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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság
2012. október 15.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. október 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (zajrendelet, bel-és külterületi holtágak
védelméről szóló rendelet, fák védelméről szóló rendelet)
Dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról, a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti
területek és értékek védetté nyilvánításáról és a Gyomaendrőd Város bel- és külterületi holtágainak védelméről szóló
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát és az alábbi javaslatokat tesszük a Képviselő-testület számára:
1)
a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet:
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet közterületi
rendezvény, a munkahelyi zaj és rezgés által okozott foglalkoztatási veszély, a magánszemélyek háztartási igényeit
kielégítő tevékenység, a közlekedési járműveken belüli zaj és rezgés, az egészségügyi mentési tevékenység, a
tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és bűnüldözési tevékenység által keltett zaj és rezgés, valamint a vallási
tevékenység végzése kivételével szabályozza a környezeti zajt és rezgést keltő tevékenységeket, létesítményeket. A
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes
rendelet maghatározza a különböző zajforrásoktól származó zaj (üzemi és szabadidős tevékenység, építési
kivitelezési tevékenység, közlekedési létesítmények működési tevékenysége) terhelési határértékeit. A Korm.
rendeletben, illetve a KvVM–EüM együttes rendeletben foglaltak megsértése esetén a kistérség székhelye szerinti
települési önkormányzat jegyzője vagy a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség zaj-,és
rezgésbírság kiszabására jogosult. Az előbbiek alapján az önkormányzati rendelet 5. § és 6. §-aiban foglaltak
kivételével a rendelkezéseket magasabb szintű jogszabályok tartalmazzák. Az önkormányzati rendelet 5.§-6.§-ai
tartalmazzák a hangos hirdetés és a zöldfelület fenntartással, ill. egyéb magánszemélyek háztartási igényeinek
kielégítését szolgáló zajt keltő tevékenység végzésének időbeli korlátait. Természetesen az e tevékenységekkel
okozott zajterhelés nem haladhatja meg a KvVM–EüM együttes rendeletben foglalt határértékeket. A
2012.december 1-jén hatályba lépő tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet 8. §-a tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánítja a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló
10/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5.§-6.§-okban foglalt rendelkezéseinek megsértését.
Fentiekre tekintettel javasoljuk a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2010. (II. 26.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezését.
2)
a Gyomaendrőd Város bel- és külterületi holtágainak védelméről szóló 22/1992. (VII. 1.) önkormányzati
rendelet:
Az értelmező rendelkezésekben meghatározott fogalmakat és a parti sávra vonatkozó szabályokat tartalmazzák a
nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és
hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló
21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 1.§-4.§-ai. Javasoljuk a hatályon kívül helyezését.
3)
a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló
33/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet:
Az önkormányzati rendelet 2.§-3.§-aiban foglaltakat szabályozza a fás szárú növények védelméről szóló Korm.
rendelet 6.§-a. A 10.§-ban foglaltakat szabályozza a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38.§ (1)
bekezdése, 78.§ (1) bekezdése, valamint a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.§-a. Javasoljuk a 2.§, 3.§ és 10. §
hatályon kívül helyezését. Javasoljuk továbbá a 2. melléklet felülvizsgálatát: a mellékletben szereplő
természetvédelmi területek és védett természeti értékek adatainak pontosítása, különösen a kezelő tekintetében,
illetve esetleges további területekkel, értékekkel történő kiegészítés.

1. döntési javaslat
"rendelet felülvizsgálat"
2

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2012. november 30. napjával helyezze hatályon kívül a zaj- és
rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletet és a Gyomaendrőd Város
bel- és külterületi holtágainak védelméről szóló 22/1992. (VII. 1.) önkormányzati rendeletet.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 11. 30.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
2. döntési javaslat
"rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 3. pontja szerint (2.§, 3.§, 10. § hatályon kívül
helyezése, a 2. melléklet felülvizsgálata) módosítsa a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti
területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 33/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendeletet.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 11. 30.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. október 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a holtágak üzemeltetéséről
Szabóné Galambos Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Kft., a Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület, a Templomzugi Környezetvédelmi és
Horgászegyesület, a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület, a Pap-zugi Természetvédelmi és
Horgászegyesület, valamint a Bónom-zug Vizéért Egyesület elkészítették a Gyomaendrőd közigazgatási területén
lévő holtágak üzemeltetéséről szóló beszámolóikat, melyet a csatolt mellékletek tartalmaznak.
Kérem, szíveskedjenek a beszámolókat áttanulmányozni és elfogadásukról dönteni.

Döntési javaslat
"Beszámoló a holtágak üzemeltetéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő holtágak üzemeltetéséről
szóló beszámolók elfogadását.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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TEMPLOMZUGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET
5502 Gyomaendrőd Fő út 106.

Beszámoló a Templomzugi holtág üzemeltetéséről

A 82 taggal rendelkező Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 2012. január 1től - 2012. szeptember 30-ig az alábbi feladatokat végezte el a Templomzugi holtág 905 ha-os
területén.
A szélsőségesen meleg és aszályos időszak miatt 4 alkalommal került sor a holtág ökológiai
vízpótlására a nyár folyamán. Eredményesen sikerült a víz minőségén javítani, algásodást
csökkenteni, oxigéntartalmát növelni. A holtág területén működik a Pájer strand, kivételes helyzete
miatt a jó víz minősége elengedhetetlen, ezért 4 alkalommal végeznek vízműlaboros vizsgálatot.
Május, június, július, augusztus hónapokban minden alkalommal megfelelő volt a víz minősége.
A Templomzugi Egyesület a környező holtágakkal együtt részt vesz a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata által végzett szúnyoggyérítési programban. Az Önkormányzattal kialakított jó
kapcsolat miatt a szúnyoggyérítés jól működik.
Tárgy év szeptember hónap végéig (46 q) ponty került betelepítésre a holtág vizébe, ezért a
jó halfogás lehetősége biztosított. Az ősz folyamán további telepítési szándék: 2 q süllő – amely kb.
20 dkg átlag súllyal 1000-1200 db-ot tesz ki. 15 q ponty, amely 3 nyaras, és 9 q amur, amely 2 nyaras
méretben kerül telepítésre.
Tagjaink közül hivatalos halőri vizsgát tett 1 fő, aki a Templomzugi holtágon végzi
tevékenységét. Az egyesületben mindenki térítés mentesen végzi munkáját, sem költségtérítést, sem
tiszteletdíjat nem vesz fel.
Sajnos a 2012-es évben nem voltak az Egyesület számára elérhető pályázatok.

2012. szeptember 30-ig a működéssel kapcsolatos kiadások
- halőr vizsgadíj, felszerelés (távcső, lámpa)

41 eFt

- vízterület bérleti díja

240 eFt

- vízpótlás költsége

269 eFt

- szúnyoggyérítés

137 eFt

- halasítás

3.017 eFt

Összesen:

3.704 eFt

Gyomaendrőd, 2012. szeptember 29.

Ambrózi Erzsébet
gazdasági vezető

S6cz6zugi Kornyezetvedelmi 6s Horg6sz E gyesiilet
5600 B6k6scsaba, K6ris u. 3.I.12.
Beszimo16 a S6cz6zrigi holtrig iizemeltet6s616l
S6cz6zugi Kornyezetv6delmi es Horg6sz Egyesi.ilet 2012.janu6r I +ol
ter0let6n.
z1l2.szJftember 2B-\gazal6bbi ieladatokat vegezte el a S6cz6zrigi holt6g t hektrlros

A llztaggal rendelkezo

sztik
Harom alkalommal keri.ilt sor a holt6g vizdnek p6tl6s6ra a nyiir folyam6n a csapad6kban
idoj ar6si viszonynak megfeleloen.
meg a
e,iizmin6s6g6nek megtirt6sa erdekeb en azEgyestilet a ,,GARDA DUO" Bt.-t biaa
vizkarbantart6s
alapul6
vizminoseg eilenorz6s6vel. A t<jbb 6ve folyo ellenorz6seken
viaertilet karbantartiisdt'
eredmdnyek6nt jarult a viaertilet minosdge (alg6sod6s csrjkkent ). A
l6tjak el'
meszhidi6ttal tdrt6n6 kezeldsdt a vezetosdg ds a tagok tarsadalmi munka keretdben
Onkorm6nyzata
V6ros
A Temlpom -zugiEgyesi.ilet, a B6nom-zugi Egyesi.ilet 6s Gyomaendrod
altal vdgzett szrinyoggy6rit6si programban rdszt vett az egyestilet is'
ponty keriilt
Targy6i szeptembeii6 veg6i[34b0 kil6 3 nyaras ponty 6s 1000 kil6 2 nyaras
beteGpit6sre a holtag vizebe biaosiwa a j6 halfog6si lehetos6get.
tagjai
A S6cz6zugi K<irnyJzetvedelmi 6s Horgisz Egyesi.ilet kontdneres hulladdkszallitast biaosit
a
kdvetkezteben
ennek
sztrm[ra.a trutaaetsz6llit6st a kornyez-o holt6gak teriiletdn besziintettek,
6s azok
korny6ken keletkezo hulladdk a S6cz6-zug tertletdre kihelyezett kontdnerekbe
tev6kenys6g
ezen
Egyesiilet
kornyekdre kertilt. A megelozo dvekben sikeresen pitlyinott az
jellegupiiyilzat kiir6sra.
fon6s6nak biaositrisaru.lotz.evben sajnos nem kertilt ilyen
ptlydzati forr6sok.
el6rhet6
20l2.6vben sajnos nem voltak az Egyesiil et szdmlra

A

2012. Ev viztertilettel kapcsolatos kiad6sai
Netto dii ezer forintban

Megnevezds

186

ViaerUlet bdrleti dijq

t7l

Vizo6tlas koltsege
Vizminoseg vizsgdlat

140
65

Anvask0ltdsvizterUl@

108

Szfnvoegverites

251 I
632

Halasitiis
Szemetsz6llitiis ds iirtalmatlanit6s

Mind0sszesen

B6k6scsaba, 20 12-09 -28.

3813

-__=-,Z-;r\e\fill

Ze\."/o\*

;

<:-

'o")

1ee6.

\-u
\:p

6.-L
-./o\

E
e)

tl

[1t

i /

aa, #trl

Kocsor Szilvia
gazdashgivezeto

ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD NONPROFIT KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: zoldparkkft@upcmail.hu

Beszámoló a holtágak üzemeltetéséről
Tisztelt Képviselő Testület!

A Zöldpark Nonprofit Kft cél szerinti tevékenysége:
- főtevékenysége: Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő
zöldterület kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása /közhasznú/
- közmunka programban résztvevő munkavállalók napi munkavégzésének
szakszerű szervezési- irányítási feladatainak ellátása
- intézménytakarítás
2012. évben a korábbi tevékenységekhez átszervezés miatt új tevékenységek
kerültek:
- holtágak kezelése / márciustól /
- mezőgazdasági mintaprogramban szakmai irányítása
- szántóföldi kultúra termesztés szakmai felügyelete
- homoktövis ültetvény szakmai felügyelete
- Start munkaprogramban – foglalkoztató
- Városi sportcsarnok üzemeltetése/ szeptembertől /

Holtágkezelés feladatai: 5 db holtág kezelése került a Kft feladatkörében, március
hónaptól.
1 fő részmunkaidős megbízási jogviszonnyal rendelkező kezelő
foglalkoztatásával, valamint Csatári Tibor vállalkozóval kötött eseti megállapodás
útján látjuk el a holtág felügyeletével, a vízszint és vízminőség ellenőrzésével,
biztosításával kapcsolatos feladatot.

A 29/2012 (01.26) KT határozat alapján az alábbi holtágak kerültek a Zöldpark
Nonprofit Kft kezelésébe:
-

Német zug
Hantoskert
Fűzfás zug
Csókási
Révzug

A kezelő által végzett rendszeres és szezonális munkák, üzemeltetési és ellenőrzési
feladatok:
-

a fenti holtágak gépészetének és vízszintjének rendszeres ellenőrzése
a gerebek tisztaságának ellenőrzése, tisztítása
a kültéri fémfelületek korrózió védelme
rendszeres vagyonvédelmi ellenőrzés
a szivattyútelepek környezetének tisztántartása, szemlére történő felkészítése
a stabil létesítmények szükség szerinti üzemeltetése
vészhelyzet esetén mobil szivattyúk telepítése, üzemeltetése.

A szivattyútelepek és szivornyák az időjárás függvényében üzemelnek, a holtág
üzemeltetési szabályzat szerint, a KÖR-KÖVIZIG-gel történt folyamatos
egyeztetéssel.
Az idei évben a rendkívüli szárazság és a meleg miatt főképp ökológiai vízpótlásra
és vízcserére volt szükség , az alábbiak szerint:
-

németzugi szivornya: 55 üzemóra
hantoskerti szivornya: 229 üzemóra
hantoskerti szivattyútelep: 156 üzemóra
fűzfás zugi szivornya: 192 üzemóra
révzugi szivattyútelep 121 üzemóra

Vízminőségre visszavezethető esemény nem történt. Az egész szezonban
kifogástalan volt a vizek esztétikai és általános állapota, ezzel kapcsolatos
reklamáció nem érkezett.
Az üzemeltetés során az alábbi problémák jelentkeztek:
-

betápláló csatornák feliszapolódása
mobil légtelenítő hiánya
az összekötő csatornák műtárgyai előtt elmulasztott kotrások
a beépített csőrendszer szűk átmérője
a révzugi szivattyútelep szívóaknájának magas küszöbszintje.

Egy esetleges belvízvédekezés során további gondot okozhat:
-

a németzugi szivattyúk állapota

-

a révzugi szivattyútelep nem megfelelő kapacitása
a fűzfás zugi szivornyába beépíthető szivattyú hiánya
a tartalék gépek rossz állapota
a rendelkezésre álló acélcsövek, idomok hiánya.

Javasoljuk:
-

a tartalék gépek javítását, a csövek pótlását
a németzugi mentetlen oldali befolyócsatorna kotrását
a németzugi szivattyútelep szivattyúinak felújítását
50 kw teljesítményű aggregátor beszerzését
a révzugi szivattyúakna átalakítását
a fűzfás zugi mentetlen oldali befolyó kotrását
a fűzfás zugi szivornyába tervezett szivattyú beépítését
a hantoskerti szivornya mentetlen oldali befolyócsatorna kotrását.

A betápláló csatornák kotrása előtt a Körös-Maros Nemzeti Park és a Kör-Kövizg
hozzájárulását meg kell kérni.
Az üzemeltetett holtágakon a halászati jog hasznosítója a Körös Halász Szövetkezet,
amely céggel napi kapcsolatot tartunk fent, a halgazdálkodással kapcsolatos
problémákat Kiss Sándor üzemvezetővel egyeztetjük.
A hantoskerti és németzugi holtágon előfordult halpusztulás. Nem vízminőségi gond
okozta, hanem baktériumfertőzés.
Az év során előfordult vagyonvédelmi eseményről rendőrségi feljelentést tettünk.
Ismeretlen elkövető eltulajdonította a révzugi és németzugi szivattyútelep vasajtaját
és acél fedlapjait, valamint feltörték a fűzfás zugi tartalék szivattyútelepet és
megrongálták az egyik gépet.
Az üzemeltetéssel járó feladatokat sikerült maradéktalanul megoldani.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet beszámolóm elfogadására.

Gyomaendrőd. 2012-10-09

Tisztelettel:
Fekete József
ügyvezető-igazgató

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. október 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a köztemetők üzemeltetéséről
Szabóné Galambos Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette Gyomaendrőd Város köztemetőinek üzemeltetéséről szóló beszámolóját,
melyet a csatolt melléklet tartalmaz.
Kérem, szíveskedjenek a beszámolót áttanulmányozni és elfogadásáról dönteni.

Döntési javaslat
"Beszámoló a köztemetők üzemeltetéséről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által készített köztemetők kezeléséről
szóló beszámoló elfogadását.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
T/fax: 66/386-269
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

Dr. Tímár Andrea
Tárgy: Temető üzemeltetési feladatok
Ikt.szám: 354 /2012
Üi.: Vaszkó Anikó
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
I. Temető üzemeltetés
1.1.

Üzemeltető jogállás

Gyomaendrőd Város köztemetőnek üzemeltetését a 2000. év november 2-án
a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaszolg Kft. által kötött
„Kegyeleti és közszolgáltatási szerződés” alapján végzi a kft. a szerződést a
felek 15 év működtetési időtartamra kötötték.
A szerződési normák alapján a helyi önkormányzat az üzemeltetőnek a
tevékenységért díjat nem fizet, azonban az üzemeltetés során jogszabályok
alapján képzett és a képviselő testület által jóváhagyott bevételi forrásokat
nem vonja el.
1.2.

Rendszeresen és szezonálisan végzett feladatok

Az üzemeltető évente egy alkalommal felülvizsgálja a temetők üzemeltetése
és fenntartása ellentételezéséhez megállapított és érvényesíthető díjtételeket.
Az alkalmazható díjakat a Képviselő Testület 2012 évre vonatkozóan
jóváhagyta.
A temetkezési parcellák, urna sírhelyek és urnafülkék értékesítése a határozat
alapján történik.
A temetők fenntartási feladatokból a kerítések javítását, a sírhelyek állagát
veszélyeztető fák és egyéb növényzet kivágását, eltávolítását, árkok és utak
járhatóvá tételét jellemzően a téli időszakban ez évben is az üzemeltető
maradéktalanul elvégezte.
A temetők területén a gyommentesítést, fűnyírást, a zöld- és egyéb hulladékok
elszállítását folyamatosan végezzük.
A gondnoki feladatokat (tájékoztatás, parkgondozás, temetőben végzett
vállalkozási és egyéb munkák ellenőrzése, sírhelyek kitűzése, halott átadásátvétel, stb…) az e feladatra kijelölt személyek munkaköri leírás alapján
folyamatosan végzik.
A temetők üzemeltetésével kapcsolatban elkerülhetetlenül el kellett végezni
bizonyos felújításokat ahhoz, hogy a lakossági megelégedettséget
javíthassuk, az ÁNTSZ alapvető higiéniai követelményeinek eleget tegyünk.

Ezek:
-

Kátyúzás,
Ravatalozó tetőszigetelés,
Fa kivágás kosaras kocsival,
Ajtók, padok festése,
Ravatalozó melletti fordító akna építése,
WC tető javítás,

A temetők üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a
vállalkozás könyveiben az egyéb könyvelési tételektől elkülönítetten
könyveljük, ily módon mindenkor számot tudunk adni az üzemeltetés
eredményéről.
2012.év március hónapban a temetkezési iroda kiköltözött a város központi
részére. A kiadások csökkentése érdekében azonban, október végétől
visszaköltözik a régi irodába, mely felújításra került.
Jelentős kiadásként várható még az idei évre a halottak napi felkészülésre való
temető takarítás költsége. Az őrzés, védelem, temetői rendbetartásával kapcsolatban
több észrevétel érkezett a lakosság részéről, ezért kértük és kérjük most is az
önkormányzat segítségét abban, hogy a polgárőrség ebben a kérdésben
segítségünkre legyen.
Temetőüzemeltetés
(2012.01.01-2012.08.31.)

Bevétel
Temetőüzemeltetés és szolgáltatás bevétele:
Kiadás
Kegyeleti autó költsége:
Temetőt területén fűnyírás:
Csapadékvíz elvezetés:
Temetkezési szolg. költsége:
Temető üzemeltetés kts.:
Temető iroda kts.:

16.381.681.-

907.685.92.020.338.712.5.733.460.2.820.173.1.404.558.-

Összesen:

11.296.608.-

Kérjük a Képviselő Testületet, hogy beszámolónkat elfogadni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2012. Október 08.
Tisztelettel:
Fekete József
ügyvezető igazgató

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. október 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Magyar Kommunista Munkáspárt táblaállítási kérelme
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Kommunista Munkáspárt táblaállítási kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, mely alapján 2013.
májusában emléktáblát kívánnak állítani az Endrődi Községháza falán az alábbi felirattal:
„Örökös tanulságként: soha többé KULÁKSORS.”
Az emléktábla állításhoz nem kér a Munkáspárt anyagi támogatást.
Javasoljuk, hogy az Endrődi Községháza falán való elhelyezésre az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság valamint a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tegyen
javaslatot a már kihelyezett táblák tartalmára tekintettel, az összkép végett - 0,7 X 0,9 méter, méretben.
A kérelem az előterjesztés mellékletében olvasható.

Döntési javaslat
"A Magyar Kommunista Munkáspárt táblaállítási kérelme "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyar Kommunista Munkáspárt
táblaállítási kérelmét, az alábbiak alapján:
A Magyar Kommunista Munkáspárt vállalja az emléktábla állításának költségeit, mely 2013. májusában kerül
felavatásra.
Az emléktábla mérete: 0,7 X 0,9 méter, mely az Endrődi Községháza falára, ………………………
………………..kerül elhelyezésre.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. október 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hulladéklerakó rekultiváció
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 8 másik település önkormányzatával együtt konzorciumban, Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás néven pályázatot nyújtott be a KEOP-2.3.0/2F/092010-0013 azonosítószámú „Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben” című projektre 2010ben.
A projektben résztvevő települések önkormányzatai:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Körösladány Város Önkormányzata
Szabadkígyós Község Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
A projekt összköltsége 1.383.624.207,- Ft, megvalósítását az Európai Unió a kohéziós alap társfinanszírozásával
100%-ban támogatja.
A projekt célja, hogy a szabálytalanul lerakott hulladékok környezeti elemekre gyakorolt káros hatásainak
megszüntetésén túl, a szemétlerakó telepek környezeti állapotának javítása, az eredeti állapotot megközelítő
műszaki feltételek kialakítása megtörténjen.
A Támogatási Szerződés megkötése 2011. április 27-én megtörtént. A projekt ezt követő időszakában a
beszerzés/közbeszerzés alapján kiválasztásra került a projektmenedzser, a projekt Hivatalos Közbeszerzési
Tanácsadója, a PR, a Tájékoztatási feladatok ellátását végző vállalkozás, a könyvvizsgáló, valamint a beruházás
FIDIC mérnöke.
2011 decemberében eldőlt egyszerű közbeszerzési eljárás során az is, hogy a Projekt Megvalósító Szervezet (PIU)
feladatait ki fogja ellátni. A legkedvezőbb ajánlatot az Advocata Kft. adta. A projekttel kapcsolatos építési beruházás
kivitelezési feladatainak ellátására 2 részajánlati körre bontottan megindított, nyílt közbeszerzési eljárást követően
hozott döntést a HRT, melynek nyertes ajánlattevője a Duna Aszfalt Kft. és a GEOHIDROTERV Kft. közösen (Körösszög DG Konzorcium). A kiválasztott kivitelező céggel 2012. január végén megtörtént a szerződéskötés, ezután a
munkavégzéshez szükséges terület is átadásra került.
A munkálatok 2012. júniusában megkezdődtek.
A kivitelezés során elvégzett feladatok:
meglévő kerítés, és őrház elbontása
hulladéklerakó test kialakítása
a környező ingatlanokon található hulladék beszállítása
gázelvezető réteg kialakítása
szigetelő lemez kiépítése
termőföld terítés
csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése
füvesítés, fásítás
kerítés építés

A munkálatok döntő hányada mára már megvalósult, csupán a hiányzó fák elültetése hiányzik.
A kivitelezés összértéke nettó 63.645.326 Ft.
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Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
felhagyott hulladéklerakó rekultivációjáról szóló beszámolót fogadja el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. október 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

„Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program” – HURO 1001
pályázat
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Elnöke levélben tájékoztatta Polgármester Urat arról, hogy az általa
képviselt szervezet sikeresen pályázott a „Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program”
keretében kiírt HURO 1001 pályázati felhívásra.
A levél az előterjesztés mellékletét képezi, ismerteti a pályázati célokat.
A kistérségi társulás fejlesztési elképzelései között évek óta szerepel a térségi gazdasági és társadalmi fejlődést
fellendítő egykori Gyomaendrőd-Nagyvárad közötti vasúti vonalszakasz felújítása, visszaállítása.
Közvetlen cél újjáépíteni azokat a határmenti térséget érintő társadalmi-gazdasági kapcsolatokat, melyet
Magyarország az 1920-as trianoni békeszerződés következtében vesztett el Románia irányába. A projekt
megvalósítása javítaná a térségi elérhetőséget, növelve ezzel a potenciális gazdasági befektetők térségben való
letelepedésének, valamint a társadalom mobilitásának, ingázásának és kulturális fejlődésének lehetőségeit.
A projekt középpontjában az érintett vasútvonal újjáépítési terve szerepel, mely a hosszú távú projekt folyamat
kezdő lépése lenne. A projekt keretei között megvalósítandó tervek és tanulmányok elkészítései magában foglalják a
későbbi rekonstrukciós munkálatokhoz elengedhetetlen geodéziai, geotechnikai, műszaki dokumentációkat is.
Elkészítésre kerül továbbá a későbbi beruházást alátámasztó, és hatásait előrevetítő megvalósíthatósági, valamint
egy regionális és lokális társadalmi- gazdasági hatásokat vizsgáló tanulmány.
A potenciális térségi befektetők szállítási lehetőségeinek bővítése mellett, a lokális társadalom számára is nagy
előnyöket tartalmaz a határon átnyúló fejlesztési projekt megvalósítása, a kölcsönös kulturális fejlődéstől kezdve
egészen a munkanélküliségi problémák esetleges orvosolásáig.
A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Elnöke kéri Gyomaendrőd Város Képviselő-testületét, hogy soron
következő ülésén hozzon elvi döntést arra vonatkozóan, hogy a 2013. évi költségvetésében biztosítja a pályázathoz
szükséges önrészt, melynek összege előzetes számítások szerint 6 883,0 euro, azaz 1.981.129,3 Ft (287,83 Ft/1
euro). A saját erő összege az érintett települések esetében lakosságszám-arányosan került meghatározásra. A
projekt költségvetését és az önrész összegét bemutató táblázatot a mellékelt levél szintén tartalmazza.
A saját erőre vonatkozó összeg pontosításra kerül az elvi hozzájárulások beérkezését követően, melyet a Társulás
ismertetni fog minden érintettel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt levél tartalmát megvitatni szíveskedjen és
döntését határozat formájában hozza meg.

Döntési javaslat
"„Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program” – HURO 1001 pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás
által, a „Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program” keretében kiírt HURO 1001 felhívás
alapján elkészített pályázatának megvalósítását támogassa, továbbá a pályázat megvalósítása esetén a 2013. évi
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költségvetéséből biztosítsa a Gyomaendrőd Városra jutó önrész összegét, – előzetes számítások szerint – 6 883,0
eurót, azaz 1 981 129,3 Ft-ot.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. október 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A COTHEC Kft. ajánlata megújuló energia hasznosítására
Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!

A Cothec Energetikai Üzemeltető Kft. segítségével biomassza általi hőszolgáltatás valósulhat meg. Ez az
épületek fűtését, bentlakásos intézményeknél és konyháknál a használati melegvíz előállítását is magában foglalja.
A cég feladata az energetikai beruházás végrehajtása mellett a kiépített berendezések üzemeltetése,
javítása, karbantartása, az energiahordozók beszerzése, és a hőenergia elszámolása. Az elszámolásba az alapdíj,
és a hődíj tartozik, ezen felül további költségek pl. felújítás, karbantartás, javítás nem terheli az ügyfelet.
Ahhoz, hogy a beruházás létrejöjjön, szükséges kiválasztani azokat az épületeket, melyeknél előnyös lehet a
hőenergia ilyen formájú szolgáltatása. Ezt követően ezeknél az épületeknél a cég ingyenesen elvégzi:
- a fűtési rendszerek felmérését
- az energiafogyasztási adatok kiértékelését,
- a megújuló energiaforrások alkalmazhatóságának a vizsgálatát,
- pályázati lehetőségek vizsgálatát,
- és javaslatot tesz egy új, hatékony fűtési rendszerre.
A biomassza alapú energiafelhasználás előnyei:
- A biomassza olcsóbb, minta földgáz, így a felszabaduló anyagi források egyéb energetikai korszerűsítésre (pl.
hőszigetelés, nyílászáró csere) lennének fordíthatók.
- Az intézményeket saját előállítású tüzelőanyaggal lehet ellátni.
- Fel lehet használni a közterületek rendben tartása során keletkező faanyagot.
- A Körös ártereken végzett irtási munkák során keletkező biomassza (pl. gyalogakác) is felhasználható.
- Az energiaellátás mezőgazdasági melléktermékekből is megoldható, melyből a helyi gazdálkodók is profitálni
tudnak.
- A biomassza felhasználása a hőszolgáltatásban csökkenti az intézmény függőségét a földgázszolgáltatóktól, illetve
a földgázkitermelő országoktól. Az energiaellátás helyi energiahordozókkal oldható meg.
- A megújuló energiák, illetve más energiafajták minél nagyobb választéka kerül felhasználásra egy településen
annál biztonságosabb az energiaellátás.
- Hasábfa, hulladékfa eltüzelése faelgázosító rendszerekkel
- Pellet tüzelésű rendszerek
- Faapríték tüzelésű rendszerek
A projekt finanszírozását az ESCO szolgáltatás segíti, melynek lényege, hogy a cég előfinanszírozza a
beruházást, és a költségek később az energia megtakarításból fedezhetők.
A futamidő max. 10-12 év.
Döntési javaslat
"A COTHEC Kft. ajánlata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy tárgyalja a COTHEC Kft. ajánlatát és hatalmazza fel a
polgármestert a felmérésben résztvevő épületek meghatározására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 11. 30.
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Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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Dr Tímár Andrea osztályvezető

Gyomaendrőd
Városi Polgármesteri Hivatal
Tárgy: COTHEC Kft biomassza alapú hőszolgáltatásra vonatkozó megkeresése
Kedves Andrea!
Személyes megbeszélésünk alapján tárgyi megkeresésre a következő véleményt adom:
A biomassza tüzelésre történő átállás – ahol az gazdaságosan megvalósítható – több előnnyel járhat az
Önkormányzat számára, ezért célszerűnek tartom az ajánlattal történő érdemi foglalkozást.
Tekintettel arra, hogy a COTHEC Kft- től érkezett megkeresés részét képezi egy „Projektfelmérési
adatlap” első lépésként ki kell választani azon intézményeket, amelyek legalább a várható futamidő végéig
/max 10 -12 év / üzemelni fognak.
/A közigazgatás várható átszervezése bonyolíthatja ezen kiválasztást./
A potenciális épületek kiválasztása után lehet kitölteni az „adatlapot” mellyel kapcsolatban meg kell jegyezzem
azt, hogy 8. pontban szereplő épület jellemző adatai valószínűleg nem állnak rendelkezésre, ezért a kiválasztott
épületeket fel kell mérni.

Az ajánlat előnyei:
Ingyenesen elvégzik:
- a fűtési rendszerek felmérését
- energiafogyasztási adatok kiértékelését
- a megújuló energiaforrások alkalmazhatóságának vizsgálatát
- tüzelőanyag beszerzési lehetőségeinek vizsgálatát
- pályázati lehetőségek vizsgálatát
- javaslatot tesznek egy új, hatékony fűtési rendszerre.
Az ajánlat vonatkozásában tisztázni szükséges szerintem azt, hogy a futamidő végén milyen feltételekkel
juthat az önkormányzat a megvalósult rendszer tulajdonosává?
Garantálják –e azt, hogy a korszerűsítés nem fog többlet terhet jelenteni az önkormányzatnak a jelenlegi
költségekhez képest a futamidő végéig?
Bentlakásos intézményeknél- és konyháknál a használati melegvíz előállítására is ki kell terjedjen a
korszerűsítés.

- 2 -

Elsősorban a biomassza tüzelésben-, s azon belül is a viszonylag alacsony üzemeltetési költségű megoldásokban
kellene gondolkozni. /tüzifa, szalma – és egyéb mezőgazdasági melléktermékek/

A fűtéskorszerűsítésből származható további előnyök:

-

Már a futamidő alatt is-, de a futamidő lejártát követően saját előállítású tüzelőanyaggal lehet ellátni a
korszerűsített intézményeket.

-

A jelenlegihez képest új munkahelyek jönnek létre

-

A tüzelőanyag biztosítása helyi munkavállalók / akár közmunkások, akár a Gyomaszolg-, vagy más
önkormányzati tulajdonú társaság útján lehetséges lesz.

-

A faanyagot közterületekről-, utak mellől- netán a Körös hullámterén végzendő írtási munkák útjánvagy energetikai célú erdőtelepítésekből lehetne hosszú távon biztosítani.

-

Amennyiben mezőgazdasági melléktermékek is hasznosításra kerülnének, úgy a helyi mezőgazdasági
vállalkozások is beszállítókká válhatnának.

-

A szerzett tapasztalatokat hasznosítani lehetne a konstrukcióba nem bekerülő további önkormányzati
épületek fűtéskorszerűsítésénél, valamint a helyi vállalkozások és a lakosság is kézzel fogható
tapasztalatot szerezhetne a biomassza tüzelésről.

-

A felszabaduló források a konstrukción kívüli önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére
lennének fordíthatók. /hőszigetelések, nyílászáró cserék, stb/

A fentiekben foglaltak alapján az a, hogy a COTHEC Kft megkeresését pozitívan fogadjuk és mielőbb
kerüljenek kiválasztásra azon intézmények, ahol valamilyen korszerűsítés megvalósítható.

Szarvas, 2012-09-04.

Tisztelettel:

Nagy Sándor szakértő

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. október 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a "Tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért" c. versenyről
Szabóné Galambos Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért elnevezésű környezetszépítési verseny hetedik alkalommal került
megrendezésre. Az elmúlt évek tapasztalataira figyelemmel 2012-ben hét kategóriában lehetett a versenyre nevezni,
és ezen belül megkülönböztettük a családi házak és a társasházak nevezését. Egy-egy ingatlan
környezetszépítésével csak egy, a nevező által kiválasztott kategóriában lehetett nevezni.
A versenyre nevezett ingatlanokat négytagú zsűri értékelte szem előtt tartva a környezetalakítás összhatását.
Minden évben új bizottsági tagok értékelik a nevezett kertrészeket, így a 2012-es évben a zsűri tagjai voltak: Iványi
Lajosné, Lehóczkiné Timár Irén, Marton Dániel önkormányzati képviselők, valamint Magyari Lajosné, akit a Dr. Tóth
Elek Kertbarátkör Egyesület delegált. A helyezések és a díjak a zsűritagok önálló értékelése alapján, majd az
értékelések összesítése után kerültek megállapításra.
A nevezett kertek, közterületek ízléses kialakítása egy kis bepillantást engedett az ott lakók életébe. Nagyon szép
kertrészletekkel találkozhatott a zsűri: különleges és hagyományos egynyári virágkiültetésekkel, sziklakerti
kialakításokkal, örökzöld fenyőfélék és évelők, különleges növények gyűjteményével….
A versenyre összesen 30 nevezés érkezett.
A környezetszépítő versenyben való részvételért és munkájuk elismeréséül emléklapot és 1500 Ft értékben
vásárlási utalványt kapott 14 nevező.
I.
A legszebb virágos közterület kategória: 6 nevezés érkezett
I/1. A legszebb virágos közterület családi házak előtt:
·
Gombos Sándorné, (B. Molnár u. 2/1. ) első helyezett az oklevél mellett 10.000,- Ft értékű vásárlási
utalványt vehetett át.
·
Tóth Gáborné, (Mátyás K. u. 34.) másodiki helyezett az oklevél mellett 6.000,- Ft értékű vásárlási utalványt
vehetett át.
·
Bertók Jánosné, (B.Molnár u. 2/2.) harmadik helyezett az oklevél mellett 5.000,- Ft értékű vásárlási
utalványt vehetett át.
I/2. A legszebb virágos közterület 4 vagy ennél több lakásos társasházak előtti közterület:
·
Németh József és neje (Ifjúsági ltp. 13/1.) első helyezett az oklevél mellett 10.000,- Ft értékű vásárlási
utalványt vehetett át.
II.
A legszebb virágos kert (családi házak esetén, utcáról látható kertrész) és különleges belső kert
(családi házak esetén)
·
Hunyáné Varjú Mária (Tamási Á. U. 23. ), első helyezett az oklevél mellett 10.000,- Ft értékű vásárlási
utalványt vehetett át.
·
Kovács Elekné ( Munkácsy u. 19. ) második helyezett az oklevél mellett 6.000,- Ft értékű vásárlási
utalványt vehetett át.
·
Horváthné Bacsó Ágnes (Mester u. 26.) harmadik helyezett az oklevél mellett 6.000,- Ft értékű vásárlási
utalványt vehetett át.
III.

A legszebb virágos intézmény kategória:
III./1 nevelési-oktatási intézmény:
·
Selyem úti Óvoda és Bölcsőde (Selyem út 101.) a kategóriában egyetlen nevezőtől érkezett jelentkezési
lap, tehát nem alakult ki versenyhelyzet, viszont gyönyörű intézményi kertet láttunk, így az oklevél mellett egy
10.000,- Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át az intézmény vezetője.
III./2 egyházi, egészségügyi, szociális intézmények, sportlétesítmények:
·
az Őszikék Idősek Otthona (Mirhóháti út 1-5) első helyezett az oklevél mellett egy 10.000,- Ft értékű
vásárlási utalványt vehetett át
·
Őszi Napsugár Idősek Otthona (Mirhóháti utca 8.) második helyezett az oklevél mellett egy 6.000,- Ft
értékű vásárlási utalványt vehetett át.
·
Mentőállomás (Hősök útja 59.) harmadik helyezett az oklevél mellett egy 5.000,- Ft értékű vásárlási
utalványt vehetett át.
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IV.
A legszebb virágos homlokzat:
IV./1. családi házak, legfeljebb 4 lakásos társasházak:
·
Braun Mártonné (Fegyvernek u. 34.) első helyezett az oklevél mellett egy 10.000,- Ft értékű vásárlási
utalványt vehetett át
·
Braun Márton (Fegyvernek u. 31.) másodiki helyezett az oklevél mellett egy 6.000,- Ft értékű vásárlási
utalványt vehetett át
·
Duzs Károly (Kálvin J. u. 34/1.) harmadik helyezett az oklevél mellett egy 5.000,- Ft értékű vásárlási
utalványt vehetett át.
V.
A legszebb virágos vállalkozás:
• Insula Bau Kft. (Kossuth u. 8. ) első helyezett az oklevél mellett egy 10.000,- Ft értékű vásárlási utalványt
vehetett át.
• Szúnyog Antal (Fő út 5. sz.) második helyezett az oklevél mellett egy 6.000,- Ft értékű vásárlási utalványt
vehetett át.

Döntési javaslat
"beszámoló a "Tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért" c. versenyről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő - Testület számára a "Tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért" c. környezetszépítő
versenyről szóló tájékoztató elfogadását.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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