december 18-án megtörtént. 2009-ben
elvégzett próbaüzembe helyezést követően a mai napig nem indult meg a tényleges rendeltetésszerű
üzemeltetés, mivel a fenntartással, üzemeltetésre, javításra, hitelesítésre és felülvizsgálatra több
százezer forint éves költsége lenne az önkormányzatnak. A berendezést át kellett volna adni az
Országos Rendőr főkapitányságnak, aki ezeket a költségeket nem vállalta. Így alternatív megoldásokat
keresünk a telepített berendezés közbiztonsági cél felhasználására több lehetőség is felmerült,
alkalmazható térfigyelő eszközként, teljes kiépítettségében úgynevezett automata településőrként is
alkalmazható, a településre érkező-távozó járművekről rendszámot is tartalmazó felvételek
készülhetnének, amelyek egy zárt rendszerben illetve az önkormányzat erre a célra biztosított központi
számítógépén letárolásra kerülhetnének.
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Ezeken felül a berendezés alkalmas forgalomtechnikai adatok gyűjtésére, elemzésére és
sebességjelzőnek való átalakításra is. A városfenntartó bizottság mindegyik alternatívát el tudja
fogadni a költségekről pedig az augusztusi üléseken tárgyalják.
Márjalaki József megkérdezte, hogy a kamera mozdítható lenne e, mivel többen jelezték, hogy a
város bizonyos pontjain lehet, hogy nagyobb szükség lenne erre.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy a kamera mozdítható, melynek vannak azonban
költségei. Ha nyerne az önkormányzat a térfigyelő pályázaton, amely benyújtásra került ebben az
esetben ez megvizsgálható. Probléma, hogy ez újabb költségeket keletkeztet, erre az önkormányzat a
bizottsági véleményekre figyelemmel nem kíván többet fordítani. Ezért jött számításba az a korábbi
alternatíva, amikor a szolgáltató felajánlotta, hogy ezt a kamerarendszert átalakítja. Ha nyer a pályázat,
akkor érdemes megvizsgálni azt, hogy vagy a főtérre vagy más helyszínre kerüljön. Speciális
műszerről van szó, amit kifejezetten erre találtak ki.
Várfi András polgármester ismertette, hogy az első döntési javaslat a térfigyelő eszközre a második
döntési javaslat pedig a sebességjelzőt eszközről szól.
Betkó József megkérdezte, hogy a kettő kizárja e egymást? Ha sebességmérőként használjuk akkor
azzal kizárjuk e a térfigyelő lehetőségét?
Dr. Tímár Andrea osztályvezető hozzátette, hogy ennek utána kell járni. A költségekre is rá fognak
kérdezni, amennyiben mind a két döntési javaslatot támogatja a testület.
Betkó József javasolta, hogy támogassák mindkét döntési javaslatot és augusztusra megkapják a
válaszokat a pontos árakkal.
Várfi András polgármester javasolta, hogy a sebességmérő berendezés alternatív felhasználási
lehetőségei valamint a második javaslatban szereplő sebesség-kijelző, ezekre árajánlatokat kérni.
Kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
380/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 46. sz. főút
belterületi szakaszán elhelyezett sebességmérő berendezés alternatív felhasználási
lehetőségeit, miszerint közbiztonsági célra településőrként vagy térfigyelő eszközként való
felhasználását, vagy forgalomtechnikai adatok gyűjtésére, elemzésére való felhasználását,
továbbá felkéri Várfi András polgármestert, hogy vizsgálja meg és terjessze elő az augusztusi
testületi ülésre az ilyen célú hasznosítással járó költségeket.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András
polgármestert, hogy szintén az augusztusi testületi ülésre vizsgálja meg a 46. sz. főút
belterületi szakaszán elhelyezett sebességmérő berendezés sebesség-kijelzőként történő
hasznosításának lehetőségét, és amennyiben lehetséges az ilyen irányú hasznosítás, annak
költségeit is.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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24. Napirendi pont
2012. évi kátyúzás
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a közterület-felügyelők, településőrök, valamint a Gyomaszolg Kft
munkatársai felmérései alapján elkészült a belterületi utak kátyúinak felmérése. Összesen egy 206.5
m2. Ennek a bruttó költsége 2.782.210,-Ft. A Városfenntartó Bizottság javasolja, hogy
tartalékmennyiség beillesztésével összesen 230 m2 felületen valósuljon meg a kátyúzás. A
beruházáshoz szükséges bruttó 3.098.830,-Ft összegű forrást a Vasvári Pál és az Orgona utcai
közműfejlesztési hozzájárulás és a Regionális Hulladéklerakó építése során fellépő kulturális és
örökségvédelmi bírság csökkentésével keletkező költségvetési tartalék terhére biztosítsa.
Arnóczi István János hozzátette, hogy a Rácz Lajos utcában összesen 6 m2 kátyút akarnak kijavítani,
mely szinte értelmetlen, fel kell mérni, hogy egy olyan úton, ahol csak kátyú van, 6 m2 aszfaltot
odaborítanak. Szűkítené ezt a listát, ugyanis azon az úton, ahol kinevezhetnek 1-2 kátyút az jó, de ahol
kátyú az egész út, oda felesleges m2-ként majdnem 100.000,-Ft-ért aszfaltoztatni.
Fülöp Zoltán elmondta, hogy a tartalékmennyiség terhére szeretné, ha a József Attila utcában a Fő út
felőli végén a kerékpárút két oldalán lévő kátyút sikerülne megszüntetni.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy több alkalommal jelezte, hogy a Korányi utca és a
Kenderáztató utca sarkán van egy rázató, ami a belvízprogram kapcsán ment tönkre. Ez az út
magánerőből épült, és többször megkeresték már az utcában lakók, hogy amikor tönkrement a
belvízprogram miatt, jelezték a testület illetve az önkormányzat felé a felújítását és még most sincs
bevéve.
Nagyné Perjési Anikó hozzátette, hogy a Pásztor János utcában a kerékpárút levezetése a piachoz, ott
van egy nagyon nagy kátyú, amit régóta kérnek, hogy ha lehetséges azt is jó lenne belevenni ebbe a
listába, balesetveszélyes.
Marton Dániel elmondta, hogy a Vásártéri lakótelepen 6,5 m2 lett feltüntetve, de ott nemcsak
kátyúprobléma, hanem vízelvezetési probléma is van az egyes utakon.
Várfi András polgármester elmondta, hogy van egy döntéshozói vélemény, elhangzottak javaslatok,
melyek plusz m2-t jelentenek, ehhez biztosítani kell a forrást.
Béres János elmondta, hogy egyetért a Rácz Lajos utca állapotával, de meg kell nézni a többi utcát is.
Ahol nagy a lyuk ott egy új aszfaltréteg kellene. Amit hozzátettek plusz m2-eket az bele fog férni a
230 m2-be.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy minden képviselő tudna mondani olyan utat a
körzetében, amelyet nem ártana nemhogy kátyúzni, felújítani. Ezeket a kátyúzásokat jóvá kellene
hagyni és valamilyen fontossági sorrendet kellene felállítani.
Arnóczi István János elmondta, hogy értelmetlennek tartja a Rácz Lajos utca kátyúzását. Kétszer
fizették ki a hozzájárulást az ott lakók. Az út akkor ment tönkre, amikor közérdekből a csatornát
csinálták. 6 m2 nem fogja megoldani az utca gondját.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy amikor a felmérések alapján elkészült a belterület
kátyúinak felmérése, mely az előterjesztésben látható. Több kisebb rész is van benne. Helyesnek
találná, ha meghatároznák a keretösszeget, hogy mennyi pénz van rá és a Gyomaszolg Ipari Parkot
tegyék felelőssé, hogy prioritást állítson fel szakmai szempontok alapján.
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Marton Dániel a prioritási sorrendre javaslattal élt, hogy lakótelepi környezet élvezzen előnyt, mert
az adott utat, az adott területen élő több ember használja, ezeknek az amortizációja is fokozottabb a
nagyobb használat miatt.
Betkó József hozzátette, hogy kátyúzás volt az elmúlt évben is, az idei esztendőben is és jövőre is
lesz. Nem csak most kell szembesülni ezekkel a területekkel. Ha felkereste valaki a Városüzemeltetési
Osztályt miközben ez összeállt és jelezte, hogy hol milyen kátyút talált, azt figyelembe vették.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a döntéshozói vélemény a Városfenntartó Bizottság
véleménye, mely szerint 230 M 2 területen valósuljon meg a kátyúzás, és ehhez a beruházáshoz
szükséges bruttó 3.098.830,-Ft összegű forrást a Vasvári Pál és az Orgonai utcai közműfejlesztési
hozzájárulás és a Regionális Hulladéklerakó építése során fellépő kulturális és örökségvédelmi bírság
csökkentésével keletkező tartalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
381/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012 évben 230 m2
kátyúzási munkát támogat, a beruházáshoz szükséges 3.098.830,- Ft-ot a Vasvári Pál
utcai és Orgona utcai közműfejlesztési hozzájárulásokból befolyt 1.075.688 Ft, a
kátyúzásra és útfelújításra elkülönített keret maradványa 500.631,-Ft és a 2012. évi
költségvetés felhalmozási Tartalékai között található Kulturális Örökségvédelmi
birság 6.841 E Ft összegű tartaléka terhére biztosítja az 1.522.511,-Ft összeget, így a
Kulturális Örökségvédelmi Bírságra elkülönített tartaléka 5.318 E Ft-ra csökken..
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
25. Napirendi pont
Beszámoló az útkezelési és üzemeltetési feladatok ellátásáról
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy a Képviselő-testület a 2012. évi első munkatervének megfelelően a
Gyomaszolg Ipari Park Kft, mint a belterületi utak kezelője elkészítette az első félévi beszámolót az
útkezelési és üzemeltetési feladatok ellátásáról. Az útfenntartási munkák az első negyedévben,
útkezelési feladatokra leszámlázott összeg 301.660,-Ft, hóeltakarítás, jégmentesítés 2.728.826,-Ft,
útjavításra, felújításra, kátyúzásra az előző napirendnél tárgyaltak szerint fog történni. A téli
útfenntartási feladatok során várható felmerülő költségek még nettó 1.900.000,-Ft, hóeltakarítás,
anyagköltség, stb.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
382/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az útkezelési és üzemeltetési feladatok ellátásáról
szóló beszámolót elfogadja.
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Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
26. Napirendi pont
Körös Kajak SE - Csónakház felújítás LEADER támogatás melléklete – használatba adási
szerződés módosítás
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a Körös Kajak SE Csónakház felújítására a Körös Maros
Nemzeti Park kapujában címmel 2011-ben benyújtott egy LEADER pályázatot és bruttó 7 M Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesült. Az épület felújítása illetve bővítését két ütemben tervezett. A
pályázat benyújtásakor a Képviselő-testület határozatával biztosította az egyesületet, hogy támogatás
elnyerése esetén hozzájárul a nyertes pályázat végrehajtásához a támogatási időszak során
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, egyidejűleg vállalja, hogy nem
él rendes felmondási jogával és az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára a
pályázó sportegyesület rendelkezésére áll. 2011. február 3-án kel használatba adási szerződés több
pontját kérte a támogató hatóság felülvizsgálni, a módosítások az előterjesztésben olvashatóak.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
383/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. február 3-án kelt, Körös Kajak
Sportegyesülettel kötött használatba adási szerződés 1. sz. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli:
Várfi András polgármester , mint Használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó),
másrészről:
Körös Kajak Sportegyesület (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Besenyszegi u. 4/1., képviseli: Gellai
Imre elnök), mint Használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő)
között, az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:
Felek használatba adási szerződést kötöttek a Gyomaendrőd, 0823/2 hrsz-ú, 5598 m2 területű ingatlan
használata tárgyában 2011. február 3-án. E szerződést az alábbiak szerint módosítják:
1.) A szerződés 3.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A használatba adó kizárólagos használatot biztosít az ingatlanon használatba vevő részére, egészen
a Körös Kajak SE LEADER pályázatában vállalt fenntartási idő végéig.”
2.) A szerződés 5.8 pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
„A használatba adó kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanon történt fejlesztéseket sem képében,
sem funkciójában nem változtatja meg.”
3.) A szerződés 5.9. és 5.10 pontjai törlésre kerülnek.

513

4.) A szerződés 6.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást határozatlan időre kötik úgy, hogy azt bármelyik fél
a projekt kötelező 5 éves fenntartási időszakát követően év végére a másik félhez intézett egyoldalú
írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja.”
5.) A szerződés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Rendkívüli felmondás esetei, menete és szankciói:
7,1 Esetei
7.1.1 a használatba adó részéről:
7.1.1.1 Használó nem fizeti meg időben az önkormányzat által megelőlegezett támogatást. A
megfizetés határideje a műszaki átadást, illetve használatbavételi engedély jogerőssé válását követő
180 nap elteltét követő nap.
7.1.1.2 Használó nem a kért célra használja az ingatlant, illetve nem tartja karban.
7.1.2 a használatba vevő részéről:
7.1.2.1 A használatba adó korlátozza a megállapodásban rögzített célnak megfelelő használatot
7.2 Menete:
7.2.1 Amennyiben a szerződésszerű teljesítésre történő írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8
munkanapon belül a felszólítás nem jár eredménnyel, a fél jogosult a szerződést írásban azonnali
hatállyal felmondani.
7.3 Szankciója:
7.3.1.Amennyiben a Használatba adó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a
Használatba adó jogosult a Használatba vevő tulajdonában álló Gyomaendrőd 3263/7 hrsz-ú kivett
csónakház, udvar művelési ágú ingatlanra a megelőlegezett támogatás erejéig az ingatlannyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalmat bejegyeztetni, azzal, hogy amennyiben a
Használatba vevő által a Nemzeti Erőforrás Minisztériumához a Fűzfás-zugi Vízitelep és Csónakház
befejezésére benyújtott egyedi kérelem támogatásban részesül, a felek felülvizsgálják a szerződés jelen
rendelkezését.
7.3.2 Amennyiben a Használatba vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani,
Használatba adó köteles megtéríteni a Használatba vevő támogatási szerződés tovább nem
teljesítéséből eredő kárát.”
6.) Ezen megállapodás a Gyomaendrőd, 0823/2 hrsz-ú, 5598 m2 területű ingatlan használata tárgyában
2011. február 3-án kötött szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A Szerződő felek a használatba adási szerződés módosítását elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2012.
………………………………..
Használatba adó

……………………………….
Használatba vevő

Határidő: 2012. július 2.
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
Regionális Hulladékkezelő mű eszközök átadása a társtulajdonos településeknek
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István Jánost, hogy ismertesse az előterjesztést.
Arnóczi István János előadta, hogy a Regionális Hulladékkezelő mű ingatlanra 2010. szeptember 30án kelt megállapodás alapján Gyomaendrőd, Szarvas, Csabacsűd, Csárdaszállás, Kardos, Kondoros,
Örménykút és Kétsoporony települések tulajdonrésze bejegyzésre került a földhivatal ingatlannyilvántartásba.
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A Regionális Hulladékkezelő mű telephelyén lévő egyéb gépek, berendezések valamint a járművek
nyilvántartás rendezése azonban nem történt meg. Az egyeztetések alapján álláspontunk szerint az
eszközök hivatkozva a 2010. szeptember 30-án kelt megállapodásra valamint a társasági szerződés
vagyonrendezés címén térítésmentesen átadhatók, a települések a későbbiekben dönthetnek arról, hogy
az eszköz tulajdonrészükkel apportálják e a társaságba. Javaslat, hogy az eszközök kerüljenek
felvezetésre a tulajdonlistás települések eszköznyilvántartásába a társasági szerződésben
meghatározott tulajdoni hányadnak megfelelően.
Dr. Tímár Andrea osztályvezető tájékoztatásul elmondta, hogy a többi tulajdonos önkormányzatnak
is jóvá kell hagyni a megállapodás tervezetet.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
384/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság alapító résztulajdonosa javasolja, hogy a
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű telephely létesítése során a beruházással létrehozott
eszközök átadása a tulajdonos önkormányzatok részére az alábbi megállapodás alapján történjen.
MEGÁLLAPODÁS
BERUHÁZÁSSAL LÉTREHOZOTT ESZKÖZÖK ÁTADÁSÁRA
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1 sz. képviseli: Várfi
András polgármester), mint Gesztor
továbbiakban: Gesztor
másrészről
Szarvas Város Önkormányzata (5540, Szarvas, Szabadság út 25-27 képviseli Babák Mihály
polgármester),
Hunya Község Önkormányzata (5555, Hunya, Rákóczi út 19. sz. képviseli: Petényi Szilárdné
polgármester),
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata (5551, Csabacsűd, Szabadság út 41 képviseli Molnár
József polgármester),
Csárdaszállás Község Önkormányzata (5621, Csárdaszállás, Petőfi S. út 17. sz. képviseli: Petneházi
Bálintné polgármester),
Kardos Község Önkormányzata (5552, Kardos, Gyomai út 24 sz. képviseli: Brlás János
polgármester),
Kondoros Nagyközség Önkormányzata (5553, Kondoros, Hősök tere 4-5 sz., képviseli Dankó Béla
polgármester),
Örménykút Község Önkormányzata (5556, Örménykút, Dózsa György út 26 sz. képviseli: Szakács
Jánosné polgármester) és
Kétsoprony Község Önkormányzata (5674, Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11., képviseli: Völgyi Sándor
polgármester)
-

továbbiakban együtt: Szerződő felek/tulajdonostársak -

között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

I.

Előzmények
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1./ A Tulajdonosok 2000. március 17-én gesztori megállapodást kötöttek egymással a működési
területükön keletkező kommunális szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására, és a kezelésére
vonatkozó feladatok közös ellátására.
A hulladéklerakó telep - Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű - a Gyomaendrőd 0130/15
helyrajzi számú, természetben a Gyomaendrőd, külterület, Tanya, VI. kerület 104. szám alatti,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában álló telken valósult meg.
2./ A Szarvasi Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltsége 2010. július 7. keltezésű Egyszerűsített
Határozatával az építményt bejegyezte az ingatlan-nyilvántartásba a 35389/2010.06.23. számú
határozatával.
3./ A Regionális Hulladékkezelőmű telephely ingatlan tulajdonviszonyainak rendezése megtörtént, ezt
követően kerülhet sor a beruházással létrehozott eszközök vagyonkezelésbe, üzemeltetésbe adására
gazdasági társaság részére, vagy önkormányzati társulás részére.
Az alábbiakban részletezett gépek, berendezések, járművek Gyomaendrőd Város Önkormányzata
könyveibe vannak felvezetve a 16. számlacsoportban, mint üzemeltetésre átadott eszközök.
Megnevezés
Bruttó érték
MTZ 820. mezőgazdasági vontató
3599430
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító felépítmény
23700000
Renault premium 370.269 6x2D járóképes alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1 db HP laserjet
1440000
2300 D típ. nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
1890000
VSH 200-CS típusú hídmérleg
3845000
TANA G-290 kompraktor
59000000
Gépek, berendezések, járművek összesen:
93474430

II.

A Szerződés tárgya

4./ Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel közös tulajdont kívánnak létrehozni a 3. pontban
meghatározott eszközökre az alábbi eszmei tulajdoni hányadokban:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Csabacsűd Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata

3383/10000
3909/10000
463/10000
120/10000
182/10000
327/10000
1317/10000
124/10000
175/10000

5./ A Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul
hozzájárulnak ahhoz, hogy az eszközök a 3. pontban meghatározott eszmei tulajdoni hányadokban az
Önkormányzatok tulajdonába kerüljön és az így létrejött közös tulajdon az Önkormányzatok
könyveiben bejegyzést nyerjenek.
6./ Az átadáskor mind a gesztornak, mind a társönkormányzatoknak át kell vezetniük a 11-13.
számlacsoportban aktivált eszközeinek értékét a 16. üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba
adott, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök számlacsoport megfelelő
alszámlájára a szerződés 1. számú mellékletében feltüntetett tulajdoni hányadnak megfelelő bruttó
értékkel, valamint az aktuális elszámolt értékcsökkenés összegével.
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A beruházás évekkel korábban befejeződött, az eszközök felvezetése, az értékcsökkenés elszámolása
lezárt költségvetési éveket érint, ezért az önkormányzatok könyveiben a szükséges helyesbítéséket az
önellenőrzés szabályinak megfelelően kell végrehajtani.
III. Jogok és kötelezettségek
7./ Szerződő felek rögzítik, hogy a tulajdonostársak mindegyike jogosult a gépek, berendezések,
járművek birtoklására és használatára a hulladéklerakó telep üzemeltetése érekében.
8./ Szerződő felek megállapodnak, hogy a gépek, berendezések, járművek birtoklása, használata,
hasznosítása, valamint a rendes gazdálkodás körét meg nem haladó kiadások kérdésében a
tulajdonostársak szótöbbséggel határoznak, figyelembe véve, hogy minden tulajdonostársnak tulajdoni
hányada arányában van szavazati joga, amennyiben a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás alapító okirata másképp nem rendelkezik.
9./ A tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában terhelik a gépek, berendezések, járművek
fenntartásával járó illetve az üzemeltetésével kapcsolatos egyéb kiadások, a közös tulajdoni
viszonyból eredő kötelezettségek, és ugyanilyen arányban viselik az azokban bekövetkező kárt is.
10./Az állag megóvásához és fenntartásához feltétlenül szükséges rendkívüli munkálatokat bármelyik
tulajdonostárs jogosult elvégezni, azonban az ilyen kiadások ráeső részét mindegyik tulajdonostárs
viselni köteles. Ilyen jellegű kiadások előtt minden tulajdonostársat értesíteni kell.
11./ Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a közös tulajdonban lévő gépekkel,
berendezésekkel, járművekkel kapcsolatban szótöbbséggel hozott határozat az okszerű gazdálkodást
sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, a kisebbség a határozatot a
bíróságnál megtámadhatja. A megtámadás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban
indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. Jelen pontban foglalt rendelkezést kell alkalmazni
abban az esetben is, ha a tulajdonostársak között vitás a tervezett munkálat szükségessége a gépek,
berendezések, járművek állagának megóvásához és fenntartásához.
12./ A tulajdonostársak, tulajdonosi közösség egyhangú határozata szükséges
a) a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokhoz,
b) az egész gépek, berendezések, járművek feletti tulajdonjog átruházásához, használatba adásához
vagy más módon való megterheléséhez.
13./ Saját tulajdoni hányadával bármelyik tulajdonostárs rendelkezhet, azonban a tulajdonostárs
tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, előbérleti,
illetőleg előhaszonbérleti jog illeti meg, de a közös cél érdekében létrehozott gépekben,
berendezésekben és járművekben levő tulajdoni hányadot a működési körből nem vonhatja ki.
14./ Szerződő felek rögzítik, hogy a tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is
felléphet és amennyiben a gépeket, berendezéseket, járműveket érintő bármilyen veszteségtől való
megóvás érdekében szükséges, a tulajdonostársak előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül is jogosult
szerződést kötni, vagy jognyilatkozatot tenni, erről a tulajdonos társakat 3 napon belül írásban
értesíteni köteles, amelyet utólag a tulajdoni közösségnek el kell fogadnia.

IV. Egyéb rendelkezések
15./ A Gesztor szavatosságot vállal a gépek, berendezések, járművek per-, teher és
igénymentességéért.
16./ A gépek, berendezések, járművek működésével, felújításával kapcsolatos döntéseket a
tulajdonosok közössége hozza meg, amennyiben azok nem tartoznak a Gyomaendrődi Térségi
Kommunális Szolgáltató Társulás hatáskörébe. A döntéseket az üzemeltetésre létrehozott Kft. köteles
végrehajtani.
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17./ A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és az egyéb vonatkozó
jogszabályok az irányadók.
Szerződő felek a jelen – …. számozott oldalból álló - megállapodást 14 egymással szó szerint
megegyező példányban, annak elolvasása és értelmezése után, mint az akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd , 2012. …….

……………………
Dankó Béla
Polgármester

………………..
Zsindely Ferencné
jegyző

…………………
Várfi András
polgármester

Kondoros Nagyközség Önkormányzata

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

P.H.
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Babák Mihály
Zsuzsanna
Polgármester

P.H.

…………………
Dr. Melis János

…………………
Molnár József

jegyző

……………………
Kasikné Csík

polgármester

Szarvas Város Önkormányzata

jegyző

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata

P.H.

P.H.

………………..
Petneházi Bálintné
Margit
Polgármester

……………….
Dr. Földesi Szabolcs

…………………… ……………………
Völgyi Sándor
Surinné Szász

jegyző

polgármester

Csárdaszállás Község Önkormányzata

jegyző

Kétsoprony Község Önkormányzata

P.H.

………………..
Petényi Szilárdné
Polgármester

……………………
Dr. Csorba Csaba
jegyző

P.H.

……………………
Miskó Bence
kör jegyző

…………………… …………………….
Brlás János
Zsindely Ferencné
polgármester
jegyző

Hunya Község Önkormányzata

Kardos Község Önkormányzata

P.H.

P.H.

……………………
Szakács Jánosné
Polgármester

…………………..
Miskó Bence
körjegyző
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P.H.

518

1. számú melléklet
A gyomaendrődi 0130/15 hrsz.-ú hulladéklerakó telep beruházása során közösen létrehozott
gépek, berendezések és járművek tulajdonjogának felosztása a megállapodás alapján

A tárgyieszköz nyilvántartó lapok a 2012. április 1.-i állapotot tartalmazzák, az adatok forintban
Megnevezés
bruttó érték elszámolt ÉCS
nettó
ÉCS%
MTZ 820. mezőgazdasági vontató
3599430
3599430
0
20
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
23700000
23700000
0
20
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D
járóképes alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1
1440000
1440000
0
db HP laserjet 2300 D típ.
33
nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
1890000
1840083
49917
14,5
VSH 200-CS típusú hídmérleg
3845000
3743440
101560
14,5
TANA G-290 kompraktor
59000000
57441584 1558416
14,5
összesen:
93474430
91764537 1709893

településenkénti felosztás
Szarvas Város Önkormányzata
tulajdoni részarány
MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D
járóképes alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1
db HP laserjet 2300 D típ.
nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összesen:

bruttó
1407017
9264330

3909
écs
1407017
9264330

10000
nettó
0
0

562896

562896

0

738801
1503011
23063100
36539155

719288
1463311
22453915
35870758

19513
39700
609185
668397

bruttó
1217687
8017710

3383
écs
1217687
8017710

10000
nettó
0
0

487152

487152

0

639387
1300764
19959700

622500
1266406
19432488

16887
34358
527212

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
tulajdoni részarány
MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D
járóképes alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1
db HP laserjet 2300 D típ.
nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
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összesen:

31622400

31043943

578457

1317
474045
3121290

10000
nettó
0
0

189648

189648

0

248913
506387
7770300
12310582

242339
493011
7565057
12085390

6574
13375
205243
225193

463
166654
1097310

10000
nettó
0
0

66672

66672

0

87507
178024
2731700
4327866

85196
173321
2659545
4248698

2311
4702
72155
79168

327
117701
774990

10000
nettó
0
0

47088

47088

0

61803
125732
1929300
3056614

60171
122410
1878340
3000700

1632
3321
50960
55914

182

10000

Kondoros Község Önkormányzata
tulajdoni részarány
MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D
járóképes alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1
db HP laserjet 2300 D típ.
nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összsen:

bruttó
474045
3121290

écs

Csabacsűd Község Önkormányzata
tulajdoni részarány
MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D
járóképes alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1
db HP laserjet 2300 D típ.
nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összesen:

bruttó
166654
1097310

écs

Kétsoprony Község Önkormányzata
tulajdoni részarány
MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D
járóképes alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1
db HP laserjet 2300 D típ.
nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összesen:

bruttó
117701
774990

écs

Kardos Község Önkormányzata
tulajdoni részarány
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MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D
járóképes alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1
db HP laserjet 2300 D típ.
nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összesen:

bruttó
65510
431340

écs

nettó
65510
431340

0
0

26208

26208

0

34398
69979
1073800
1701235

33490
68131
1045437
1670115

908
1848
28363
31120

175
62990
414750

10000
nettó
0
0

25200

25200

0

33075
67288
1032500
1635803

32201
65510
1005228
1605879

874
1777
27272
29923

124
44633
293880

10000
nettó
0
0

17856

17856

0

23436
47678
731600
1159083

22817
46419
712276
1137880

619
1259
19324
21203

120

10000
nettó
0
0

Hunya Község Önkormányzata
tulajdoni részarány
MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D
járóképes alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1
db HP laserjet 2300 D típ. nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összesen:

bruttó
62990
414750

écs

Örménykút Község Önkormányzata
tulajdoni részarány
MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D
járóképes alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1
db HP laserjet 2300 D típ.
nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összesen:

bruttó
44633
293880

écs

Csárdaszállás Község Önkormányzata
tulajdoni részarány
bruttó
43193
284400

MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D
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écs
43193
284400

járóképes alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1
db HP laserjet 2300 D típ. nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összesen:

17280

17280

0

22680
46140
708000
1121693

22081
44921
689299
1101174

599
1219
18701
20519

Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
A Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos jogi eljárásokról tájékoztatás
Várfi András polgármester felkérte Dr. Tímár Andrea osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Tímár Andrea osztályvezető előadta, hogy három jogi eljárás van folyamatban. A védelmi övezet
bejegyzése miatt indított kártérítési per, illetve a telepet 2010. május 31-ig üzemeltető Remondis Kftvel szemben jogalap nélkül gazdagodás megtérítése iránt indított per és a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal által kiszabott örökségvédelmi bírság. A védelmi övezet per, jogerős ítélet született, amelyben
47,5 M Ft összegben adásvételi szerződést hozott létre a védelmi övezetben szereplő három ingatlanra,
továbbá 27 M Ft kártalanítás 3,5 M Ft perköltség és 700 e Ft fellebbezési eljárási költség
megfizetésére kötelezték az alperes tulajdonos önkormányzatokat. Gyomaendrőd Önkormányzata a rá
eső kötelezettséget teljesítette. A felperesek 2011. augusztus 25-én perújítási kérelmet terjesztettek elő,
melyben előadták, hogy álláspontjuk szerint az ítélőtábla jogellenesen, túlzottan alacsony mértékben
állapította meg az ingatlanok vételárát. A perújítási kérelemhez ingatlanforgalmi szakértő véleményt is
csatoltak. Első fokon a Gyulai Törvényszék, másodfokon a Szegedi Ítélőtábla is elutasította.
A telepet korábban üzemeltető Remondis Kft-val az elszámolás tárgyában a legnagyobb ellentét abban
a kérdésben van, hogy az első depónia megtelése esetére a második depónia építési költségeit meg
kellett e képeznie a szolgáltatás díjaiba a Kft-nek? A Gyulai Törvényszékhez Dr. Soós Tibor ügyvéd,
akit a települési önkormányzatok felhatalmaztak ebben az ügyben a jogi képviselet ellátására,
benyújtotta a keresetet, a Gyulai Törvényszék áttette a Fővárosi Törvényszékhez.
A kulturális örökségvédelmi bírsággal kapcsolatban ismertette, hogy 2010-ben a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal 7,5 M Ft örökségvédelmi bírság megfizetésére kötelezte Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát, fellebbezés történt a döntés ellen. A hivatal elnöke új eljárást rendelt el, mely 2012.
május 16-án zárult le első fokon, ahol 2,520 M Ft-ra csökkent ez az összeg. A Képviselő-testület úgy
döntött, hogy ezt az összeget elfogadja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a tájékoztatás
elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
385/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos
jogi eljárásokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
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29. Napirendi pont
Tagdíjfizetés - Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István Jánost, hogy ismertesse az előterjesztést.
Arnóczi István János ismertette, hogy a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a
LEADER helyi akciócsoport cím birtokosa a Körös-Kajak SE és a Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért Alapítvány 7-7 M Ft támogatást elnyert pályázatait a szervezeten keresztül
számolja el. Az egyesületeknek, civil szervezetek támogatásainak odaítélésénél is döntő szerepe van.
Címbirtokosként a saját működésére támogatást igényelt a benyújtott pályázatát azonban még nem
bírálták el. Ha működési támogatását megkapja a befizetett támogatás összegét visszautalja, a
likviditásának megőrzése érdekében a közgyűlés az előterjesztésben szereplő határozatot hozta.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
386/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület térségi koordinációs szerepéhez és szakmai munkájához a szükséges stabil pénzügyi
háttér biztosítása érdekében a 2012 évi 2 834 067 Ft tagdíjat a 2012 évi költségvetés tartalékai
között - a Körös-szögi Kistérség 2011. évi hozzájárulásának elszámolása terhére 36 E Ft
összeget, továbbá a kulturális örökségvédelmi bírság 5.318 E Ft összegű maradványának
terhére 2.798 E Ft összeget - biztosítja megelőlegezni, a Körösök Völgye Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület működési támogatásának realizálódásáig. A kulturális örökségvédelmi
bírságra elkülönített tartalék 2.520 E Ft-ra változik.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Várfi András polgármester
30. Napirendi pont
A "Tisztább és Ápoltabb Gyomaendrődért" környezetszépítő verseny kiírása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök előadta, hogy a Képviselő-testület hagyományteremtő szándékkal 2006ban útjára indította a „Tisztább és Ápoltabb Gyomaendrődért" környezetszépítő versenyt. A verseny
célja elsősorban figyelemfelkeltés környezetünk szebbé tételére. A környezetszépítési verseny
szervezésére, díjazására 2012. évben 150 e Ft áll rendelkezésre. A Városfenntartó Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a verseny zsűritagjainak Marton Dániel, Nagyné Perjési Anikó, Iványi
Lajosné és Lehóczkiné Tímár Irén képviselőket javasolja. Továbbá Dr. Farkasinszky Erzsébet helyére
jelöljön ki új zsűritagot. Felmerült, hogy amennyiben képviselő nem vállalja úgy külsős civil szervezet
tagját is delegálhatják a zsűribe például a Kertbarátok Köréből.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy nemcsak a díszkerteket kellene díjazni. Javasolta, hogy
Dr. Farkasinszky Erzsébet helyett jelöljön egy személyt a Kertbarát Kör. Kérte, hogy erről
szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
387/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012-ben ismét meghirdeti A tisztább és ápoltabb
Gyomaendrődért c. környezetszépítési versenyt az elmúlt évi versenykategóriák
megtartásával. A részletes versenyfelhívást a zsűrizéssel megbízott bizottság hagyja jóvá.
A versenyben részt vevők díjazására a 2012. évi önkormányzati költségvetésben bruttó
150.000.- Ft áll rendelkezésre, melynek elosztásáról a verseny zsűrije dönt, és a 2012. évi őszi
terméskiállítás keretében kerülnek átadásra a jutalmak. A nevezett ingatlanok elbírálását
önkormányzati képviselőkből álló zsűri végzi.
Határidő: azonnal
/Márjalaki József képviselő elhagyta az üléstermet, jelen lévő képviselők száma 11 fő./
31. Napirendi pont
Morgan Stanley Mindenki Ebédel program 2012-2013
Várfi András polgármester ismertette, hogy a következő napirendi pont is erről szól, a kettő kizárja
egymást, amennyiben mind a kettőben nyer az önkormányzat le kell mondani.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
388/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Morgan Stanley Mindenki Ebédel program 2012-2013
felhívás alapján elkészített pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Támogatás elnyerése esetén a program megvalósításának időtartama 2012. július – 2013.
július.
Amennyiben a Raiffeisen Mindenki Ebédel 2012 - Nyár c. és a Morgan Stanley Mindenki
Ebédel program 2012-2013 c. pályázat is támogatásban részesül, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a Morgan Stanley Mindenki Ebédel program 2012-2013 c. támogatást kívánja
igénybe venni.
A pályázatok eredményéről tájékoztató benyújtása szükséges a Képviselő-testület soron
következő ülésére.
Határidő: azonnal, illetve 2012. augusztus 30.
Felelős: Várfi András polgármester
32. Napirendi pont
Raiffeisen Mindenki ebédel 2012 – Nyár
Várfi András polgármester ismertette, hogy szavazni a facebook.hu internetes közösségi oldalon
lehet. Kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
389/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Raiffeisen Mindenki ebédel 2012 – Nyár pályázati
felhívás alapján elkészített pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Támogatás elnyerése esetén a program megvalósításának időtartama 2012. július 25. – 2012.
december 31.
Határidő: azonnal, illetve 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
33. Napirendi pont
A GYÜSZ-TE beszámolója
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István Jánost, hogy ismertesse az előterjesztést.
Arnóczi István János előadta, hogy a Képviselő-testület a 91/2012 határozata alapján Gyomaendrődi
Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodás értelmében összesen 4 M Ft
összegű támogatást biztosított a Sajt és Túrófesztivál és a Halfőző verseny rendezvények
megtartásához. Az egyesület a rendezvények szervezésére kapott támogatást a Sajt és Túrófesztiválra
2,8 M Ft a Halfőző versenyre 1,2 M Ft. A GYÜSZ-TE elkészítette beszámolóját a Gyoma és Endrőd
egyesülésének 30 éves ünnepi jubileumi megemlékezéséről és a Sajt és Túrófesztivál
programsorozatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
390/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület Gyoma és Endrőd egyesülésének 30 éves ünnepi jubileumi
megemlékezésről és a XIV. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál programsorozatról készített
beszámolóját megismerte és a rendezvények pénzügyi elszámolást elfogadta.
Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
34. Napirendi pont
Beszámoló a biotégla gyártásról
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István Jánost, hogy ismertesse az előterjesztést.
/Márjalaki József képviselő visszatért az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő./
Arnóczi István János ismertette, hogy az önkormányzat 2011 októberében elindította a Start
munkaprogramot, a téli program elemei között volt lehetőség elindítani a biotégla gyártást. November
közepére Csorváson felújították a gyártógépsort, a gép elhelyezésére szánt helyszín felújításához nem
volt elegendő forrása az önkormányzatnak így másik helyet kellett keresni. 2012. március 5-én
megérkeztek a gép papírjai, majd munkavédelmi felügyelet vizsgálata következett. Április 3-án
beüzemelésre került a biotégla gyártó gépsor. A dolgozókat betanították, munkavédelmi oktatáson
vettek részt, elkezdődött a próbaüzem. Kérelmezésre került a programelem meghosszabbítása és a
költségek átcsoportosítása, amihez miniszteri döntés szükséges, így jelenleg más megoldást próbálnak
keresni a gyártás mihamarabbi folytatására. A gépsor 48 üzemórát dolgozott, mely során kb 1300 db
tégla készült el, az összes ráfordítás 1.353.430,-Ft volt, melyből önerő 31.050,-Ft.
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Hozzátette, hogy a gép annyira megbízhatatlan, amennyiben folytatni kívánják, lehet olyan gépsort
beszerezni, mellyel a működést biztosítani tudják, mert ennek nincs értelme, hogy két napig
dolgoznak, két hétig javítás alatt van a gép. Javasolja, hogy kerüljön visszaadásra a gép, és
vásároljanak egy olyan gépsort, amelyik megbízhatóbb.
/Béres János elhagyta az üléstermet, jelen lévő képviselők száma 11 fő./
Fülöp Zoltán hozzátette, hogy egy üzemóra alatt 27 tégla készült el, így egy tégla 1.040,-Ft-ba kerül,
ez sok. Jelentős költség lett a gépsor felújítására fordítva. A zúzógépen két villanymotor van, amely ki
lett cserélve, és az egyiket még javítani is kellett. Ha újraindul a gyártás, akkor ezek a költségek nagy
valószínűséggel nem merülnek fel ismételten és az 1.040,-Ft-os ár csökkenni fog.
Poharelec László kérte, hogy a döntési javaslatot úgy fogadják el, hogy tudomásul veszik a
beszámolót.
Várfi András polgármester egyetértett azzal, hogy meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet ezzel a
géppel eredményesen dolgozni. Amikor Csorváson megnézték a gépet, akkor folyamatosan dolgozott.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy a biotéglagyártás illeszkedik a közmunkaprogramhoz,
amelynek megvannak a feltételei és ütemezése. A téli közmunka program keretében volt betervezve,
akkor nem valósult meg, így át kell majd ütemezni, ha új gépet akarnak venni, akkor támogatná e az
állam? Kell e költeni egy új gépre? Lehet, hogy a közmunkaprogramon kellene változtatni, ha van rá
lehetőség.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a jelenlegi közmunkaprogramban nincsen benne,
üzemszerűen 1.040,-Ft-ért nem lehet biotéglát gyártát. Kérték a munkaügyi központot, hogy történjen
módosítás, hogy át tudjanak csoportosítani. Abban az esetben érdemes vele foglalkozni, ha
támogatással tudnak beszerezni egy új gépet.
Kérte, hogy szavazzanak a beszámoló tudomásul vételéről.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
391/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a biotégla gyártásról szóló
beszámolót.
Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
35. Napirendi pont
Belvíz VIII. ütemről beszámoló
/Béres János visszatért az ülésterembe, jelen lévő képviselők száma 12 fő/
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be Kamut, Kondoros és Kétsoprony
településekkel belvízvédelmi önkormányzati konzorcium néven, helyi és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek fejlesztése című projektre 2011-ben. A projekt támogatás nyert 370.114.100,-Ft
összköltséggel 90 %-os támogatás intenzitással. Gyomaendrődre vonatkozó költségek összege
beruházás összköltsége 101.158.079,-Ft melyből az önerő mértéke 10.115.808,-Ft. A fejlesztésnél
figyelembe vett utcarészek a Zrínyi, Kató, Nagy Sándor, Katona, Korányi, Temető, Fazekas,
Szélmalom, Akác, Kisfok, Orgona, Szabadság, Hunyadi, Gárdonyi, Bánomkerti, Losonczi utcai
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záportározó, Fő út, Polányi u. A támogatási szerződés megkötése 2012. március végén megtörtént. Az
irányító hatóság Képviselő-testületi határozatot kér a tagönkormányzatoktól a 2 %-al megemelkedett
ÁFA összegek miatt, így az önerő 10.277.277,-Ft-ra növekszik. 16 M Ft került elkülönítésre. Az Eu
önerő alap támogatásának van pályázati lehetősége Kondoros Nagyközség Önkormányzata a
belvízvédelmi önkormányzati konzorcium nevében a pályázat megvalósításához szükséges saját
források kiegészítésére pályázatot kíván benyújtani.
Poharelec László elmondta, hogy a beruházásoknál figyelemmel kell lenni arra, hogy ha kárt okoznak
az utakban, vagy a helyreállítások nem úgy történnek, a Rácz Lajos utcának is ez volt a problémája.
Kérné, hogy figyeljenek erre.
Arnóczi István János hozzátette, hogy a Rácz Lajos utcában a nehéz munkagépek tették tönkre az
utat. Kérte, hogy már tervezéskor ezen utak felújítását is vegyék figyelembe.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
392/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 4 település konzorciumi együttműködésével, "Vízvédelmi
fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken"
konzorciumi projekt címmel támogatást nyert a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú „Helyi
és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázatra, amely Gyomaendrődön a
következő helyrajzi számokon és címeken valósul meg:

lét.
Hrsz.
jegyzék
szám
1
1-6-0 csatorna
2365
2373
2410/1
2410/2
2410/3
2475
2884/27
2624
2884/26
2884/1
2624
2625
2

3

utca

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

tulajdonos

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

2-2-0 csatorna
6102
6101
5996
6074

Közterület
Kenderáztató utca
Korányi Frigyes utca
Temető utca

Önk.
Önk.
Önk.
Önk.

2-3-0 csatorna
6102
6109
6158

közterület
Orgona u.
Fazekasi utca (belterület)

Önk.
Önk.
Önk.
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4

5

6

7

8

9

02229/5

Fazekasi utca (külterület)

Önk.

2-3-1 csatorna
6158
6203

Fazekasi utca
Szélmalom utca páros

Önk.
Önk.

2-3-2 csatorna
6158
6203

Fazekasi utca
Szélmalom utca páratlan

Önk.
Önk.

2-3-3 csatorna
6158
6178

Fazekasi utca
Akác utca páratlan

Önk.
Önk.

2-3-31 csatorna
6178

Akác utca páros

Önk.

2-3-4 csatorna
02229/5
6158
6163

Fazekasi kült.
Fazekasi belt.
Kisfok utca páros

Önk.
Önk.
Önk.

2-4-0 csatorna
Giricz

10

11
13

14

9996/1

Fazekas utca, Orgona utca sarka

6110

Orgona utca (keleti oldal)

2-7-0 csatorna
5335

Szabadság utca (keleti)

Önk.

2-7-1 csatorna
5335

Szabadság utca (nyugati)

Önk.

4-4-0 csatorna
2830
2829
2738
2700

vízállás
Mikszáth utca
Gárdonyi utca
Kálvin utca

Önk.
Önk.
Önk.
Önk.

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

anyaggödör
körtöltés
anyaggödör
Losonczy utca
Bánomkerti út

3762/2

Bánomkerti út 5.

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

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

3758

Bánomkerti út 11.

Önk.
Önk.
Önk.
Önk.
Önk.
Nagy Lajos
Nagy Lajosné
Medveczki Géza
Kakati Edit
Pelle András
Dajkó László
Balla
Károlyné Domokos
Benedekné Domokos
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Máté
Giricz Máténé
Önk.

Attila
Fagyas
István

15

16

3757

Bánomkerti út 13.

14804/1

Bánomkerti út üres telek

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

csatorna
közterület
Enci parkoló + út
Fő utca
Pollányi utca

Fagyas
Anikó
Fagyas Istvánné
Fagyas
István
Fagyas
Anikó
Fagyas Istvánné

Önk.
Önk.
Önk.
Önk.
Önk.

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

Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Dr. Tímár Andrea osztályvezető hozzátette, hogy még egy döntési javaslat került kiküldésre a
megnövekedett önerő mértékének a tudomásul vétele illetve biztosítása.
Arnóczi István János elmondta, hogy tegyék hozzá, hogy megoldást kell találni, hogy garantálják azt,
hogy az utak állapotát jelenlegi állapotba fogják visszaállítani.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a jegyzőkönyvben ez rögzítésre kerül, és ez minden
beruházásnál evidens, nem kell meghatározni, hogy aki másnak kárt okoz köteles az általa okozott kárt
megtéríteni.
Arnóczi István János visszakérdezett, hogy a Rácz Lajos utca rendbe tétele akkor miért nem történt
meg?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy minden beruházásnál készül egy helyszíni bejárás és egy
műszaki terület átadás, ennek egy részét képezi a csatlakozó területek műszaki állapotának a rögzítése.
A Rácz Lajos utcánál alapvetően az a probléma, hogy ez az út egy itatásos technológiával készült
megfelelő alapok nélkül. Tehát nem kifejezetten a beruházás során ment tönkre, hiányzik róla egy záró
réteg, ezt az önkormányzatnak kellett volna rátenni, hiszen a lakosok nem ehhez járultak hozzá. Ahhoz
járultak hozzá, hogy ezzel a technológiával készüljön el az út.
Várfi András polgármester felkérte a Városüzemeltetési Osztályt, hogy vizsgálja meg és válaszolják
meg Képviselő úrnak. Kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
393/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
A Gyomaendrődön megvalósuló fejlesztés 102.772.765,- Ft beruházási összköltségéből
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 92.495.488,- Ft összeget igényel
ROP forrásból támogatásként, amelyhez 10.277.277,- Ft önerőt biztosít. Tehát a beruházási
költségek megoszlása Gyomaendrőd vonatkozásában az alábbi:
Beruházás összköltsége
Támogatás mértéke
Saját forrás mértéke

102.772.765,- Ft
92.495.488,- Ft
10.277.277,- Ft

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati saját forrás
összegét Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II.
21.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében a felhalmozással kapcsolatos tartalékok között
elkülönítette.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
36. Napirendi pont
Tájékoztató a Corini Margit gyűjtemény kiállításáról
Várfi András polgármester ismertette, hogy a közgyűjteményből meghatározott számú képeket egy
kiállításra vinnének, a Ruzicskay György Alkotóházban kerülne kiállításra, ehhez kéri a Képtár
vezetője a Képviselő-testület hozzájárulását.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
394/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót megismerte és
hozzájárul a Corini Margit teljes gyűjtemény – 41 kép, a leltári nyilvántartás alapján az alábbi
leltári számok alatt szerepel: 94.1.19-től 94.1.54.-ig és 96.1.1.-től 96.1.5.-ig. -, szarvasi
Ruzicsky György Alkotóházban történő kiállításához, melynek ideje: 2012. július 10-től 2012.
augusztus 10-ig terjedő időszak.
Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
37. Napirendi pont
Kecsegés -zugi Tájvédelmi Egyesület kérelme
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy a Kecsegés-zugi Tájvédelmi Egyesület kérelmének tárgya 188.933,-Ft
áramszámla, mely egy átalánydíjas számla, mely nem a tényleges fogyasztást tükrözi, túlfizetés
történt. Az áramszolgáltató számlázott az önkormányzatnak, az önkormányzat kifizette, majd
számlázott az egyesületnek, és az egyesület fizetett. Többször történt egyeztetés, legutóbbi
megbeszélésen olyan közös javaslat jött létre, amely az egyesület és az önkormányzat számára is
elfogadható. A javaslat lényeg, hogy a 188.933,-Ft áramdíj a 2011, valamint a 2012. évi bérleti díjakba
kerüljön beszámításra. Az egyesület vállalja, hogy minden hónapban a gépüzemnapló egy példányát
átadja, amely tartalmazza az aktuális áramfogyasztás mérőállását. Az átadott naplóban szereplő
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mérőóraállás a Polgármesteri Hivatal részéről bediktálásra kerül az áramszolgáltató felé, így a
tényleges áramfogyasztás kerül számlázásra az egyesület felé.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
395/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület (
Gyomaendrőd, Wesselényi u. 5. ) kimutatott, Gyomaendrőd Város Önkormányzatát terhelő
188.933,- Ft áramdíj elszámolásával az alábbiak szerint dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a gyomaendrődi 0776 hrsz.-ú Kecsegés zugi holtág
haszonbérletére kötött szerződés 5.) pontja alapján a holtág üzemi vízszint eléréséig szükséges
szivattyúzási feladatokhoz kapcsolódó bérbeadót terhelő 188.933,-Ft áramdíj kiadás költségét
beszámítja a Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesületet által megfizetendő 2011. évi, valamint
2012. évi bérleti díjak összegébe.
A 2012. évi költségvetési rendelet soron következő módosításnál kerüljön beépítésre a
20.213,-Ft összegű bevétel kiesés, mely az ár - és belvízvédekezés szakfeladatra betervezett
kiadási keret csökkentésével biztosítandó.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
38. Napirendi pont
Varga Mihály kérelme
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István Jánost, hogy ismertesse az előterjesztést.
Arnóczi István János előadta, hogy Varga Mihály az idei évben 35. alkalommal szeretné
megrendezni a Besenyszegi Cibere Gyereknapot 2012. július 14-én. A gyereknap szervezési feladatait
Varga Mihály végzi, továbbá az elmúlt évhez hasonlóan előzetes egyeztetés alapján kérte a
Közművelődési és Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény közreműködését a rendezvény
lebonyolításában. A rendezvény várható költségvetése 180.000,-Ft melyből a kérelmező 100.000,-Ft
támogatási kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, mely a fellépők tiszteletdíja, Az önkormányzat
szabad pénzforrással nem rendelkezik, a rendezvényalap tartalékaként 55.000,-Ft összeg áll
rendelkezésre, valamint a sport alap kötött felhasználású támogatás tartalék összegéből 100.000,-Ft
összeg áll rendelkezésre. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy támogassák Varga Mihály kérését
vissza nem térítendő támogatásként a Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
részére 100.000,-Ft összegben a gyereknap megrendezésének támogatására. Az intézmény részére
megítélt támogatás fedezetéül a Sport alap kötött felhasználású támogatások tartalék összegében
szereplő 100.000,-Ft-ot jelölje meg forrásként.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
396/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Varga Mihály szervező kérését, a besenyszegi CIBERE Gyermeknap megszervezése ügyében az alábbiak
alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő pénzbeli
támogatást nyújt a – Közművelődési és Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény (képviseli: Dr.
Szonda István) - részére 100.000 Ft azaz egyszázezer forint összegben, a besenyszegi
CIBERE Gyermeknap megrendezésének támogatására.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési és
Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény részére megítélt támogatás fedezetéül a sport alap
kötött felhasználású támogatások tartalék összegében szereplő 100 E Ft-ot jelöli meg
forrásként.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a Közművelődési és Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény
képviselőjével kösse meg a támogatói szerződést.
Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
39. Napirendi pont
Megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület Együttműködésére – módosítás
Várfi András polgármester felkérte Dr. Tímár Andrea osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Tímár Andrea előadta, hogy a Képviselő-testület a május 16-i rendkívüli ülésén döntött úgy,
hogy a turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívásra pályázatot kíván
benyújtani. A pályázat elkészítését a GYÜSZ-TE végzi. Az önkormányzat szolgáltatja hozzá az
adatokat. A GYÜSZ-TE és az önkormányzat között már van egy együttműködési megállapodás,
amelynek bizonyos pontjai ennek a pályázatnak a benyújtása érdekében kiegészítésre kerülnek.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a megállapodás módosításáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
397/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Megállapodás Gyomaendrőd
Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület
Együttműködésére megnevezésű szerződésmódosítást az alábbiak szerint fogadja el:
Megállapodás
Amelyet megkötött egyfelől Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1., Képviselő: Várfi András polgármester; 91/2012. (II. 23.) Gye. Kt. határozat)
– továbbiakban Önkormányzat – másfelől a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület (5500 Gyomaendrőd, Bocskai u. 58/1., Képviselő: Pájer Sándor elnök)továbbiakban Egyesület – között az alábbi feltételekkel, a Megállapodás Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület
Együttműködésére elnevezésű, 2012. február 29-én megkötött szerződés, továbbiakban
Megállapodás módosítása tárgyában:
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1.
A Megállapodás III. pontjának 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kijelenti, hogy pályázatot nyújt be a DAOP-2.1.1/J-12
kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívásra. Vállalja,
hogy a pályázat elkészítésében és benyújtásában az Egyesülettel együttműködik. Kijelenti
továbbá, hogy az önkormányzatok működését meghatározó jogszabályokban előírt
rendelkezésére álló nyilvántartásokból, vagy egyéb rendelkezésére álló adatbázisokból az
írásban vagy elektronikusan benyújtott kérést követő 3 munkanapon belül írásban vagy
elektronikusan adatot, információt, szolgáltat. A pályázat benyújtásának határideje 2012.
augusztus 31.
Az Egyesület vállalja a pályázati dokumentáció elkészítését, és annak átadását, a
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) Kt. rendelet (továbbiakban:
SzMSz) 14. § (1) és (2) bekezdése értelmében 2012. augusztus 8-án 16.00 óráig. Részt vesz
tanácskozási joggal a döntést előkészítő bizottsági üléseken. Közreműködik az előkészítés
során a pályázati dokumentációban feltárt hibák, hiányosságok kijavításában.
2.
A Megállapodás IV. pontjának 2. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Önkormányzat jogosult az együttműködést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben
Egyesület a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú pályázati felhívás alapján a pályázati dokumentációt
a jelen szerződés 1. pontjában megadott határidőig nem adja át, és ezen kötelezettségének az
írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül sem tesz eleget.
Egyesület jogosult az együttműködést azonnali hatállyal felmondani, ha Önkormányzat a jelen
szerződés 1. pontjában meghatározott módon és határidőben nem bocsátja Egyesület
rendelkezésére a pályázat benyújtásához szükséges adatot, információt, dokumentumot.
A felek a szerződést rendkívüli felmondással a szerződésszerű teljesítésre történő írásbeli
felszólításban meghatározott határidő eredménytelen elteltét követő naptól mondhatják fel.
3.
A felek által a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. az Áht. és az Ötv.
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
4.
A Megállapodást a felek közös elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják, azzal, hogy az aláírók az aláírással egyidejűleg
kijelentik, hogy az aláírásra jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek. A
Megállapodás két eredeti példányban kerül aláírásra.
A módosítás az 2012. február 29-én megkötött és aláírt szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érinti.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: Várfi András polgármester
40. Napirendi pont
Bíráló bizottság kijelölése (DAOP-4.1.3/A-11-2012-0044 jelű pályázat)
Várfi András polgármester felkérte Dr. Tímár Andrea osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
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Dr. Tímár Andrea előadta, hogy a támogató hatóság az önkormányzat alapszolgáltatásokat nyújtó
gondozási egység infrastruktúráinak javítása, szállító szolgáltatásának biztonságának fejlesztése című
pályázatát 48.929.650,-Ft támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatás intenzitása 95%-os. Jelenleg a
projektmenedzsment a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok beszerzésén
dolgozik. Előreláthatólag erre a szerződéskötésre 2012. augusztus 6-án kerül sor. Ezzel párhuzamosan
szeretnék elindítani a pályázat keretében megvalósítandó építési beruházás illetve az eszközbeszerzés
lefolytatására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítését. Ennek érdekében szükség van az eljárást
előkészítő bíráló bizottság tagjainak kijelölésre. Kérte a Képviselő-testületet, hogy jelölje ki a bíráló
bizottság tagjait.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
398/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az „Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység
infrastruktúrájának javítása, szállító szolgáltatások biztonságának fejlesztése” című DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 jelű pályázat megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban a
Bíráló Bizottság tagjainak választja a következő személyeket:
műszaki szakértelem: Fülöp Zoltán önkormányzati képviselő
pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella közszolgálati tisztviselő
jogi szakértelem: dr. Timár Andrea közszolgálati tisztviselő
közbeszerzési szakértelem: Beleznai Róbert hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Határidő: 2012. augusztus 6.
Felelős: Várfi András polgármester
41. Napirendi pont
Liget-fürdő fejlesztése DAOP pályázat
Várfi András polgármester felkérte Dr. Tímár Andrea osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Tímár Andrea osztályvezető előadta, hogy a DAOP keretei között megjelent a Turisztikai
attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívás, amelyre az önkormányzat pályázik és a
GYÜSZ-TE fogja a korábban tárgyal előterjesztésnek megfelelő témakörökben elkészíteni és
benyújtani a pályázatot. Ennek a pályázatnak a kiírása keretében került kiírásra ez is. Lehetőség van a
Liget Fürdő fejlesztésére, a gyógyászati részleg fejlesztésére és bővítésére. A fürdő kíván pályázatot
benyújtani. 2012. január hónapban megbízást adott a fürdő 3 tervezőnek a vázlattervek elkészítésére.
Mind a 3 változatnál 300 M Ft +27%-os ÁFA lenne a beruházás költsége, illetve készített mindegyik
tervező egy B változatot is, ami a tervezési célokat tartalmazza, de 40%-al kisebb alapterülettel.
Amennyiben a fürdő pályázik, akkor 50%-os támogatásra jogosult, 50%-os önerőt szükséges
biztosítani. Attól függően, hogy a csökkentett tervezési alapterületet vagy a nagyobb alapterületet
fogadja el a Képviselő-testület illetve pályázza meg a fürdő, az önkormányzatnak B változat esetén
100-150 M Ft az A változat esetében 200-300 M Ft+ÁFA összeget kellene biztosítani, melyet a
kötvényforrás terhére javasolnak biztosítani.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a turisztikai attrakciók pályázatra pályázatot nyújt be a
város, melyet a GYÜSZ-TE készít el. Az egyesület ötletei valamint Gyomaendrőd polgárainak ötletei
nyomán készül el egy olyan pályázat melynek az értéke 500 M Ft, és ez a pályázat 100% támogatást
élvez. Ebben az Öko-turizmus a vallás turizmus mind fontosan, de nem állhat meg a város, a fürdőt
nem hagyhatják meg ebben az állapotban, mert jelenleg nincs befejezve. Az elmúlt években többször
volt téma a fürdő, megért az a gondolat, hogy mely irányba haladjon a fürdő, milyen utat válasszon.
Nagyjából egyetértenek abban, hogy gyógyászati irányba kell fejleszteni a fürdőt. Az önerőt
biztosítani kell valamilyen forrásból.
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A kötvénynél ismert, hogy milyen árfolyamveszteség volt, tehát más utat kell választani, ugyanakkor
számba kell venni azokat a bevételi forrásokat, amelyek a fejlesztés során keletkeznek. Sőt számba
kell venni azokat a mínusz forrásokat is, amelyet akkor érnek el, ha nem fejlesztik a fürdőt. Megítélése
szerint a fürdő fejlesztése fontos. Ha erről lemarad a város, akkor hosszú évekre nem lesz meg az a
lehetőség, hogy a fürdőt fejleszteni tudják. Javasolja, hogy pályázzanak az A verziót javasolja.
Vass Ignác ügyvezető hozzátette, hogy a fürdő azzal, hogy megjelent ez a pályázati lehetőség olyan
helyzetbe került, hogy azt a szolgáltatás ágazatát, ami a gyógyászat, olyan színvonalra hozza, hogy
gyógyfürdő kinevezést el tudja érni. Országos kategóriákba belépjen, amely azt jelenti, hogy
lényegesen magasabb támogatást kapnak az OEP-től. Úgy tűnik, hogy az OEP ezt a finanszírozási
formát nem szünteti meg, sőt most emeltek a támogatásokon. A környező fürdők elindultak egy
teljesen más irányba, a gyógyászattal van lehetőség arra, hogy a fürdőnek a gazdaságosságát,
eredményességét hosszabb távon meg tudják alapozni, hogy minél kevesebbe kerüljön a tulajdonos
önkormányzatnak. Az idő rövid, ahhoz hogy ez a sikeres pályázat elkészüljön ez a két hónap feszített.
Mind a három változat megfelel annak az elvárásnak, amit célul tűztek ki, és amit a pályázati kiírás
tartalmaz. A 300 M Ft körüli összeg az olyan összeg, amiből ezt a beruházást meg lehet úgy csinálni,
hogy a fürdő hosszútávon tudja produkálni azt az eredményt, amit már régóta elvár tőle a tulajdonos.
Arnóczi István János hozzátette, hogy támogatandónak tartja, korszerű gyógyászatot lehetne
létrehozni, a kapacitással van a probléma. Most sincs kihasználva a kapacitás. Egy üzleti tervet jó
lenne látni, hiszen duplázódik az alapterülete, vagyis a rezsiköltsége is emelkedik. Kérte, hogy
kerüljön mellékletbe egy üzleti terv, hogy lássák, hogy a beruházás után hogyan alakul. Mikor kezd
már el csökkeni az a támogatás amit az önkormányzatnak adni kell a fürdőnek.
Vass Ignác ügyvezető válaszában elmondta, hogy amíg nincs meg a döntés, hogy pályázhatnak addig
nem készítettek részletes tervet. Ami felvetésre került az a megvalósíthatósági tanulmány biztosan
tartalmazza majd. Ott kerül kidolgozásra az a szisztéma, hogy mi az, ami nyilvánvaló többletbevételt
hoz, mi az a költség, ami többletköltséget hoz, és mi alapján merik azt mondani, hogy ez a beruházás,
5 éven belül már eredményesen fog működni. Része a projektnek az is, hogy fel kell tudni mutatni
szálláshelyeket, már ez ügyben is tárgyaltak. Továbbra sem szeretné a gázt használni, a termálvíz
rendelkezésre áll, az elektromos energiánál pedig ma már olyan technológiát lehet beépíteni amely
lényegesen kevesebb energiát használ, mint a meglévő. Növekszik a költség, hiszen ennek bérvonzata
is lesz, mert a több szolgáltatáshoz több kezelőszemélyzet kell, de az energia és a hozzá tartozó
szolgáltató költségek nem fognak olyan arányban nőni, mint ahogy megnő az alapterület.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy a két alternatíva közül azon kívül, hogy más a
bekerülési költsége mi a különbség, és a kisebb pályázat is tudja e nyújtani azt a komplexitást, ami
fontos része a szolgáltatásnak?
Vass Ignác elmondta, hogy részben tudja nyújtani, ugyanis azzal, hogy csökken az alapterület ki
kellett venni belőle bizonyos szerkezeteket, így például egy önálló tornamedencét. Rendkívül népszerű
például az iszapkezelés, nem mindegy, hogy 4 helység van 2, emiatt időnként sorba kell állni.
Funkciójában megfelel, csak szolgáltatás színvonalában, szolgáltatás szempontjából egy kicsit
szegényesebb.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy a város későbbi költségvetésére gondolva, nem
mindegy, hogy 150 M Ft-ot vagy 75 M Ft-ot költenek el. Nem mindegy, hogy hogyan tudják
kivitelezni a kisebb pályázatot, hogy ugyanazt a szolgáltatási területet érintse és ugyanazokkal a
szolgáltatásokkal tudjon találkozni a vendég. Amikor döntenek, nemcsak a fürdőnek a jövőjét
határozzák meg, hanem a város rövid illetve hosszú távú költségvetését is meghatározzák, hiszen a
kötvényt fizetni kell. Ha nemet mondanának erre a pályázatra a problémák nem oldódnának meg. Az
utóbbi évek legnagyobb beruházása lenne a városban, amely a legnagyobb önerőt igényli.
Vass Ignác elmondta, hogy a pályázatnak vannak kötött pontjai, a gyerekvilágot nem tudják
csökkenteni.
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A csökkentés az mind a gyógyászat rovására menne, ennek az alapterületét kellene csökkenteni az ott
lévő medencéket. Be lehet zsúfolni egy medencébe több funkciót, de ha már áldoznak rá, akkor az a
véleménye, hogy csinálják meg úgy, hogy hosszú évekre ne kelljen utána vele, ne kelljen utólag
megbánni, hogy miért nem csináltak meg még valamit.
Várfi András polgármester elmondta, hogy mindhárom tervező iroda 300 M Ft-al tervezett, ezt
követően kértek egy olcsóbb ajánlatot, mely csökkentett tartalmat is jelent és egy iroda ajánlotta a 150
M Ft-ot, míg a másik két iroda 240 M Ft-ot ajánlatot, csak 60 M Ft-al tudta lefaragni az eredeti
elképzelését.
Poharelec László elmondta, hogy bízik benne, hogy megfelelően körbe lett járva, mivel igen nagy
beruházásról van szó. Támogatja bármelyiket, egy kérése van, nem biztos, hogy a szépségre kell
menni, a minél gazdaságosabb, minél hatékonyabb működésre, ne fűtsenek feleslegesen óriási üres
légtereket.
Vass Ignác hozzátette, hogy ahol a gyógyászati rész lesz ott meg kell nézni, hogy lesz 2-3
gyógymedence, aminek meleg a vize, a légtechnika hiába működik, nem azért találják ezt ki, mert
látványosabb, a fűtés szempontjából majdnem mindegy, mert már majdnem mindenhol padlófűtés van,
ott a hőérzet teljesen más.
A mostani gyógymedencéknél is hiába van nyitva minden ablak, és megy az elszívó nagy a
páratartalom.
Poharelec László elmondta, hogy nem azt mondta, hogy minél alacsonyabb legyen, csak már
többször elhangzott az, hogy a jelenlegi fedett fürdőnek az a problémája, hogy nagyon magas, nincs
jól kihasználva a légtér.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az A
alternatíváról.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
399/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata utasítja a Liget Fürdő és Szolgáltató Kft-t a DAOP2.1.1/J-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás
alapján pályázat benyújtására és Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készíttetésére, a
Liget Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése érdekében.
A pályázat keretei között az A változat kerüljön kidolgozásra.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Vass Ignác ügyvezető igazgató
Toldi Balázs alpolgármester megjegyezte, hogy a Képviselő-testületnek el kell kezdeni foglalkozni a
következő évi költségvetéssel, meg kell nézni azokat a lehetőségeket, hogy miből tudnak forrást
bevonni a város költségvetésébe, szkeptikus a következő évekkel kapcsolatban, meg kell nézni, hogy a
kötvényforrásból eredő adósságterheket hogyan tudják majd orvosolni, kifizetni. Véleménye, hogy
komoly problémák lesznek.
42. Napirendi pont
Belvízrendezés az élhetőbb településekért tárgyú projekt önerő növekedése
Várfi András polgármester elmondta, hogy többször foglalkoztak már ezzel a projekttel, 2006-ban
már ismert volt ez a projekt. A Belvíz VIII. ütem már utolérte ezt a Belvíz III projektet. Ennek a
finanszírozása, önerő növekedése 2.848.059,-Ft, amelynek forrása a kötvény.
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El kell indítani ezt a beruházást. 37.779.310,-Ft melyet hogyan használjanak fel, az egyik variáció
hogy átutalják a kondorosi gesztornak, ugyanakkor lehet ennek más útja is. Nem feltétlenül átutalni a
pénz az nálunk van és mindig számla ellenében. A pályázatban nem kikötés, hogy a gesztornak
átutaljuk.
Betkó József elmondta, 2012. június 15-én volt az a konzorciumi ülés, amelyen elhangzott az irányító
hatóság kérése, hogy az ütemterv tartása érdekében minden település utalja át az önerőt.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy több egyeztetés volt. Az önkormányzatnak rendelkezésére
áll ez a forrás. Amennyiben ezt átutalja Kondoros számlájára és a beruházás megvalósul, vannak olyan
előkészítési költségek, amelyeket egy meghiúsulás esetén is biztosítani kell. Az egyik legnagyobb
probléma, hogy maga a támogatói döntés korábban született, tehát napjaikra egyes településeknél
jelentősen megváltoztak a viszonyok. Egyrészt az anyagi források, másrészt készültek olyan
beruházások, amely a két beruházást ütközteti egymással, ezért vetődött fel más településeknél is,
hogy mi történik abban az esetben, ha kisebb települések nem képesek kifizetni ezeket a költségeket.
Amennyiben nem tudják kifizetni akkor ezeket ki kell fizetni a gesztornak erről az egy számláról, ezt
követően a felek majd pereskednek egymással. Ezért született az a javaslat, hogy bankgarancia
formájában biztosítsa az önkormányzat. A másik probléma, hogy Gyomaendrőd esetében a
keretközbeszerzési eljárás nem zárult még le, van egy ajánlattevő, akivel ezt követően tárgyalni kell és
a kereteljárás keretében az első fordulóban tett ajánlat az lényegesen magasabb, mint ami az irányító
hatóság által jóváhagyott támogatási szerződésben szerepel. Nem kizárt, hogy a tárgyalásos eljárás
során ez az összeg csökkeni fog, de ennek van egy önkormányzati teherbíróképességhez igazodó
elvárás. Amennyiben ez az összeg nem csökken, akkor felveti azt a kérdést, hogy egy 100 M Ft-os
nagyságrendet meghaladó összeget az önkormányzat tud e teljesíteni? Az a vélemény született az
előkészítés során, hogy ezt a szerződést ebben a formában még nem szabad aláírni, hanem meg kell
keresni azokat a pénzügyi garanciákat ami felé a gesztor irányába és az irányító hatóság irányába azt
valószínűsíti az önkormányzat, hogy a forrás a támogatási szerződésnek megfelelően rendelkezésre áll
és Gyomaendrőd nem zárkózik el attól, hogy ezeket az állandó költségeket biztosítsa, de csak a
ténylegesen ráeső összeg mértékében és a számlák ellenében.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatokról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
400/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Belvízrendezés az élhetőbb településekért, DAOP5.2.1/D-2008-0002 tárgyú projekthez kapcsolódó Áfa változásból és a terv felülvizsgálati
megbízásból bekövetkezett többlet önerő igény biztosításához szükséges 2.848.059 Ft
összegű forrást a kötvényfelhasználás terhére biztosítja.
Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
401/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Belvízrendezés az élhetőbb településekért, DAOP5.2.1/D-2008-0002 tárgyú projekthez szükséges 37.201.659 Ft összeget a keletkező kamat
felhasználásának tisztázását követően a 2012. évi költségvetésben kötvényfelhasználás terhére
biztosított forrásból átutalja a projekt megvalósításához létrehozott, elkülönített, OTP BANK
Nyrt. pénzintézetnél vezetett 11733003 – 15346676 - 0130005 bankszámlaszámú
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bankszámlájára, vagy bankgarancia formájában biztosítja, továbbá felhatalmazza Várfi András
polgármestert a pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. július 23.
Felelős: Várfi András polgármester
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
402/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Belvízrendezés az élhetőbb településekért, DAOP5.2.1/D-2008-0002 tárgyú projekt konzultációra szóló felhívását elfogadja.
Határidő: 2012. június 29.
Felelős: Várfi András polgármester
Ezt követően az ítélet a Bükki Bánya ügyével kapcsolatban Várfi András polgármester felkérte Dr.
Tímár Andrea osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Tímár Andrea osztályvezető előadta, hogy a Bükki Bánya Kft-vel szemben volt egy 1.013 e Ftos követelése az önkormányzatnak, amelyet jogerősen is elbírált a bíróság és ezt az összeget megítélte
az önkormányzat részére, az ítélet június 25-én került kézbesítésre. 15 napja van a Kft-nek, hogy
teljesítse.
Várfi András polgármester kérte, hogy fogadják el a tájékoztatást.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
403/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az ítélet a Bükki Bánya Kft ügyéről szóló
tájékoztatást.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Várfi András polgármester felkérte Dr. Tímár Andrea osztályvezetőt, hogy számoljon be arról, hogy
a másnap megtartandó Békés Megyei Vízművek Zrt ülésén milyen napirendi pontok lesznek, melyek
gyakorlatilag formaiak, szeretné, ha felhatalmazná a Képviselő-testület, hogy ennek megfelelően
képviselje a várost.
Dr. Tímár Andrea osztályvezető előadta, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonos a
Békés Megyei Vízművek Zrt-ben, mely üzemelteti a város tulajdonában lévő vízi közműveket. A
közgyűlés napirendjei a társaság alaptőkéjének felemelése, a névváltozás, illetve egyéb napirendi pont.
A törzstőke felemelésével kapcsolatban előadta, hogy a Vízművek Zrt tárgyal Békés Megyén kívüli
településekkel, hogy az üzemeltetési területét bővíthesse. 10 település szerepel az előterjesztésben. A
közgyűlés hatáskörébe tartozik a döntés alaptőke felemeléséről ezt az igazgatóság új részvények
forgalomba hozatalával szeretné, megtenni. Mind a 10 önkormányzat részére 10 db részvényt
kívánnak biztosítani, melyek összértéke 1.4 M Ft. Arról dönt majd a közgyűlés, hogy 2012.
szeptember 1. napjával a társaság törzstőkéjét megemelik e 1.4 M Ft-al azaz 3 milliárd 799 M 964 e
Ft-ra. A második napirendi pont a társaság névváltozása. A Békés Megyei Vízművek Zrt már három
megyében vízi közműszolgáltatást nyújt, Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megyében. Az igazgatóság
úgy véli, hogy ennek megfelelően a társaság elnevezése nemcsak Békés megyére utalna, Alföldi Víz
Regionális Víziközmű szolgáltató Zrt –ra szeretné a társaság nevét módosítani.
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Ez alapszabály módosítást igényel, mely a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A harmadik napirendi pont
értelmében a közgyűlés 2012. május 30-i ülésén meghatározta az igazgatósági tagok bérét 142.000,Ft/hóban az igazgatóság elnökét 172.000,-Ft/hó, a Felügyelő Bizottsági tagokét 94.125,-Ft a Felügyelő
Bizottság elnöke 142.000,-Ft-ban. Békéscsaba Megyei Jogú Város egyik képviselője módosító
indítványt terjesztett elő arra vonatkozóan, hogy ezek a bérek csökkentésre kerüljenek figyelembe
véve a gazdasági helyzetet. Az igazgatósági tag esetében 135.000,-Ft-ra, ugyanúgy a Felügyelő
Bizottsági elnök esetében is. Az igazgatóság elnöke esetében 163.056,-Ft-ra a Felügyelő Bizottsági tag
esetében pedig 89.230,-Ft-ra kerülne csökkentésre a javaslat szerint.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak az első előterjesztésről, hogy új részvényesek
szeretnének társulni.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
404/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy Várfi András Gyomaendrőd Város
Polgármestere a Békés Megyei Vízművek Zrt 2012. június 29-i közgyűlésén az
előterjesztésnek megfelelően szavazzon a Békés Megyei Vízművek Zrt üzemeltetési terület
bővítésével kapcsolatban.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a Békés Megyei Vízművek Zrt névváltozásával
kapcsolatban.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
405/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy Várfi András Gyomaendrőd Város
Polgármestere a Békés Megyei Vízművek Zrt 2012. június 29-i közgyűlésén a társaság
névváltozásával egyetértsen.
Határidő: azonnal
Poharelec László elmondta, hogy ha csökkentésről van szó, akkor lehetne komolyabb összeg.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy ez a javaslat arra lenne jó, hogy felhívják magukra a
figyelmet, ezt egyeztetni kell és akkor lehet nagyobb csökkentés. Javasolta, hogy tartózkodni fog a
szavazásnál, tehát jelzi, hogy nem ért vele egyet.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
406/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy Várfi András Gyomaendrőd Város
Polgármestere a Békés Megyei Vízművek Zrt 2012. június 29-i közgyűlésén az igazgatóság és
a felügyelő bizottsági tagok bérének csökkentése napirendi pontnál tartózkodjon.
Határidő: azonnal
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Várfi András polgármester elmondta, Vaszkán Gábor a Városi Diáksport Bizottság körzetfelelőse
szóbeli kérelmében további támogatás megítélését kéri a testülettől a Diáksport 2012. évi működési
kiadásainak finanszírozására.
A kérelemről egyeztetett Alpolgármester úrral és a Pénzügyi bizottság elnökével és egyetértettek
abban, hogy amennyiben a képviselő-testület megszavazza, úgy 200.000 Ft támogatást nyújtanának a
költségvetésben a testvérvárosi kapcsolatok kötött felhasználású támogatások előirányzatából.
A testvérvárosi kapcsolatok illetően elmondta, hogy Lengyelországból érkezett meghívás a Csülök
fesztiválra és a csónakázásra. A Csülök fesztivált lemondta, a csónakázásra gondolt volna egy
delegációt küldeni, de időközben jelezték, hogy a rendezvény elmarad, így a lengyelországi látogatás
elmarad.
A Nagyenyedi testvérvárosi kapcsolat a civil szférában nagyon jól működik.
A Nemzetközi Halfőző versenyre meghívnánk a Vrútky, Pliznó és a Nagyenyedi főzőcsapatokat.
Toldi Balázs alpolgármester javasolta, hogy szavazzák meg a Diáksport Bizottságnak a 200.000 Ft
támogatást.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
407/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Vaszkán Gábor a
Gyomaendrődi Városi Diáksport Bizottság körzetfelelősének kérését, a Diáksport 2012. évi
működési kiadásainak finanszírozása ügyében az alábbiak alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő pénzbeli
támogatást nyújt a Gyomaendrődi Városi Diáksport Bizottság (képviseli: Vaszkán Gábor) részére 200.000 Ft azaz kettőszázezer forint összegben, a Diáksport 2012. évi működési
kiadásainak finanszírozására.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megítélt támogatás fedezetéül
az önkormányzat 2012 évi költségvetésben a testvérvárosi kapcsolatok kötött felhasználású
támogatások előirányzatából 200.000 Ft-ot jelöl meg forrásként.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy Gyomaendrődi Városi Diáksport Bizottság képviselőjével kösse meg a
támogatói szerződést.

Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
A továbbiakban Várfi András polgármester a szabadságának alakulásról tájékoztatta a képviselőtestületet.
Június hónapban 4-én, 7-én , 8-án és 25-én, összesen 4 munkanapon volt szabadságon. Július
hónapban előreláthatólag 9-22 között 10 napot szeretne szabadságon lenni.
Kérte a képviselőket szavazzanak a tájékoztató elfogadásról. Személyes érintettsége miatt kérte a
döntéshozatalból történő kizárását. Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű
szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
408/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a szabadságának
alakulásáról adott tájékoztató döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a tájékoztatót, egyhangú 11 igen szavazattal - Várfi András polgármester nem
szavazott – elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
409/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Várfi András polgármester
2012. június 4-én, 7-én , 8-án és 25-én, összesen 4 munkanap szabadságot töltött le.
Továbbá tudomásul veszi, hogy július 9 és 22 között összesen 10 munkanap szabadságot tölt
le.
Határidő: azonnal
Nagyné Perjési Anikó képviselő jelezte, hogy a turisztikai pályázat benyújtásához több
engedélyeztetési eljárás lefolytatására lesz szükség, melyek önkormányzati ingatlanokat érintenek.
Kérte a képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a Polgármestert az engedélyezési kérelmek
aláírására.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
felhatalmazásról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
410/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert, a DAOP2.1.1/J-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázat
benyújtásához szükséges engedélyeztetési eljárásokkal kapcsolatos kérelmek aláírására, és a
tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a hozzájáruló nyilatkozatokról, az azokban
szereplő a tulajdont érintő jogokról és kötelezettségekről az augusztusi ülésen adjon
tájékoztatást
Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester

Fülöp Zoltán képviselő lakossági kérdést tolmácsolva aziránt érdeklődött, hogy kinek a tulajdonában
áll a Blaha L u. és a Selyem u sarkán lebontott Szarvas végi iskola bekerített telke. A telket felnőtte a
gaz, ami ráhajlik a járdára, ott előbb-utóbb majd nem lehet eljárni. Szólítsák fel a tulajdonost ennek az
áldatlan állapotnak a megszűntetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, az ingatlan magántulajdonban van, a felszólítást meg
fogják tenni.
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Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök felhívta a figyelmet, hogy a Hősök terén a templom melletti
játszótéren kivágásra kerültek a bokrok, illetve betemették a csapadékvíz elvezető árkokat a buszöböl
kiépítése miatt, így nagyon balesetveszélyessé vált ez a játszótér. A szülők kérik, hogy találjanak
valami megoldást a kivágott bokrok helyére.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a helyet be fogják ültetni sövénnyel, és arra az időre, míg a
sövény megnő, elhelyeznek egy alacsony kerítést, amit aztán majd felszednek.
Arnóczi István János képviselő hozzászólásában visszautalt a Liget Fürdő mérlegének elfogadására,
amikor kérte, hogy a könyvvizsgáló június 30-ig adjon választ az akkor feltett kérdéseire. Várja a
választ.
Kérdése volt továbbá, hogy az Ignác Kft. megkezdte e a vállalkozói alapból nyújtott hitelnek a
törlesztését a meghatározott ütemterv szerint.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a törlesztés megkezdődött. A Fürdő Kft.
könyvvizsgálója az elmúlt ülésen megadta a választ a Képviselő úr kérdésére, attól több és újabb
választ nem tudnak adni.
Toldi Balázs alpolgármester jelezte, hogy a Fő úti volt Óvoda udvarán is nagyon felnőtt a gaz, kérte a
hivatal intézkedését.
Iványi Lajosné képviselő jelezte, hogy a Bajcsy út és a Kisréti út sarkán lévő volt Óvoda kerítése
nagyon rossz állapotban van, lassan kidől a kerékpárútra, illetve a sarkon a Hamza féle ház udvarán is
nagyon felnőtt a gaz, ránőtt a járdára, a gyalogosoknak a kövesúton kell közlekedni.
Poharelec László képviselő jelezte, a Fő úton bizonyos szakaszokon az ingatlanok előtt lévő
csapadékvíz elvezető árok nagyon mély, sok helyen embermagasságú, abba csak nehézségekkel lehet
a füvet levágni. Kötelezik e erre az ingatlan tulajdonosokat, vagy ad ehhez valami segítséget a hivatal.
Nagyon sok idős érintett.
A csapadékvíz elvezető árkok karbantartásánál legyenek figyelemmel arra, hogy a belterületen ne
legyenek ilyen mély, lefedetlen árkok.
Béres János képviselő kérte, hogy a Zöldpark Kft. intézkedjen a volt Tisza malom Budai Nagy Antal
út felőli részén is a fű levágásról.
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Átnyújtotta Jegyző úrnak az ÁNTSZ honlapjáról letöltött a fekvőbeteg szakellátással kapcsolatos
tájékoztatást, amely szerint 30 nap áll rendelkezésre, az észrevétel megtételére.

További bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet, a képviselőtestület tagjainak jó nyaralást kívánt, és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Nagyné Perjési Anikó
hitelesítő

Lehóczkiné Timár Irén
hitelesítő
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