Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
25/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-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, Poharelec
László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal: Enyedi László, Dr. Timár Andrea, Szilágyiné Bácsi
Gabriella, Vaszkó Erika, Keresztesné Jáksó Éva osztályvezetők,
Tóthné Rojik Edit oktatási előadó,
Önkormányzati
állampolgárok,

intézmények

vezetői,

sajtó

képviselői,

érdeklődő

Csikós Anikó és Jakucs Mária jegyzőkönyvvezetők
Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 14 órára összehívott képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, a Jegyző urat, a hivatal részéről jelenlévőket, az intézmények vezetőit, a
meghívott vendégeket, az érdeklődőket, és a helyi Tv nézőit. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 11 fő. Nagyné Perjési Anikó képviselő jelezte, hogy az
ülésen később tud csak jelen lenni, illetve Lehóczkiné Timár Irénnek pedig korábban kell elmennie.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Iványi Lajosné és Poharelec László képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazat mellett támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
489/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Iványi Lajosné és
Poharelec László képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben javasolta meghatározni, azzal a kiegészítéssel, hogy
új napirendi pont a 32. napirendi pont Gyomaendrődi Margaréta Óvoda elszámolás, valamint 33.
GYÜSZ-TE kérelme, így a 34. napirendi pont lesz a bejelentések. Kiegészítést kaptak a lejárt
határidejű határozatokhoz, valamint a 31. napirendi ponthoz, illetve a fürdő pályázathoz. Javasolta,
hogy a 7. 8. napirendi pontokat 1. és 2. napirendként kerüljön tárgyalásra.
Megkérdezte a képviselőket van e kiegészíteni valójuk, eltérő javaslatuk a napirenddel kapcsolatban.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
490/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Tájékoztató a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
2. Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója
3. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési
jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendeletmódosítás II.
forduló
5. A talajterhelési díjról szóló 20/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása – második
forduló
6. A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása II.
forduló
7. Térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
8. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet
felülvizsgálata I. forduló
9. 1.sz. háziorvosi körzet helyettesítésével valamint az 1. és 3. számú háziorvosi körzet
összevonásával kapcsolatos intézkedések
10. 6. számú háziorvosi körzet - praxisjog átadása dr. Petrikó Attila Gábor közalkalmazotti
háziorvosnak
11. A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése - DAOP-2.1.1/J-12 pályázat
12. Úszásoktatás támogatása
13. Szándéknyilatkozat a Köznevelési Intézmények működtetése alóli mentesülésről
14. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme
15. A Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázat kiírása
16. A közfoglalkoztatási mintaprogram menedzsmentjének 2012. és 2013. évi foglalkoztatása
17. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra vonatkozó társulási megállapodás
módosítása
18. Belvíz VIII. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadása
19. Hibás közlekedési jelzőtáblák és útburkolati jelek kijavítása
20. Vasútkorszerűsítés, aluljáró és terelőút építés
21. 46. sz. főút belterületi szakaszán elhelyezett sebességmérő hasznosítása
22. A Gyomai Kner Nyomda Zrt. Kérelme
23. Tímárné Dr. László Anikó és Tímár Péter kérelme
24. Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
25. Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület kérelme
26. Beszámoló az önkormányzati bérlakásoknál végzett ellenőrzésről
27. A GYÜSZ-TE beszámolója
28. Közterület-felügyelői beszámoló
29. Mezőőri beszámoló
30. Zöldfelületek karbantartása, parlagfű elleni védekezés
31. Tájékoztatás a Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyert támogatásokkal kapcsolatos döntésekről
32. A Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. által a Gyomaendrőd, Jókai u. 4.
szám alatti óvoda ingatlanon 2004-től elvégzett munkák elszámolása
33. GYÜSZTE kérelme
34. Bejelentések
Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
1. A Gyomaendrőd, Vízműsor 2. szám alatti bérlakások felszámolása
2. A "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett
adományozására beérkezett javaslatok elbírálása
Határidő: azonnal
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Várfi András polgármester ezt követően köszöntötte Lidákné Vince Juditot a Polgármesteri Hivatal
dolgozóját 35 éves jubileumi munkaviszonya, illetve Dr. Csorba Csaba jegyzőt 30 éves közszolgálati
munkaviszonya alkalmából.
Ezt követően beszámolt az eltelt időszak eseményeiről.
Tanévnyitó értekezleten vett részt Orosházán a Tisza Kálmán Közoktatási Intézménynél, a
pedagógusokkal, dolgozókkal. Gyomaendrődön 3 iskola tanévnyitóján vett részt, a Kis Bálint
Általános Iskolában a Kner Imre Gimnáziumban ahol a városi tanévnyitó rendezvény volt, a Békés
Megyei Kormányhivatal részéről Tóth Imre Oktatási főosztályvezető vett részt. A gimnáziummal
kapcsolatban döntött a Képviselő-testület, hogy egyházi fenntartásba kerülne, így részt vett a
tanévnyitón Dr. Dénes Zoltán esperes úr, néprajzkutató professzor, aki azóta fakultatív jelleggel
előadásokat tart a gimnáziumban. Ezen kívül részt vett még a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
tanévnyitóján is.
Szeptember elején volt egy rendezvény a Gyomaszolg Kft-nél, Fekete József ügyvezető beszámolt a
dolgozóknak a kilátásokról.
Szeptember 8-án a megyei vadásznap volt Dévaványán.
Az elmúlt hétvégén a Dr. Tóth Elek Kertbarát Körnek volt a kiállítása, itt kerültek átadásra a
Környezetszépítő verseny díjai is.
Tájékoztatásul a járás és a közigazgatás átszervezésével kapcsolatban elmondta, hogy volt egy
egyeztetés a Kormányhivatalnál, ahol a Gyomaendrődi járási hivatal törzslétszámát 25 főben
határozták meg, 23 fő + 2 fő a hivatalvezető és annak helyettese. Kérték, hogy a jegyző gyűjtse össze
azoknak a személyeknek az adatait, akik a járási hivatalnál dolgoznának, ez megtörtént. A 25 fő nem a
teljes járási hivatal létszámát jelenti, mivel nincsen benne a Munkaügyi Központ, az ÁNTSZ,
állategészségügy, mezőgazdasági hivatal, tehát még bővül. Tudható, hogy a Polgármesteri Hivatalnál
hány fő fog dolgozni 2013-tól 33 fő. További egyeztetések folynak, hogy hol legyen a járási székhely,
október 31-ig kell megtenni az ingyenes átadást vagy amennyiben ez nem jön létre, akkor a
Kormánymegbízott úr fogja eldönteni.
Elmondta, hogy október 4-én 18.00 órakor tart egy lakossági fórumot, a Selyem úti iskolaépületben.
További polgármesteri bejelentése nem volt, megkérdezte Alpolgármester urat, a képviselő-testület
tagjait van e napirend előtti bejelentésük, kérdésük, hozzászólásuk.
Poharelec László a járással kapcsolatban észrevétellel élt, hogy volt egy megbeszélés, ahol nem
sikerült közeledni az álláspontoknak. Azon a megbeszélésen Polgármester úr azt mondta, hogy 20 éve
nem történt semmi a városban a Penny és a Lidl áruházak épülésén kívül. Nem biztos, hogy mindig le
kellene degradálni az elmúlt 20 évet. Akkor is dolgoztak és fejlődött a város, ezt a lakosok is így
mondják, akiknek a véleményét képviselniük kell.
Meg is kérdezik a lakosságot, mert eddig még senki nem mondta azt, hogy a városházát a jelenlegi
helyéről költöztessék el. Kért mindenkit, hogy mint magánember mindenki azt nyilatkozik, amit akar,
de bízik benne, hogy Polgármester úr nem gondolta komolyan, hogy őt nem kötelezi a Képviselőtestület, hogy milyen állást foglaljon. Úgy gondolja, hogy kötelezi, hogy mint magánember milyen
véleménye van, mondja el, de a testület állásfoglalása mindenkire kötelező.
Megkérdezte Marton Dániel képviselőt egy beszámolójával kapcsolatban, melyben azt írta, hogy azt
tapasztalja, hogy egyes képviselők esetében az egyéni üzleti érdekek erőteljesebben érvényesülnek
bizonyos témákban, mint az ésszerű a város javát szolgáló döntések. Megkérte, hogy nevezze meg
ezeket a képviselőket és mondja el, hogy milyen témában.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, hogy nem helyes szövegkörnyezetből idézni. Nem
szeretné, hogy az ülés elején személyi kérdések lennének. Elmondta, hogy amikor határozatban
kötelezi a Képviselő-testület az végre kell, hogy hajtsa, egyébként magánvéleménye sok mindenben
lehet.
Vaszkó Katalin helyi lakos a lakosság kérdését továbbította, hogy mi igaz abból, hogy a felvidékről
telepítenek ide családokat? Elmondta, hogy többen megkeresték családok, akik albérletben laknak,
hogy hogyan lehet hozzájutni 500.000,-Ft-ért egy lakáshoz?
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A Vásártéri lakótelep kommunális adójával kapcsolatban arra szeretett volna választ kapni, hogy mit
kaptak abból vissza? Semmit nem kaptak vissza, nem látják a lakótelepen, szemétkupacok vannak.
Örülnének annak, ha többször találkoznának emberekkel, meg kell kérdezni az emberek véleményét.
Várfi András polgármester elmondta, előfordult a történelem során, hogy embereket telepítettek
egyik országból a másikba, ennek vége, a szabad költözködés, mint jog lehetőségként fennáll.
Telepítés nincs, fát szoktak telepíteni a holtágakba halat szoktak telepíteni, embereket nem szoktak
telepíteni a mai világban. Lakás illetve munkahelyhez juttatással lehetséges vonzóvá tenni egy
települést, de az nem telepítés, hanem a lehetőségeknek egy nagyobb tárházát nyitják meg, mint ami
más településen van, de ez sem történik Gyomaendrődön.
A kommunális adó nem úgy történik, hogy aki befizette annak a háza előtt csinálnak járdát, az adó a
költségvetésbe befolyó összeg, melyet kommunális célokra fordítanak, a sokszorosát fordítják erre a
célra. A Képviselő-testület dönt egy prioritásról, mely utcákban kell kátyúzni, mely helyeken kell
felújítani, illetve van, amikor balesetveszélyt kell elhárítani.
Dr. Csorba Csaba jegyző a járás kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy többször tárgyalta már
az önkormányzat ezt a kérdést, hogy milyen lehetőségek vannak. Készült egy koncepció, melyben
próbáltak rámutatni arra, hogy milyen kihívásoknak kell megfelelni. Nem szabad elfelejteni azt a
tényt, hogy maga az önkormányzat kezdeményezte azt, hogy Gyomaendrőd járási székhely legyen.
Véleménye, hogy a település szempontjából egy pozitív lehetőségnek kell megélni, ami alkalmas arra,
hogy a saját közigazgatását is újra gondolja és megfeleljen azoknak a kihívásoknak, amelyek előtt az
önkormányzati igazgatás áll. Ehhez megfelelő elhelyezés szükséges, a tárgyalások felgyorsultak,
október 31-ig lezárulnak. Látni kell, hogy a törvényi szabályozás erejénél fogva amennyiben a felek az
ingyenes használati szerződésben nem tudnak megállapodni, abban az esetben Kormánymegbízott úr
fog ebben a kérdésben dönteni. Van jogorvoslati lehetőség, de ez a döntés azonnal végrehajtható. Egy
fórumon kell megbeszélni, megvitatni azokat az alternatívákat, amelyek alapján kialakítható mind a
járási hivatal számára, mind az önkormányzati igazgatás számára a megfelelő elhelyezés. Abban a
koncepcióban, melyet megkaptak a Képviselő-testületi tagok, próbáltak rámutatni az elhelyezés
fontosságára és hogy milyen más további lehetőségeket generál egy megfelelő elhelyezés.
Polgármester úr nem kellő felhatalmazás nélkül tárgyal és folytatja ezeket a megbeszéléseket. A
törvény alapvetően az ő feladatává teszi ennek a tárgyalásnak illetve ennek a szerződéskötésnek az
előkészítését. Megfelelő ütemben halad, a jövő héten megtartandó fórumon, vagy akár más
megbeszélés keretében lehetőség van arra, hogy az egyes alternatívákat érdemben, indulatok nélkül
vitassák meg a felek és azt a megoldást találják meg, ami a településnek megfelelő és lehetővé teszi
azt, hogy az önkormányzati igazgatás és az államigazgatás megfeleljenek a jövő évtized kihívásainak.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására kérte a képviselőket. Van
e kérdés, észrevétel.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a beszámolót elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
491/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 318/2012. (V. 31.), 352/2012. (VI. 11.), 361/2012.
(VI. 28.), 362/2012. (VI. 28.), 375/2012. (VI. 28.), 377/2012. (VI. 28.), 384/2012. (VI. 28.),
422/2012. (VII. 31.), 427/2012. (VIII. 22.), 428/2012. (VIII. 22.), 442/2012. (VIII. 30.),
444/2012. (VIII. 30.), 445/2012. (VIII. 30.), 448/2012. (VIII. 30.), 457/2012. (VIII. 30.)
459/2012. (VIII. 30.), 460/2012. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról készült
jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
Tájékoztató a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság tevékenységéről
Várfi András polgármester felkérte Bíró Zoltán tűzoltó alezredest, a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóság
parancsnokát a beszámoló megtartására.
Bíró Zoltán előadta, hogy első alkalommal szerepel Gyomaendrőd Képviselő-testülete előtt
beszámoló tartása miatt a működési területükön lévő település tűzvédelmi helyzetével kapcsolatban.
A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. Tv előírja, hogy a hivatásos tűzoltóság
parancsnoka a működési területén lévő valamennyi település tekintetében a Képviselő-testületek előtt
a tűzvédelmi helyzetről beszámolót tart. Kiterjesztette a beszámolóját, nem csak a tűzvédelmi
helyzetről kívánt beszámolni, hiszen olyan nagyságrendű változás következett be az ország
katasztrófavédelmi szervezetében, hogy indokoltnak találta, hogy bővebb tájékoztatást tartson az
elmúlt hónapokban bekövetkezett változásokról.
2012. január 1-el a Katasztrófavédelmi törvény életbe lépett. Ez nemcsak a hivatásos
tűzoltóparancsnokságok helyzetét érintette, hiszen állami irányítás alá vonták a szervezetet, 2011.
december 31-ig hivatásos önkormányzati tűzoltóság felállás volt, mely azt jelentette, hogy önálló
személyzeti jogkörrel, elsőfokú tűzvédelmi hatósági jogkörrel rendelkeztek, mely jogosultságok
átalakultak, más szerv vette át ezeket a feladatokat. Nemcsak a hivatásos tűzoltóságot érintette a
változás, Gyomaendrőd tekintetében volt egy Polgári védelmi iroda, amelyből Katasztrófavédelmi
iroda lett. A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság 2012. május 1-től
Önkormányzati Tűzoltóság lett.
Eddig is megvolt az országos szerve a katasztrófavédelemnek ez a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság, mely 2000-ben alakult, máig ez a katasztrófavédelem csúcsszerve. Vannak a területi
szervek, melyek a megyei igazgatóságok. Helyi szervekből több van. A korábbi hivatásos
önkormányzati tűzoltóságokból az önkormányzati szó elmarad, hiszen állami irányítás alá vonták őket,
így a szarvasi tűzoltóságot is. Ezen kívül egy olyan szervezeti egység jött létre a katasztrófavédelmen
belül, mely eddig nem volt, ez a katasztrófavédelmi kirendeltség, melyből a megyében 3 jött létre. A
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozunk. Minden kirendeltséghez tartoznak
különböző helyi szervek, a hivatásos tűzoltóparancsnokságok, katasztrófavédelmi őrsök, melyek a
közeljövőben fognak megalakulni, katasztrófavédelmi iroda, mely a megyében Gyomaendrődön van
egyedül, illetve a katasztrófavédelem részévé tették az önkormányzati tűzoltóságokat is. Ez egy
speciálisabb helyzet, mivel a szakmai felügyeleti tevékenységet bízták a hivatásos
tűzoltóparancsnokságokra illetve a kirendeltségekre. Ez az jelenti, hogy a Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság működését, szakmai tevékenységét ellenőrzik, és kontroll
alatt tartják.
2008. december 1-el alakult meg a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság.
Ekkor önálló működési területet kapott. 2008. december 1-et követően a Szarvasi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnak a működési területe volt Gyomaendrőd is, Hunya is. 2008.
december 1. követően egészen 2011. december 31-ig ez az önálló működési terület fennállt és itt
végezte tevékenységét az önkéntes tűzoltóság. A katasztrófavédelmi törvény hatályba lépését követően
a működési terület megszűnt, önálló működési területtel az önkéntes tűzoltóság nem rendelkezik,
ehelyett elsődleges műveleti körzetet szabtak nekik, amely megegyezik tulajdonképpen a régi
működési területtel. A hivatásos tűzoltóparancsnokság minden vonulásukról tud, amennyiben indokolt
akkor a tűz és káresetekhez, műszaki mentéshez a Szarvasi Parancsnokság egységei is ugyanúgy
vonulnak Gyomaendrődre és ilyenkor kötelesek átvenni a káresemény felszámolásának az irányítását.
Amennyiben nem indokolt a hivatásos tűzoltóság beavatkozása abban az esetben önállóan is
elvégezhetik az önkormányzati tűzoltók a beavatkozást, ilyen esetekben adatszolgáltatási kötelezettség
van.
2012. augusztus 31-ig bezárólag 84 esetben avatkozott be az önkormányzati tűzoltóság, melyből 50
alkalommal önállóan tevékenykedtek.
A katasztrófavédelmi irodával kapcsolatban elmondta, hogy a régi polgári védelmi iroda nyomán
keletkezett. Névváltozás történt a tevékenység majdnem ugyanaz, alapvetően polgári védelmi
feladatokat lát el Szilágyi Sándor.
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Az új szervezeti felépítésnek megfelelően a katasztrófavédelem helyi szerveként működik és a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság alárendeltségében végzi a tevékenységét. Jó kapcsolat épült
ki, illetve volt a korábbi időszakban is.
Az önkormányzati tűzoltósággal is jó kapcsolatot ápolnak, annak ellenére, hogy szakmai felügyeleti
szervként jelennek meg. A felkészültségükkel nincs probléma, rendszeresen végeznek szakmai
felügyeleti ellenőrzéseket, amely kiterjed a felkészültségükre a szerek, felszerelések állapotára,
karbantartottságára, a laktanya állapotára, meg kell említeni, hogy jelenleg egy vizesblokk bővítés
folyik, mely elősegíti, hogy komfortosabban érezzék magukat a tűzoltók a laktanyájukban. Egy új
laktanya mindenféleképpen jobb lenne, de erre lehetőség egyelőre nem látható. A jelenlegi laktanya
karbantartásával a feladat biztosítható.
Megemlítette, hogy Szarvason is készülőben van egy új laktanya beruházás, amely 2009-ben elnyert
pályázat nyomán fog megvalósulni. Biztosítani kellett az önkormányzatnak, mint pályázónak az
összeközművesített telket. Közbeszerzés előtt áll a folyamat, reményeik szerint a jövő évben
elkezdődhetnek a laktanya építési munkálatok, mely egy 1300 m2-es teljesen új építésű laktanya lenne
Szarvason, egy korszerű, minden igényt kielégítő laktanya épül.
Poharelec László megköszönte az átfogó tájékoztatást, kevés munkát kívánt a tűzoltóságnak.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a biztonságunk nagyon fontos, a tűzoltóságok
hozzájárulnak ehhez a biztonsághoz. További kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
492/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója
Várfi András polgármester megkérdezte Omiliák Csaba parancsnokot, hogy kívánja e beszámolóját
kiegészíteni?
Omiliák Csaba parancsnok nem kívánt kiegészítést tenni.
Várfi András polgármester megkérdezte Kovács Krisztián tűzoltó alezredest a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, hogy kíván e kiegészítést tenni.
Kovács Krisztián alezredes nem kívánt kiegészítést tenni.
Várfi András polgármester megköszönte a beszámolókat, további sikeres munkát és jó
együttműködést kívánt. Kérte, hogy szavazzanak a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóság beszámolójának elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
493/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a Képviselő-testület 2012. február 15-i ülésén elfogadta a város 2012.
évi költségvetését, melyet a jelen tervezet a következőekben módosít. A költségvetési főösszeg 18.240
e Ft-al növekedett. Beépítésre került a normatív támogatások és a kötött felhasználású normatív
támogatások közé a 2012. július 1-től átvett Csemetekert Óvoda állami támogatásának 6.261 e Ft
összege. A Képviselő-testület 441/2012 határozata alapján megtörtént 2012. szeptember 1. napjától az
önállóan működő Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett bevételének és
kiadásainak beépítése a költségvetésbe. A tartalékba elhelyezett 7.000 e Ft úszásoktatásra elkülönített
összegből januártól-augusztusig hónapokban 4.870 e Ft került felhasználásra. Szintén elkülönítésre
került a belvíz III programmal kapcsolatos többletigény 2.848 e Ft. Turisztikai attrakciók 8.632 e Ft
saját erő beépítése is megtörtént. A beruházások közé beépítésre került a Polgárvédelmi bázis
épületéhez vezető bekötő út építésének 978 e Ft összege. A Kis Bálint Általános Iskola 283 e Ft-os
padlóburkolat cseréje és az iskola vízellátás beruházás 376 e Ft, továbbá a 2012. évi kátyúzási munkák
egy részének a Körösök Völgye Vidékfejlesztés Egyesület részére fizetendő 1.948 e Ft összege. A
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
24/2012. (IX. 28.) 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.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.659.842 E Ft. Ezen belül a 2011.
évi pénzmaradvány összege 864.539 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 581.390 E Ft, a
felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 56.640 E Ft, az
államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 4.576 E Ft részletezve az 2.,
2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.617.117 E Ft, ezen belül a
személyi juttatás 1.091.061 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 280.764 E Ft, dologi kiadás
778.213 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 459.795 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 7.284 E
Ft, melyet a 3., 3/a., 3/b melléklet tartalmaz.
3. § Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat felújítási előirányzata 46.547 E Ft, feladatonként, célonként a 4. melléklet
tartalmazza.
4. § Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 372.522 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat
által kijelölt fejlesztési kiadás 100.362 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 45.163 E
Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 40.628 E Ft, államháztartáson kívülre
felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 4.535 E Ft), a kölcsönök nyújtása 16.500 E Ft,
hiteltörlesztés összege 210.497 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a
5. melléklet mutatja be.
5. § Az ÖR. 6. § (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 623.656 E Ft.
6.§ Az ÖR. 11.§ a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
Az óvodai feladat átszervezése miatt 2012. szeptember 1.-től a Kis Bálint Általános Iskolánál 5
óvodapedagógusi álláshely és 1,75 technikai dolgozói létszám, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskolánál 3 óvodapedagógusi álláshely és 2 fő technikai dolgozói létszám kerül
megszüntetésre, ugyanakkor a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézménynél 21
óvodapedagógusi létszám és 11 technikai dolgozói létszám kerül meghatározásra. A Városi
Egészségügyi Intézménynél 2012. október 1. napjától a plusz háziorvosi praxis ellátása miatt 1 fő
körzeti ápolói álláshely növekedés miatt 31 főre változik az engedélyezett létszám, melyet a 13.
melléklet mutat.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. szeptember hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendeletmódosítás II. forduló
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy három fős bizottság vizsgálta felül az önkormányzat tulajdonát
képező ingatlan vagyonelemeket a törvényi szabályozás figyelembe vételével. Előző hónapban is
tárgyalta a Képviselő-testület, az első fordulóban kért módosítások, észrevételek jelen előterjesztésbe
be lettek építve, a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
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Poharelec László megkérdezte, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlanok között a Sallai úti épületet, a
Fő úti volt óvodát nem találja benne, viszont benne van a Deák F. utcai tornaterem illetve a könyvtár
is.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy az említett két ingatlan azért maradt ki az értékesítésre
kijelölt ingatlanok közül, mivel két célcsoportot vizsgált a bizottság. Az egyik, hogy a Sallai utcában
lehetne olyan lakásokat kialakítani, ahová más a későbbiekben tárgyalandó napirendekben szereplő
lakásokból kerülnének elhelyezésre emberek. A Fő úti ingatlan esetében az volt a bizottság álláspontja,
hogy meg kell várni, hogy az oktatás átszervezésével kapcsolatban a Családsegítő Központnak hol
nyílik meg a lehetősége az elhelyezésre. A bizottság azzal egyetértett, hogy amennyiben ezek a célok
megnyugtatóan rendezésre kerülnek, akkor ki kellene jelölni értékesítésre ezeket az ingatlanokat is,
mert a Sallai utca műszaki állapotánál fogva nem alkalmas arra, hogy túl sokáig tartsa az
önkormányzat és a felújítási és karbantartási munkákat biztosítsa, ugyanez a Fő úti volt óvodának a
sorsa. A Családsegítő Központ átszervezését a következő havi testületi ülésre tűzte napirendre a
Képviselő-testület, a lakáshasznosítási koncepció részében szereplő egyes ingatlanok hasznosítását
pedig a mai zárt ülés keretében fogja tárgyalni. Amennyiben ezek lerendeződnek semmi akadálya
nincs annak, hogy értékesítésre kijelölje ezeket az ingatlanokat.
Márjalaki József kiegészítette azzal, hogy az említett ingatlanok a korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon kategóriából át lesznek sorolva az üzleti vagyon kategóriába és azt követően bármikor ki
lehet jelölni értékesítésre.
További kérdés, észrevétel hiányában Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak. Felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
25/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét
a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési
jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vr.) 2.
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. § A Vr. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
"(3a) Az önkormányzati vagyon kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősített vagyonelemeit a 2.
melléklet, az egyéb minősítésű vagyonelemeket a 3. melléklet tartalmazza"
3. § A Vr. 3. mellékletként kiegészül e rendelet 2. mellékletével.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
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Gyomaendrőd, 2012. szeptember
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. szeptember hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 25/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősített vagyonelemei
A

B

C

D

1.

Helyrajzi szám

Megnevezés az ingatlannyilvántartásban

2.

B/1245

Holt-Körös

1,3126

3.

B/1247

Holt-Körös

3,2868

4.

B/1301

Holt-Körös

5,5897

5.

B/3265

Holt-Körös

5,4903

6.

B/3406

Holt-Körös

3,8194

7.

B/6243

Holt-Körös

6,1978

8.

B/6269

Holt-Körös

1,3056

9.

B/6318

Holt-Körös

3,8707

10.

B/6406

Holt-Körös

2,4118

11.

B/6765/3

Holt-Körös

7,3785

12.

K/0389

Holt-Körös

10,3844

13.

K/0776

Holt-Körös

7,5090

14.

K/01021

Holt-Körös

11,1007

15.

K/02800

Holt-Körös

4,4856

16.

K/02809

Holt-Körös

16,3027

17.

K/02837

Holt-Körös

9,2318

18.

K/02846

Holt-Körös

2,5157

19.

K/02853

Holt-Körös

6,8077

20.

B/6772

Termálkút

405 m2

21.

K/02238/3

Szennyvíztisztító telep,
Valamint Üzemeltetésre
átadott vízi - közmű
vagyon, amelynek
részletezése a Békés
Megyei vízművek Zrt. és
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata által
megkötött vagyonkezelési
és üzemeltetési

2,4715
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Terület ( ha )

Aranykorona
érték

szerződésben, valamint az
ahhoz tartozó
mellékletekben található.
22.

szántó

5,2892

61,56

23.

K/2629/38

szántó

65,4355

981,42

24.

Z/14704/1

szántó

1,4768

18,02

25.

K/2155/7

szántó

23,8990

1070,28

26.

K/2754/3

szántó

16,6814

416,10

27.

K/1278/5

szántó

0,5754

10,01

28.

K/1482/2

szántó

0,5755

7,02

29.

Z/14002

szántó

10,0652

313,06

30.

K/75/24

szántó

0,6099

13,78

31.

K/75/42

szántó

0,3320

7,50

32.

K/82/16

szántó

5,1071

76,85

33.

K/2691/9

szántó

22,9035

347,95

34.

B/7681/5

szántó

3,6507

63,52

35.

K/2693/5

szántó

34,4666

533,16

36.

K/2284/14

szántó

15,2686

310,14

37.

K/2284/17

szántó

9,0040

175,03

38.

K/2287/5

szántó

11,9057

256,87

39.

K/2290/2

szántó

20,7034

412,33

40.

K/2290/3

szántó

18,5570

373,37

41.

K/2294/10

szántó

9,5651

179,05

42.

K/2294/6

szántó

1,1642

24,31

43.

K/2294/7

szántó

13,5932

299,62

44.

K/2294/8

szántó

13,6098

283,72

45.

K/2294/9

szántó

10,2664

186,68

46.

B/6765/7

szántó

2,1370

85,50

47.

K/2750/9

szántó

6,8598

185,47

48.

Z/10080

szántó

0,6546

14,79

49.

K/2626/4

szántó

31,9365

431,99

50.

K/1128/3

szántó

0,4776

10,79

51.

K/2155/4

szántó

0,4316

19,51

52.

K/2253/13

szántó

0,4140

9,03

53.

K/2774/12

szántó

0,7708

8,59

54.

K/28/2

szántó

4,3303

50,83

55.

K/296/12

szántó

0,2876

11,99

56.

Z/13103/1

szántó

0,2536

1,42

57.

Z/13473/3

szántó

0,3420

7,73

58.

Z/13845

szántó

0,2928

9,93

59.

Z/14001

szántó

0,3496

7,90
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60.

Z/14003/3

szántó

1,3416

30,32

61.

Z/15053/1

szántó

0,4385

14,87

62.

Z/15060/52

szántó

0,7093

8,65

63.

Z/9875

szántó

0,3064

12,78

64.

K/2667/9

szántó

5,7650

138,49

65.

Z/8406

szántó

0,7251

16,39

66.

K/155/17

szántó

32,5898

1345,48

67.

K/2754/1

szántó

23,4000

542,78

68.

K/2284/19

gyep (legelő)

1,3686

7,12

69.

K/2289/2

gyep (legelő)

0,5440

8,49

70.

K/2291/1

gyep (legelő)

0,9014

7,84

71.

K/2420/4

gyep (legelő)

0,9177

7,98

72.

K/2460

gyep (legelő)

0,6315

9,85

73.

K/2629/39

gyep (legelő)

40,8892

261,68

74.

K/2754/5

gyep (legelő)

1,8938

16,48

75.

Z/14879/7

gyep (legelő)

0,4718

2,45

76.

Z/14879/8

gyep (legelő)

0,3125

1,63

77.

Z/15187

gyep (legelő)

1,1716

6,09

78.

B/668/4

erdő

5,7873

40,51

79.

K/1254/6

erdő

0,7316

5,12

80.

K/2173/1

erdő

0,3132

2,19

81.

K/2809

erdő

0,8938

6,26

82.

Z/13728

erdő

0,5609

3,93

83.

Z/13109/1

kert

0,0525

1,37

84.

Z/13112/1

kert

0,0518

1,35

85.

Z/13131

kert

0,0673

1,76

86.

Z/13137

kert

0,0485

1,26

87.

Z/13143

kert

0,0555

1,44

88.

Z/13146

kert

0,0249

0,65

89.

Z/13150

kert

0,0478

1,24

90.

Z/13157

kert

0,0642

1,67

91.

Z/13165

kert

0,1072

2,80

92.

Z/13171

kert

0,0975

2,54

93.

Z/13179

kert

0,1360

3,55

94.

Z/13197

kert

0,0386

1,00

95.

Z/13205

kert

0,1690

0,43

96.

K/2809

nádas

1,4009

14,57

97.

K/389

nádas

0,7275

7,57

661

2. melléklet a 25//2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata korlátozottan forgalomképes vagyoni elemei

1.
2.
3.
4.

A
Helyrajzi szám
B/6/2
B/8
B/ 36/1/A/11

B
Megnevezés az ingatlan-nyilvántartásban
Napközi otthon, Kossuth Lajos u. 2-3.
Orvosi rendelő, Fürst S. u. 3.
Üzlethelyiség,
Fő út 173-179/B földszint 2

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

B/68
B/69
B/72/002
B/113
B/114
B/208
B/267

Általános Iskola, Jókai Mór utca 6.
Óvoda, Jókai Mór u. 4.
Általános iskola, Fő út 181.
Napközi otthonos óvoda, Kossuth Lajos u. 7.
Katona József művelődési központ, Kossuth Lajos u. 7.
Vállalkozók háza, Hősök útja 56.
Munkaügyi központ, Mirhóháti u. 11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

B/278/002
B/308
B/338
B/674
B/687
B/1099
B/1104

Idősek napközi otthona. Mirhóháti u. 1.
Idősek otthona, Mirhóháti u. 8.
Zeneiskola, Kisréti u. 27.
Kner Imre Gimnázium, Hősök útja 43.
Kner Imre Gimnázium, Hősök útja 39.
Sporttelep, Gyoma
Önkormányzati bérlakások, Vízműsor 2. ( 10 lakás )

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

B/1293/005
B/1298/001
B/1580
B/1587
B/1588
B/1591
B/1636
B/1806
B/2174
B/2424
B/2901/B/2
B/2924
B/2937/040
B/3409

Strandfürdő, Erzsébet liget
Strandfürdő, Erzsébet liget
Szakrendelő, Hősök útja 57.
Sportcsarnok, Szabadság tér
Városháza, Szabadság tér 1.
Általános iskola, Hősök útja 45.
Szolgálati lakás, Álmos u. 11.
Gyógyszertár, Fő út 191.
Gyomai tájház , Zrínyi M. u. 2.
Könyvtár, Kossuth L. u. 50.
Szolgálati lakás, Vásártéri ltp. ¼
Óvoda, bölcsőde, Vásártéri ltp.
Piactér, Pásztor János u. 37.
Szolgálati és szociális bérlakás ( 12 lakás ), Október 6 ltp.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

B/3542/014
B/3542/015
B/3542/016
B/3542/59
B/3741/033
B/3748/002
B/3750

Magtárlaposi 5 lakás, Magtárlaposi u. 1-3.
Fogyatékos gyermekek, Magtárlaposi u. 11-17,
Beépítetlen terület, Magtárlaposi u. 19.
Költségalapú bérlakások ( 8 db ), Magtárlaposi u. 16.
Hulladékgyűjtő udvar, Ipartelep u. 2.
Temető Gyoma
Temető Gyoma
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C
Terület m2
810
2050
Társasház
alapító okírat
szerint
1341
0,1324
0,4426
0,3380
0,3631
0,1981
Társasház
alapító okírat
szerint
0,4830
0,2524
0,1816
0,1631
1,1904
22488
Társasház
alapító okírat
szerint
26814
7729
1753
2471
5657
4873
530
937
734
1299
57
3728
7655
Társasház
alapító okírat
szerint
1340
990
1410
2885
2109
32845
63046

40.
41.

B/5008/001
B/5008/002

Tornaterem és endrődi piac, Damjanich u. 1-2
Orvosi rendelők, Fő út 3.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

B/5039
B/5044
B/5059
B/5128
B/5129
B/5130/1
B/5159/018
B/5350
B/5393/002
B/5807/004
B/5948
B/6234
B/6238/1
B/6239
B/6241
B6291/001
B/6312
B/6673/002
B/6683/002
B/6774
B/7640
B/8313/003
B/8406
K/01140/011
K/02760/002

Idősek otthona, Blaha L. u. 2.
Költségalapú bérlakások ( 16 db ), Endrődi u. 5-7.
Napközi otthonos óvoda, Endrődi utca 2.
Tájház, Sugár u. 18.
Tájház, Blaha L. u. 22.
Tájház, Sugár u. 20.
Vásártér, Endrőd
Napközi otthonos óvoda, Szabadság u. 6.
Szolgálati bérlakások ( 2 db ) Fő út 45.
Napközi otthonos óvoda, bölcsőde, Selyem u. 101.
Közösségi ház, Blaha L. u. 21.
Temető, Endrőd
Sportelep, Endrőd, Népliget
Sporttelep, Endrőd, Népliget
Általános iskola, Népliget u. 2.
Polgármesteri Hivatal kirendeltség, Fő út 2.
Kollégium, Fő út 42.
Gázcseretelep, Kossuth tér
Nemzetiségi önk. közösségi ház, Fő út 80.
Gyógypedagiai Általános iskola, Fő út 81.
Idősek napközi otthona, Mester utca 19.
Napközi otthonos óvoda, Polyákhalmi u. 1.
Idősek napközi otthona, Kondorosi u. 1.
Juh nyári szállás
Gyepmesteri telep, külterület

4215
Társasház
alapító okírat
szerint
4731
2832
1307
544
564
859
47055
1311
713
2777
1986
5595
479
32215
7977
4051
1949
214
582
901
1593
1132
10122
9798
6350

5. Napirendi pont
A talajterhelési díjról szóló 20/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása – második
forduló
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy törvényi szabályozás módosította a környezet terhelési díj
egységdíjának mértékét 2012. február 1-i hatállyal tízszeresére. A megemelkedett talajterhelési díjat
először a 2012. évi vízfogyasztás alapján 2013. március 31-ig kell majd az érintetteknek bevallaniuk
és megfizetniük. A talajterhelési díj egységdíj mértékének tízszeresére növelése azt a célt
szorgalmazná, hogy minél többen kössenek rá a rendelkezésre álló közcsatornára. A rácsatlakozó
fogyasztóknak kedvezményeket biztosítanak, ezáltal is elősegítve a minél nagyobb számú rákötést. Az
első forduló során a Városfenntartó Bizottság javaslatára kedvezmények, mentességek bevezetéséről
döntött a Képviselő-testület. A 2012. évben rákötött fogyasztóknak a 2012. évi rákötési felhasznált
vízmennyiség után fizetendő talajterhelési díjból 80 % díjkedvezmény adása. A 2013. évben rákötött
fogyasztóknak a 2013. évi a rákötési felhasznált vízmennyiség után fizetendő talajterhelési díjból 50
%-os díjkedvezmény adása. A kedvezmény csak abban az esetben jár, ha a fogyasztó a talajterhelési
díjat jogszabályban meghatározott határidőig bevallja és megfizeti illetve az esedékes előtt fizetési
könnyítésként részletfizetésre, fizetési halasztása irányuló kérelmet nyújt be az engedélyezve lett
részére és annak megfelelően teljesíti is. Az 5 m3 fogyasztást el nem érők mentesítése a díjfizetés alól
kérelemre, természetes személyeknél tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os
díjkedvezmény adása feltételek fennállásakor. A családban élők esetében az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
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Egyedül élő esetén a havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 150 %-át. Mentesség
adása abban az esetben, ha a közös háztartásban élő személyek mindegyik betöltötte a 70. életévét és
az érintett ingatlant rajtuk kívül más személy nem használja.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a bizottság figyelembe vette a lakossági észrevételeket és
minden olyan szempontot, amelynek alapján egy jó tervezet került eléjük.
Poharelec László a mentességet kívánta kiegészíteni azzal, hogy ne csak a 70. életévüket betöltött
személyeknek adják meg, hanem az egyedülálló rokkantnyugdíjasoknak illetve abban a családban ahol
mind a két személy rokkantnyugdíjas.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy a bizottság hosszas vitában tárgyalta a rendeled módosítás
előkészítését. Próbálta figyelembe venni azokat a szociális szempontokat, amely összhangban van a
törvény célkitűzésével. A talajterhelési díjat 2003-ban törvény vezette be, ennek a törvényi
szabályozásnak az volt a célja, hogy lehetőség szerint ahol biztosított műszakilag a szennyvízrákötés
lehetősége ott arra ösztönözze az azon a területen élőket. Az a környezetvédelmi célja, hogy mind a
talaj, mind a vizek terhelését óvja és lehetőség szerint a fenntartható fejlődéssel összhangban legyen a
szennyezés mértéke. A talajterhelési díj ott fizetendő, ahol a fizikális lehetőség biztosított és nem
történik meg a rákötés. Ezt azért lényeges hangsúlyozni, mert a szennyvízelvezető rendszer nagyon
komoly lakossági, állami pénzzel épült meg és a beruházás alapvető célja az volt, hogy lehetőség
szerint a teljes kihasználtságot biztosítsák, további cél, hogy lehetőség szerint a szennyvíztisztító
telepnek a fajlagos kihasználtságát növelje, ezáltal a fajlagos költséget csökkentse. A bizottság ezt
kellően körbejárta és ezeknek a céloknak a mentén javasolja a mentességek és kedvezmények
megadását. Bizottsági ülésen is felvetődött ez a kérdés, ennek megfelelően kezelte a bizottság azt a
problémát, hogy egyedi mentesítési kérelmeket ad azon személyek részére, akik jövedelmi és vagyoni
viszonyaiknál fogva nem képesek megfizetni a talajterhelési díjat. A kedvezmény kategóriáját a
mindenkori egy főre jutó jövedelemhez igazítja a bizottság, hiszen tudható, hogy a rokkantnyugdíjak
tekintetében elég széles a szórás lehetősége. A bizottság nem egy kategóriát emelt ki a szociális
rászorultak közül, hanem azt mondta, hogy ha a rászorultak bizonyos jövedelemi kategóriának
megfelelnek, akkor be kell nyújtani a kérelmet és megkaphatják a díj mérséklését. Alanyi jogon azért
nem javasolta a bizottság a további mentességek és kedvezmények adását, mert nem kívánt a törvény
által meghatározott céllal szembe helyezkedni, nevezetesen ahol biztosított a fizikai rákötés ott ezt
oldja meg. A felvetett javaslatot nem biztos, hogy ebben a rendeletben kell kezelni, arra kell törekedni
olyan szabályokat bevezetni és kialakítani, amely biztosítja a rossz jövedelmi viszonyok között
élőknek a rákötés lehetőségét. Ebben indultak el tárgyalások, a vízmű ezért biztosította rákötési
kedvezményt. Meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan ösztönözhető még jobban, vagy hogyan tehető
olcsóbbá a rákötés, hiszen magas az egyszeri rákötési díj. A településnek az az érdeke, hogy a rákötést
ösztönözze, hiszen egy egymilliárdos szennyvíztisztító beruházás előtt áll az önkormányzat. A
bizottság inkább az vizsgálja meg, hogy hogyan adható ösztönzés vagy egyéb támogatás a rákötés
szorgalmazására. Nem célszerű további alanyi mentességeket biztosítani, mert nem arra ösztönzi az
érintett ingatlan tulajdonost, hogy rákössön, hanem egy meglévő állapotot konzervál.
Arnóczi István János hozzátette, hogy az Unió kötelezte a tagállamokat, hogy 2015 végéig a 200-nál
nagyobb lakosságszámú településeken kötelező a csatornahálózatot kiépíteni, hogy szennyvíztisztító
kezelés alá legyen vetve minden kibocsátott szennyvíz. A törvényhozónak az a feladata, hogy 2015-ig
ezt mindenképpen megoldja.
Poharelec László egyetértett az elmondottakkal, azonban hozzátette, hogy a rokkantnyugdíjasok nem
lesz esélyük arra, hogy a jövedelmüket meg tudják esetleg növelni. Ha az öregségi nyugdíjat nézik,
hiába kap egy rokkantnyugdíjas 50-60 e Ft, abból nem lesz esélye a bekötésre. Lehet, hogy csak
néhány személyről van szó, de ezt a néhány embert ne hozzák lehetetlen helyzetbe, mert nem fogják
tudni kifizetni sem a rákötést sem a talajterhelési díjat.
Arnóczi István János megismételte, hogy 2016-tól kötelező lesz rákötni, ha most mentesítik őket
2016-tól már nem tudják mentesíteni, akkor már törvény fogja ezt szabályozni.
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Várfi András polgármester elmondta, hogy sok kedvezményt adtak, lehet, hogy nem is megalapozott
a képviselő úr javaslata. Lehet, hogy szerepelnek a többi mentességi kategóriákban. Javasolta, mind a
Pénzügyi mind a Városfenntartó bizottságnak, hogy foglalkozzon a következő ülésen azzal, hogy
hogyan lehet kedvezményes hitellel hozzásegíteni családokat ahhoz, hogy valóban megtörténjen a
rákötés. Kérte. Hogy szavazzanak a módosító javaslatról.
A Képviselő-testület 5 igen 2 nem szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
494/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet-tervezet módosításával kapcsolatos módosító
javaslatot minősített többség hiányában elutasítja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a rendelet tervezet elfogadásáról. Felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 8 igen 2 nem szavazattal 1 tartózkodással megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
26/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét
a talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény
21/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
Díjmentesség, díjkedvezmény
„3. § (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó:
a) akinek az éves mért vízfogyasztása nem haladja meg az 5 m3-t,
b) aki, és a vele közös háztartásban élők mindegyike, a 70. életévét betöltötte, és a talajterhelési díjjal
érintett ingatlant rajtuk kívül más személy nem használja.
(2) Annak a fogyasztónak, aki a rendelkezésre álló közcsatornára
a) 2012. évben köt rá, 80 % kedvezmény adható a 2012. év után fizetendő díjból,
b) 2013. évben köt rá, 50 % kedvezmény adható a 2013. év után fizetendő díjból.
(3) Kérelemre, természetes személyeknél, a tárgyévre fizetendő díjból 50%-os díjkedvezmény adható:
a) családban élő esetén, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét,
b) egyedül élő esetén, ha a havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti díjkedvezmények abban az esetben állapíthatóak meg, ha a kibocsátó
a talajterhelési díjat, a jogszabályban meghatározott határidőig bevallja és az esedékességig megfizeti,
vagy az esedékesség előtt fizetési könnyítésre (részletfizetésre, fizetési halasztásra) irányuló kérelme
pozitív elbírálásban részesül és annak megfelelően teljesít.”

665

Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. szeptember hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
6. Napirendi pont
A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József előadta, hogy a Képviselő-testület által meghatározott magatartások beépítésre kerültek
a rendelet-tervezetbe. Ezek általában olyan magatartások, amelyeket a 2012 májusa előtt helyi
rendeletek szabálysértésnek minősítettek. A Városfenntartó Bizottság javaslatait a másik két bizottság
átvette egy kivétellel. Az Ügyrendi Bizottság nem fogadta el azt a javaslatot, töröljék a 10. § (2)
bekezdést. Megkérdezte, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani?
Arnóczi István János a 7. §-al kapcsolatban elmondta, hogy a fák, termések engedély nélküli
gyűjtéséhez hozzáfűzte, hogy szép, hogy a védett hársfákat, illetve gesztenyefákat védik, de védjék a
többi fákat is a kocsányos tölgyet stb. Ezt a rendeletet egy illemkódexnek fogják fel, hogy milyen a
békés egymás mellett élés. Nem arról van szó, hogy mindenkit büntetni akarnak.
Poharelec László a 9 §. i) pontját kívánja kiegészíteni azzal, hogy az üzemeltető által kiadott
engedéllyel lehessen behajtani. Ezáltal megoldódna a sírok környékének a karbantartása. Akár egy
éves engedély is kiadható lenne bizonyos rendszámra, ezért az engedélyért kelljen fizetni legalább
1.000,-Ft-ot, és ezt a temető útjainak a javítására kelljen fordítani.
Dr. Csorba Csaba jegyző a temető használattal kapcsolatban hozzátette, hogy volt ezzel kapcsolatban
Ombudsmani vizsgálat, több önkormányzat temetői rendeletét vizsgálta. Több önkormányzat a
rendeletében a gépjárművel történő bejárást díjfizetéshez kötötte, az Ombudsman az ajánlásában azt
fogalmazta meg, hogy ezek a díjak szabályellenesek. A temető kezelőjére lehet ilyen feladatot róni, de
nem lehet díjfizetéshez kötni.
Lehóczkiné Timár Irén kérte, hogy temetés idejére teljes lezárást kellene alkalmazni, mert
függetlenül attól, hogy mi van kitéve akár van mozgáskorlátozott kártyája valakinek akár nem, temetés
alatt is megtörténik a behajtás a temetőbe.
Betkó József a termésgyűjtéssel kapcsolatban elmondta, hogy a védett fasoroknál van, de itt is lehet
engedélyt kérni. Ha egy óvodáscsoport szedi össze a gesztenyét, arra ne kelljen azért engedélyt kérni.
Az A alternatívát javasolja elfogadni, de módosító indítvány tett a 11. § a tűzgyújtással kapcsolatban a
(4) c) és d) pontoknál melyek külterületekről szól. Külterületeken sok zártkert van, általában hétvégén
tudnak kimenni az emberek, ha nem zavarják egymást, hagy dolgozzanak úgy, hogy elégetik az avart.
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A 10 órát azért tarja későinek, mert ott közmunkát végeztetnek sok emberrel az is a munka része, hogy
el kell égetni azt amit, levágnak cserjét, nádat, gazt. Nem lenne célszerű egy önkormányzati rendelettel
korlátozni azt, hogy nem lehet ehhez a munkaidő kezdetén hozzáfogni. A 12. §-ban a zöldterület
megnevezést pontosítsák, illetve, hogy külterület vagy belterület. A 7. § (4) bekezdés a part menti
ingatlan használója, tulajdonosa, aki nem végzi el minden év március 31-ig a bel és külterületi
holtágakon a víz feletti növényzet különösen a nád, sás és ezek elszáradt növényi részeinek
eltakarítását. Ne csak az ingatlan előtt, hanem az ingatlanján is takarítsa le a gazt, legalább 100 vagy
még több olyan külterületi zártkert van, amelyiket lehet évtizedek óta nem kaszált le senki. Lehet e ezt
beépíteni a rendeletbe?
Dr. Tímár Andrea osztályvezető a zöldterület fogalmát illetően elmondta, hogy az a meglátása, hogy
minden zöldfelület, tehát ahol növény van, oda ne álljon senki a tulajdonosnak illetve a kezelőnek a
hozzájárulása nélkül.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy az avarégetés időkorlátai változzanak nincs akadálya. A
belső előkészítés során is vita volt, hogy egyáltalán ezt lehet e közösségellenes magatartásnak
tekinteni. A levegőtisztaság védelméről szóló jogszabályok meghatározzák, hogy tilos, akármilyen
időpontban. Ez azonban nem egy betartható szabály, hiszen nem alakultak még ki a településen azok a
rendszerek, azok a kezelési módok, amivel az elszáradt növények megfelelő módon tartható, kezelhető
lenne, illetve a jövőben hasznosíthatóvá válna. Ha a Kormányhivatal ezt a rendeletet a felülvizsgálat
során meghagyja, akkor van értelme a módosító javaslatnak. Ez egy magatartás és etikai szabály,
nehéz mindent leszabályozni, megtiltani. Nehéz szabályozni, hogy egy temetés során nem hajtok be
gépjárművel. A temető használatát nem fogja megoldani az sem, hogy az üzemeltető ad vagy nem ad
engedélyt, hiszen maga a szabályozáskényszert az vetette fel, hogy sokan a temető látogatás egyébként
írott és íratlan magatartási szabályait képtelenek betartani. Adhat engedélyt a temető üzemeltetője,
ennek jogi akadálya nincsen, de adminisztratív úton azokat az etikai szabályokat kikényszeríteni, nem
lehet, amelyet a feleknek viselkedésük során be kellene tartani. Lényeges kérdés továbbá, hogy a
vízparti ingatlanok karbantartásával kapcsolatban, a bizottságok többsége azt az álláspontot képviselte,
hogy legyen ez egy magatartási szabály, aki a part menti ingatlanának a náddal borított részt nem tartja
karban. Alapvetően ez egy közhasználatra elkülönített terület függetlenül attól, hogy kinek a
tulajdonában van. A külterületi elhanyagolt területekre ilyen magatartási szabályt nem tud alkotni az
önkormányzat. Vannak más szervek, akik jogosultak eljárni. Ha a járási szakigazgatási szervek
felépülnek és közelebb kerülnek ezekhez a területekhez, akkor talán nagyobb eredmény várható el.
Lehóczkiné Timár Irén a közeledő Halottak Napjával kapcsolatban kérte, hogy megerősített
felügyeletet biztosítsanak a temetőben, mint ahogy az elmúlt években is volt.
Várfi András polgármester javasolta, hogy az A alternatívát bocsátja szavazásra, amennyiben
megkapja a többséget, utána a módosító indítványokat ismertessék az A alternatívához képest, és úgy
kerül beépítésre a rendeletbe.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
495/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tiltott, közösségellenes
magatartásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztés szerinti A) alternatívát
további tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy az érintettek ismertessék módosító indítványaikat, melyekről
egyenként fognak szavazni.
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Arnóczi István János kérte a törlés helyett visszahelyezni a fák termésének engedély nélküli
gyűjtésére és fás szárú növények engedély nélküli kivágására való rendelkezést. Nemcsak a védett
fasorokat kell védeni, hanem az összest. Nem a gyerekek, akik felszedik a gesztenyét.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
496/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló
önkormányzati rendelet-tervezetbe beépíti a következő rendelkezést:
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen
a) gyógynövényt, fák termését engedély nélkül gyűjti,
b) fás szárú növényt engedély nélkül vág ki, vagy határidőre nem tesz eleget a pótlási
kötelezettségének,
c) fás szárú növényt engedély nélkül ültet.
Határidő: azonnal
Poharelec László javasolta, hogy a temetőkbe be lehessen hajtani az üzemeltető által kiadott
engedéllyel.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy a módosító javaslata lényege az, hogy nemcsak
mozgáskorlátozottak, hanem bárki behajthasson. Tehát ez egy bárki számára adható engedély
A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
497/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló
önkormányzati rendelet-tervezet, temetőbe történő behajtással kapcsolatos módosító javaslatot
minősített többség hiányában nem fogadta el.
Határidő: azonnal
Betkó József elmondta, hogy ne hagyjanak benne olyat, amelyet nem lehet betartani. Például a
zöldfelület fogalma. Mivel a ráhajt azt is jelenti, hogy kitér valami elől az úton, ezért már meg lehetne
büntetni? Tehát legalább a ráhajt szót ki kellene venni, de még az sem jó mert nincs leírva, hogy
önkormányzati tulajdonú külterület-belterület stb.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy Gyomaendrődön több szűk utca van. Nem lehet
mindenkire rászólni, hogy ne álljon bizonyos helyen. Ugyanakkor az sem helyes, amikor valaki
módszeresen odaáll egy ház elé, ezt szabályozás nélkül tudni kellene.
Kérte, hogy szavazzanak a módosító javaslatról.
A Képviselő testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
498/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló
önkormányzati rendelet-tervezetéből törli a 12. § (2) rendelkezést.
Határidő: azonnal
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Betkó József javasolta, hogy a tervezet értelmében 11. § (4) c) pont alapján külterületen 10-18.00 órai
időszakon kívül szabad a tervezet szerint tüzet gyújtani ezt 8-18.00 óráig javasolja módosítani illetve a
d) pontot törölni tehát, hogy vasárnap és ünnepnap is, ha nem zavarják egymást az emberek.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a módosító indítványról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
499/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló
önkormányzati rendelet-tervezetéből a 11. § (4) bekezdés d) pontját törli, míg a 11.§ (4)
bekezdés c) pontot az alábbiak szerint módosítja:
c) 8.00-18.00 óra közötti időszakon kívül éget.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy a hozott határozatok figyelembe vételével
alkossák meg a rendeletet. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű
szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 9 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodással megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
27/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét
a tiltott, közösségellenes magatartásokról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés e) pontjában,
valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Eljárási szabályok
1. §
A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőivel szembeni eljárás
lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.
2. Az önkormányzat jelképeinek használata
2. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az önkormányzat címerét, zászlaját, pecsétjét engedély nélkül, engedélytől eltérően, illetve nem
hiteles alakban vagy annak méltóságát sértő módon használja, állítja elő vagy hozza forgalomba,
b) az önkormányzat címerét védjegyként használja, a címer grafikai elemeit (címerherold alakokat)
önállóan használja.
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3. Közterület használat és reklámozás rendje
3. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) közterületet bérleti szerződés megkötése nélkül foglal el,
b) közterületen hirdetményeket nem az arra a célra kijelölt hirdetőtáblákon helyez el,
c) az engedélyezett hirdető berendezést úgy helyezi el, hogy az akadályozza a közterület más részeinek
és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, vagy a közterület fenntartási munkáit.
4. §
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az az ingatlan tulajdonos, használó, aki
a) nem gondoskodik az ingatlan előtti gyep kaszálásáról,
b) az ingatlan előtti járda, járda hiányában 1 m széles területsáv, vagy, ha a járda mellett zöldsáv is
van, az úttestig terjedő teljes terület folyamatos tisztán tartásáról, síkosság menetesítéséről, felületéről
a hó eltakarításáról,
c) a nyílt csapadékvíz elvezető árok és műtárgyainak folyamatos tisztán tartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a járdáról letakarított havat úgy helyezi el,
hogy ezáltal a biztonságos gyalogosforgalmat és a közúti járműforgalmat akadályozza.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a nyílt csapadékvíz elvezető árok mederfalának
állékonyságát veszélyezteti.
5. §
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki építőanyagot közterületen úgy helyez el, hogy
az mások vagyonát, testi épségét, a közlekedés biztonságát veszélyezteti, vagy a közúton történő
közlekedést akadályozza.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) hozzájárulás nélkül felbontja a közutat, kivéve ha ezt közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő
elhárítása indokolja.
b) az útfelbontás előtt és alatt a forgalom biztonságos tereléséről, és az út megfelelő helyreállításáról
nem gondoskodik.
c) engedély nélkül nem közlekedési célra veszi igénybe az önkormányzat tulajdonában álló közút
területét.
d) járművel útpadkán úgy várakozik, parkol, hogy az elindulást követően az útra szennyeződést visz
fel.
6. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen
d) gyógynövényt, fák termését engedély nélkül gyűjti,
e) fás szárú növényt engedély nélkül vág ki, vagy határidőre nem tesz eleget a pótlási
kötelezettségének,
f) fás szárú növényt engedély nélkül ültet.
7. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki játszótér területére állatot visz.
8. §
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki szilárd burkolattal nem rendelkező közút
használata során a közutat közlekedésre alkalmatlan állapotba hozza, és azt nem állítja helyre.
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(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, ha a közút szélétől egy
méteres távolságon belül olyan tárgyat, berendezést, építményt helyez el, vagy olyan növényt telepít,
mely a parkolást vagy a közlekedést akadályozza, veszélyezteti.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a földúttal határos ingatlan tulajdonos, ha a külterületi
utak és földutak határáig az arankafajok és a selyemkóró elleni védekezést annak virágzása előtt nem
végzi el, és a virágzás nélküli állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan nem tartja fenn.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a part menti ingatlan használója, tulajdonosa, aki nem
végzi el minden év március 31-ig a bel- és külterületi holtágakon a víz feletti növényzet - különösen a
nád, sás - és ezek elszáradt növényi részeinek eltakarítását.
9. §
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki mozgó hangos hirdetés és mozgó árusítás során
hangerősítő berendezéssel történő termékkínálati, reklámozási tevékenységet folytat
a) munkaszüneti napokon 9 és 12 óra, munkanapokon 7 és 17 óra közötti időszakon kívül,
b) az önkormányzati és állami hivatalok, oktatási, bentlakásos szociális, valamint gyermekek
napközbeni elhelyezését biztosító intézmények 200m-es körzetében munkanapokon, és munkaszüneti
napokon 9-16 óra közötti időszakon kívül,
c) Hitéleti intézmények, temetők 200 m-es körzetében munkaszüneti napokon, vagy munkanapokon 816 óra közötti időszakon kívül.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki kertépítéssel, zöldfelület fenntartással kapcsolatos
és egyéb, magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló zajt keltő tevékenységet
a) munkanapokon 06-20.00 óra közötti időszakon, vagy
b) szombaton, vasárnap és ünnepnapon 9.00- 20.00 óra közötti időszakon kívül végez.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki helyhez kötött hangerősítő berendezést
alkalmazó, szabadtéri műsorszórást 10.00-22.00 óra közötti időszakon kívül folytat.
4. Önkormányzati tulajdonban álló temetők rendje
10. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a temető területén -az erre a célra kijelölt hely kivételével - temetkezési szolgáltatásra utaló reklám
és hirdetőtáblát helyez el, illetve azt az üzemeltető engedélye nélkül helyezi el,
b) a temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a fákat, bokrokat, a növényzetet, a
tájékoztató táblákat, az épületeket, általában bármilyen más tárgyat beszennyez,
c) a temető területén hulladékot nem a temetőben rendszeresített hulladék gyűjtőedényben helyez el,
vagy abban nem a kegyelet gyakorlásával összefüggésben keletkezett hulladékot helyez el,
d) a sírhely gondozása során keletkező hulladékot nem a kijelölt hulladék gyűjtőhelyre teszi,
e) a temető területén a kegyeleti gyertya és mécses gyújtás, kegyeleti szertartáshoz használt kandeláber
gyújtás kivételével égetési tevékenységet végez, tüzet rak.
f) sírt, urnasírt kerítéssel körül határol,
g) sírhely mellé padot helyez a temető üzemeltetőjének engedélye nélkül,
h)az üzemeltető hozzájárulása nélkül építőanyagot szállít a temetőbe,
i) a temető területén gépjárművel, motorkerékpárral közlekedik, kivéve a mozgáskorlátozott
igazolvánnyal rendelkező, az üzemeltető által engedélyezett munkálatokat végző és a láthatóan idős,
nehezen mozgó személyeket.
5. Környezet védelmének rendje
11. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) közterületen hatósági jelzés nélküli járművet, üzemképtelen, és lejárt műszaki érvényességű
járművet tárol,
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b) dugulást, rongálást okozó anyagot vagy tárgyat, veszélyes hulladékot csapadékvíz
elvezető árokba elhelyez, önt, vagy bevezet,
c) közterületen gépjárművet az azonnali hibaelhárítás kivételével javít, szétszerel, bont.
12. §
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki tüzelőberendezésben nem a tüzelőberendezés
technológiai leírásának megfelelő anyagot éget.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki avart és kerti hulladékot
a) közterületen, a Településrendezési Terv szerinti kisvárosias lakóterületen, központi vegyes
területen, vagy
b) olyan helyen éget, ahol az égetés környezeti kárt okoz, vagy emberi egészséget veszélyeztet.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki avart és kerti hulladékot belterületen
a) október 1. és április 30 közötti időszakon kívül,
b) nem szélcsendes időben,
c) nem nagykorú személy felügyelete mellett,
d) 10.00-18.00 óra közötti időszakon kívül,
e) vasárnap és ünnepnap éget.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki külterületen
a) nem szélcsendes időben,
b) nem nagykorú személy felügyelete mellett,
c) 8.00-18.00 óra közötti időszakon kívül éget.
(5) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az avar és kerti hulladék égetésének
befejeztével a tüzet nem oltja el, és a parázslást – vízzel, földtakarással, egyéb arra alkalmas módon –
nem szünteti meg.
13. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki a zöldterület rendeltetéstől eltérő használatának,
jogszerű igénybevételének megszűnte után legfeljebb 15 nappal az eredeti állapotot nem állítja helyre.
14. §
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a közterületen magatartása következményeként
keletkezett szennyeződés eltávolításáról nem gondoskodik.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen hulladékot nem az erre a célra
rendszeresített gyűjtőedényekben helyez el.
6. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás rendje
15. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlantulajdonos, használó aki
a) a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban nem jelenti be, ha a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezetté válik, vagy adataiban változás következik be,
b) közterületen tartósan helyez el gyűjtőedényt úgy, hogy a közterület-használatra az önkormányzattal
nem kötött szerződést,
c) a gyűjtőedényt és gyűjtőzsáko(ka)t a kommunális hulladék elszállítása céljából a közszolgáltatási
szerződés szerinti időpontban, az ingatlana előtti közterületen ürítésre alkalmatlan helyen helyezi el,
d)a közterületre kihelyezett gyűjtőedényekben, gyűjtőzsákokban folyékony, mérgező, tűz-és
robbanásveszélyes anyagot, -kivéve a háztartásokban keletkező hajtógázzal működő üres flakonokat állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző
személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét vagy azokban olyan hulladékot helyez
el, amelynek gyűjtésére a gyűjtőedényt, gyűjtőzsákot nem rendszeresítették.
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7. Állattartás rendje
16. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a város belterületén felügyelet nélkül vagy nem
megfelelően rögzítve, a forgalom zavarásával, a legeltetéssel érintett ingatlan tulajdonosának
(használójának) hozzájárulása nélkül legeltet állatot.
8. Kereskedés és vendéglátás rendje
17. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki üzletet, vendéglátóipari egységet a bejelentett
nyitvatartási időtől eltérő időpontban tart nyitva.
9. Záró rendelkezések
18. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012.október 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet 1.§-17.§-a és 18.§ (3) bekezdése 2012. december 1-én lép hatályba.
(3) A 37/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 34.§ (8) bekezdésében a „az avar, kerti hulladék, és”
szövegrész hatályát veszti.
(4) Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. szeptember hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
7. Napirendi pont
Térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén előadta, hogy a rendelet normaszövegének a pontosítására került sor. Ez nem
érintette a meghatározásra került térítési díj és tandíj összegeket, mivel ezeknek a megállapítása a
központi költségvetés, illetve az októberi statisztikai jelentés alapján történik. Az Ügyrendi Bizottság
elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet,
hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
28/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét
a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a térítési díj és a tandíj összege
megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1.
§ helyébe a következő rendelkezés lép:
“A rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a
továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő közoktatási intézményekben felvétellel
elhelyezett és tanulói jogviszonyban álló személyekre, akik a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Nkt.-vhr.) 34-36. §-ban
felsorolt közoktatási szolgáltatásokat veszik igénybe.”
2. § R2. §-sa helyébe a következő rendelkezés lép:
“(1) A térítési díjat tanulmányi eredménytől függően tanévenként a szakmai feladatra - tanévkezdéskor
számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának figyelembevételével kell megállapítani a (2)(6) bekezdésben foglaltak szerint.
(2) A Nkt.- vhr. 35. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevételekor:
a./ kitűnő tanulmányi eredménynél 15 %-a,
b./ jeles tanulmányi eredménynél 16 %-a,
c./ jó tanulmányi eredménynél 17 %-a,
d./ közepes tanulmányi eredménynél 18 %-a,
e./ elégséges tanulmányi eredménynél 19 %-a,
f./ elégtelen tanulmányi eredménynél 20 %-a.
(3) A Nkt.- vhr. 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevételekor:
a./ kitűnő tanulmányi eredménynél 15 %-a,
b./ jeles tanulmányi eredménynél 16 %-a,
c./ jó tanulmányi eredménynél 17 %-a,
d./ közepes tanulmányi eredménynél 18 %-a,
e./ elégséges tanulmányi eredménynél 19 %-a,
f./ elégtelen tanulmányi eredménynél 20 %-a.
(4) A Nkt.- vhr. 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szolgáltatás 18 éven felüli, de 22 évnél
fiatalabb tanuló esetén
g) kitűnő tanulmányi eredménynél 28%-a,
h) jeles tanulmányi eredménynél 30%-a,
i) jó tanulmányi eredménynél 32%-a,
j) közepes tanulmányi eredménynél 34%-a,
k) elégséges tanulmányi eredménynél 35%-a,
l) elégtelen tanulmányi eredménynél 40%-a.
(5) A Nkt.- vhr. 35. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevételekor
a./ kitűnő tanulmányi eredménynél 20 %-a,
b./ jeles tanulmányi eredménynél 24 %-a,
c./ jó tanulmányi eredménynél 28 %-a,
d./ közepes tanulmányi eredménynél 32 %-a,
e./ elégséges tanulmányi eredménynél 36 %-a,
f./ elégtelen tanulmányi eredménynél 40 %-a.
(6) A Nkt.- vhr. 35. § (3) bekezdésben meghatározottak alapján a térítési díjat - a fenntartó által
meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell.”
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3. § R 3. §-sa helyébe a következő rendelkezés lép:
“Tanulmányi eredménytől függően a tandíj összege, tanévenként a szakfeladatra a 4/A. §.-ban
foglaltak szerint számított folyó kiadások 1 tanulóra jutó hányadának, a Nkt.- vhr. 36. § (1) – (4)
bekezdésekben meghatározott szolgáltatásért
a) kitűnő tanulmányi eredménynél 50 %-a,
b) jeles tanulmányi eredménynél 60 %-a,
c) jó tanulmányi eredménynél 70 %-a,
d) közepes tanulmányi eredménynél 80 %-a,
e) elégséges tanulmányi eredménynél 90 %-a,
f) elégtelen tanulmányi eredménynél 100 %-a.
4. § R 4/A. §-sa helyébe a következő rendelkezés lép:
“A 2. § (1) bekezdésében illetve a 3. §-ban foglalt egy tanulóra jutó hányad mértékét a Képviselőtestület minden év áprilisi testületi ülésén az intézmény által végzett számítás alapján határozza meg.”
Záró rendelkezés
5. § (1) Ez a rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 4. §-sa, 10. § (2) bekezdése, a térítési díj és a tandíj összege megállapításának
szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló
23/1996. (XI. 7.) önkormányzati rendelet, a 23/2004. (IX. 30.) önkormányzati rendelet és a 25/2005.
(X. 28.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. szeptember hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
8. Napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet
felülvizsgálata I. forduló
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az előterjesztés ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén ismertette, hogy 2011. évben elfogadta a Képviselő-testület a
lakásgazdálkodási koncepciót és ebben meghatározta a rendelet teljes körű felülvizsgálatát. Az
önkormányzat a helyi rendeletét 2001-ben alkotta, azóta eltelt időszakban a rendelet a lakbér illetve a
lakásállomány változása miatt módosításra került. Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
500/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lakások és helyiségek bérletéről
és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet felülvizsgálatát az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja, azt továbbtárgyalásra alkalmasnak találja, felkéri az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a rendelet
normaszövegét a felülvizsgálat szerint készítse el a Képviselő-testület 2012. októberi ülésére.
Határidő: 2012. november 29.
Felelős: Várfi András polgármester
9. Napirendi pont
1.sz. háziorvosi körzet helyettesítésével valamint az 1. és 3. számú háziorvosi körzet
összevonásával kapcsolatos intézkedések
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén előadta, hogy jelen előterjesztéssel Dr. Torma Éva eleget tett jelentési
kötelezettségének az augusztusi döntések végrehajtása során tett intézkedésekkel kapcsolatban. Az 1.
számú körzet Dr. Veréb Lajos körzetének helyettesítését 2012. október 1-től Dr. Katona Piroska fogja
ellátni, Martonné Giricz Zsuzsanna ápolónő segítségével, valamint a 3. sz. Dr. Lizák Anna körzetét
novembertől szintén Dr. Katona Piroska fogja ellátni. A lakosság folyamatos csökkenése miatt
célszerű lenne e két praxisnak az összevonása és novembertől a Fürst S. utcában működtetni. Dr. Palya
József 2011. december 23-án jelezte, hogy 2013. január 1-től nyugdíjba kíván vonulni, ez év
szeptember 6-án küldött levelére eddig nem érkezett válasz. Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztés
elfogadását javasolja.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy ennek a napirendnek jelenleg nem témája Dr. Palya
József praxisa. Kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatok elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
501/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Városi
Egészségügyi Intézmény vezetőjének, Dr. Torma Éva igazgató főorvosának jelentését az 1.
számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatban, valamint tudomásul veszi a Városi
Egészségügyi Intézmény és Dr. Katona Piroska között a körzet helyettesítéséről szóló
szerződést.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
502/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a körzet-módosításban érintett
háziorvosokkal az egyeztetést folytassa le, majd azt követően az októberi testületi ülésre a
Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység
háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet módosítását
terjessze be.
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Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Várfi András polgármester
10. Napirendi pont
6. számú háziorvosi körzet - praxisjog átadása dr. Petrikó Attila Gábor közalkalmazotti
háziorvosnak
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az előterjesztés ismertetésére.
Lehóczkiné Tímár Irént előadta, hogy Dr. Petrikó Attila mind a hivatalnál, mind az Egészségügyi
Intézménynél jelezte, hogy a Képviselő-testület által elfogadott időponttól vállalkozásban szeretné
folytatni háziorvosi tevékenységét a 6.sz. körzetben. Ezért a Képviselő-testületnek döntést kell hozni
az előszerződés megkötéséről illetve, hogy a praxisengedély kiadása esetén megköti a feladatellátási
szerződést. Dr. Petrikó Attila augusztusban jelezte, hogy a Magtárlaposi úti szolgálati lakást a
későbbiekben is igénybe kívánja venni, a Bizottság azt javasolja, hogy a lakást határozott időre 2 évre,
de maximum addig az időpontig biztosítsa, amíg a 6. számú háziorvosi körzetben önálló orvosi
tevékenységet végez. Dr. Petrikó Attila jogi képviselője azzal a kéréssel is fordult a Képviselőtestülethez, hogy a Gyomaendrőd, Fő út 3. szám alatti telephely használatához, mint tulajdonos
hozzájáruljon. Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a döntési javaslatokat.
Marton Dániel javasolta, hogy a bérlakást addig biztosítsák, ameddig a praxisban önálló orvosként
tevékenykedik.
Várfi András polgármester egyetértett, kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat elfogadásáról.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy van e mód lehetőség arra, hogy a szerződést úgy
készítsék el, hogy amennyiben a doktor úr meg kívánja szüntetni a praxisát Gyomaendrődön akkor az
önkormányzatnak ne kelljen fizetnie érte és visszaszálljon az önkormányzatra.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy a törvény kötelező erővel rendezi ennek az
eljárási rendjét. Ez egy vagyon értékű jog, amennyiben az orvos nem tudja értékesíteni és ezáltal a
feladatellátás betöltetlenné válik, a törvény erejénél fogva száll vissza az önkormányzatra ingyenesen,
azt követően az önkormányzatnak a jelenleg hatályos jogszabályok szerint, mint feladatellátásra
kötelezettnek kell gondoskodni a praxis ellátásáról.
Azért javasolták a két évet az előkészítés során, mert ez egy költségelvű bérlakás, melynek eredeti
funkciója az, hogy a fiatalok első lakáshoz jutását segítse, tehát ha megszűnik a közalkalmazotti
jogviszonya és egy vagyon értékű jogot kap ingyenesen, akkor gondoskodjon bizonyos idő elteltével a
lakás biztosításáról. Amennyiben a testületnek az a szándéka, hogy kivonja a költségelvű bérlakások
közül azt az ingatlant abban az esetben a feladat ellátási szerződéshez javasolja kötni a lakás
biztosítását, melyet az önkormányzattal köt.
Arnóczi István János javasolta belefoglalni a szerződésbe jelzésértékként, hogy amikor visszaszáll az
önkormányzatra a praxis semminemű egyéb juttatást nem ad érte.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
503/2012.(IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Petríkó Attila Gábor
háziorvossal a 6. számú felnőtt háziorvosi praxis működtetésére előszerződést köt az alábbi
tartalommal és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert az előszerződés
aláírására:
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ELŐSZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.,
képviseli Várfi András polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről dr. Petríkó Attila Gábor (születési helye, ideje: Nagyszalonta, 1968.11.18., an:
Tóth Mária) - a továbbiakban: háziorvos -között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő 6. számú felnőtt
háziorvosi praxis (továbbiakban: Praxis) feladatellátására vonatkozó az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződés
megkötése.
2. A háziorvos a területi ellátási kötelezettségét az Országos Egészségügyi Pénztárral kötött
finanszírozási szerződés hatályba lépését követő naptól, 5502. Gyomaendrőd, Fő u. 3. szám
alatti rendelőben teljesíti.
3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.
törvény (Ptk.) 208. §-a alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben rögzített
feltételek teljesülését követően, de legkésőbb jelen előszerződés 5. pontjában rögzített
határidőig kötelesek megkötni.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozott időre (5 év) szóló feladat-ellátási
szerződést kötni a Praxis felnőtt háziorvosi feladatai ellátására, amennyiben egészségügyi
szolgáltató a Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését igazolja. Dr. Petríkó Attila
Gábor jelen előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm.
rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja.
5. Az Önkormányzat köteles a 4. pontban foglaltak teljesülése esetén legkésőbb 2012.
november 1. napjáig a feladat-ellátási szerződés megkötésére.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladatellátás
feltételeit.
7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha
valamely fél a 5. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés megkötését jelen
előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a Ptk. 208. § (3)-(4) bekezdései
szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.
8. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 208. § (5)
bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek
hiánya esetén.
9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2012. november 1. napjáig hatályos, de az
előszerződés megszűnik, ha a Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek.
10. A felek kijelentik, hogy amennyiben a praxis az Öotv. 2.§-ában foglaltak alapján az
önkormányzatra visszaszáll, úgy a praxisjog jogosultja az önkormányzat felé semminemű
követeléssel nem él.
11. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.
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12. Jelen előszerződés 4 példányban készült, a Képviselő-testület az előszerződést a …./2012.
(XI. 27.) Gye. Kt. határozatával fogadta el.
Gyomaendrőd, 2012. ………………
…………………………….
Dr. Petríkó Attila
háziorvos

………………………………..
Várfi András
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
504/2012.(IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármestert, hogy a 6. számú felnőtt háziorvosi praxisra a praxisengedély kiadása esetén e
praxis tekintetében a házi orvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére
Dr. Petríkó Attila Gábor háziorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést megkösse a tárgyi
minimumfeltételekkel, a rendelő használattal kapcsolatos egyeztetést követően.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a szerződés megkötését megelőzően az előkészítési folyamatba a Városi
Egészségügyi Intézmény vezetőjét, dr. Torma Éva igazgató főorvos asszonyt vonja be.
Határidő: 2012. november 29.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester javasolta, hogy a két évet vegyék ki, addig ameddig az önkormányzattal
feladat ellátási szerződési van.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
505/2012.(IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u.
16/1. sz. alatti költségalapú bérlakást 2012. november 1. napjától Dr. Petríkó Attila Gábor
háziorvos részére kiutalja addig az időtartamig, amíg az önkormányzattal feladat-ellátási
szerződése van.
Határidő: 2012. november 29.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
506/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Petríkó Attila Gábor
kérelmének helyt adva hozzájárul ahhoz, hogy a HUMÁN REGISZTER BT. a 6. számú
felnőtt háziorvosi körzet működtetéséhez telephelyként használja az önkormányzat
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tulajdonában álló gyomaendrődi 5008/2/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 5502
Gyomaendrőd, Fő u. 3. sz. alatti ingatlant.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg a telephely
létesítéshez való hozzájárulás feltételéül szabja, hogy Dr. Petríkó Attila a HUMÁN
REGISZTER BT székhelyét a 3542/59 hrsz-on nyilvántartott, természetben Gyomaendrőd,
Magtárlaposi u. 16/1. sz alatt létesítse, mely ingatlan székhelyként való használatához
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul.
Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Várfi András polgármester
11. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése - DAOP-2.1.1/J-12 pályázat
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, a képviselő-testület júniusi ülésén hozott határozatában utasította a Liget
Fürdő Kft-t, hogy a pályázati felhívás alapján nyújtsa be a pályázatot, és készítessen részletes
megvalósíthatósági tanulmányt a fürdő fejlesztése érdekében. Ugyanakkor döntött arról is, hogy a
pályázat keretei között az A. változat a magasabb költségvetés kerüljön kidolgozásra. A Kft a pályázat
és a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásával az Aquaprofit Zrt-t bízta meg.
A pályázatban elszámolható összes költség 414.461.853 Ft. A pályázati útmutató szerint a
gyógyfürdők fejlesztése téma kidolgozása esetén a pályázók maximum 50 % támogatási intenzitásért
pályázhatnak, szükség van a pályázathoz további 50 % forrás biztosítására, melyet Gyomaendrőd
Város Önkormányzata a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére tehet. Ennek összege 207.230.926 Ft.
A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést. Az Ügyrendi és a Városfenntartó bizottságok a
döntési javaslat szerint javasoltak dönteni, míg a Pénzügyi bizottság az előterjesztés megvitatását
elnapolta a 2012. szeptember 25-i rendkívüli ülésére. A bizottság rendkívüli ülésén a pályázathoz
szükséges önerő fürdőnek történő átadásán volt a fő hangsúly, hogy azt az önkormányzat milyen
jogcímen tudja átadni. A bizottság végül 2 nem és 2 tartózkodás mellett nem támogatta a pályázat
benyújtását.
Várfi András polgármester összegezte a jelenlegi helyzetet. A pályázatot a fürdőnek kell benyújtani,
aki megbízott egy pályázatíró céget, aki elkészítette a pályázatot. Ugyanakkor építési engedélyről
kellett dönteni, ami későn készült el, ezért időzavarba került a Kft. A képviselő-testületnek most a
saját erő biztosításáról kellene dönteni. Időközben beszerzett információ szerint az Áfa
visszaigénylésnél arányosítást kell alkalmazni, ami miatt megnő a saját erő mértéke. Nincs könnyű
helyzetben a testület, mivel csak néhány nap van a pályázat beadási határideéig. Ténylegesen most
arról kell dönteni, hogy egyáltalán benyújtsák e a pályázatot, - ha a nem mellett döntenek, úgy az
eddig ráfordított költség elvész – viszont ha a benyújtás mellett döntenek, akkor a megfelelő
feltételekkel megtehető.
Felkérte az ügyvezető urat, tegye meg szóbeli kiegészítését, illetve a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Arnóczi István János képviselő megkérdezte az arányosított Áfa visszaigénylés miatt mennyivel
növekszik az önerő összege, ugyanakkor miért a benyújtási határidő előtt két nappal derül ez ki.
Poharelec László képviselő csatlakozott képviselő társához, továbbra is számtalan a kérdés, a mai
napig nem tudjuk, hogy az önerőt hogyan fogja biztosítani az önkormányzat. Erről a pályázatról már
februárban beszélgettek, így a beadás előtt azon kívül, hogy látták a terveket sokkal többet nem
tudnak. Így akarnak több mint 200 millió Ft-ról dönteni? A maga részéről a pályázatnak ebben a
formájában nem tud dönteni, tartózkodni fog.
Toldi Balázs alpolgármester emlékezete szerint azzal mindenki egyetértett, hogy a fürdőt fejleszteni
kell.
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Mint ahogy képviselő társa is elmondta, még mindig sok a nyitott kérdés a pályázattal kapcsolatban,
amire jó lenne választ kapni. Elsősorban, hogy mennyi lenne az önerő összege, azt hogyan tudná az
önkormányzat biztosítani a fürdő részére. Továbbá, mi a helyzet a Kft. tőkepótlásával kapcsolatban,
elfogadják e így a pályázatot. Kérdés továbbá, hogy mennyit kell fizetni a pályázat megírásáért, vagy
azt a fürdő írja, és csak a megvalósíthatósági tanulmányt írja a megbízott pályázatíró cég. Miért a
hivatalnak kellett jelezni a pályázatíró cég felé, hogy a beruházás Áfája arányosítással igényelhető
vissza, ezt a cégnek illet volna tudni. E miatt felmerül a kérdés, hogy mekkora sikerdíj is illetné meg
őket.
Végezetül megkérdezte, hogy eddig a fürdő mennyit költött erre a pályázatra.
Márjalaki József bizottsági elnök válaszolva a kérdés egy részére, az önerő mértéke kb. 28 millió Ftal fog megnőni. A 179.172. 512 Ft-ról 207.066.715 Ft-ra nő.
Vass Ignác ügyvezető az alábbiakban összegezte a pályázat készítéssel kapcsolatban eddig
történteket. Mint ahogy már elhangzott még február hónapban elkezdtek foglalkozni a pályázat
benyújtásának gondolatával. A februári testületi ülésen volt szó arról, hogy meg fog jelenni egy ilyen
pályázat, fejlesszék e a fürdőt, vagy ne, hiszen a cél mindenképpen az kell legyen, hogy a fürdő előbbutóbb saját lábon álljon, ne szoruljon önkormányzati támogatásra. Ehhez azonban olyan
szolgáltatásokat és olyan mennyiségben kell nyújtson a fürdő, amivel biztosítani tudja azokat a
feltételeket, amelyeket a pályázat kiírás is tartalmaz.
A pályázat kiírás megjelenését követően a májusi testületi ülésre már olyan előterjesztés készült, ami
tartalmazta, hogy mekkora a várható költség, ami 50 %-os támogatottsággal bír. Ezt megelőzően
három különböző tervező céggel elkészítették a látványtervet, ami tartalmazta az alapvető funkcióknak
megfelelő terveket. Ezek közül kellett kiválasztani azt, amit a pályázat során meg szeretnének
valósítani. Így került kiválasztásra a szegedi Hajós Tervező Iroda, akinek a tervét tartották
legalkalmasabbnak, ami alapján a beruházás úgy valósulhatna meg, hogy mellette a fürdő zavartalanul
tudna üzemelni. Minden funkciójában, berendezésében megfelel annak az elvárásnak, amit ebbe a
pályázatba támasztottak. A májusi testületi ülésen végül nem született döntés a pályázat
előkészítéséről, csak a június 28-i ülésén döntött úgy a testület, hogy a Kft fogjon hozzá a pályázat
elkészítéséhez, és azzal bízza meg az Aquaprofit Zrt-t, a Hajós Tervező Irodát pedig a tervek
elkészítésével. Július 13-án került sor a szerződés megkötésére a tervező irodával, így ők akkor fogtak
hozzá a tervezéshez. A pályázat írókkal pedig azokat a részeket próbálták összeállítani, melyek még
költséget nem igen tartalmaztak, hiszen a projekt költségvetését csak a tervek elkészülte után tudták
megtervezni. A tervek augusztus 17-18-án készültek el és 24-én kapták kézhez. Ezt követően lehetett
elkezdeni a projekttel foglalkozni. A legnagyobb gond továbbra is az volt, hogy az eredeti benyújtási
határidőig – ami augusztus 31-e volt, ilyen rövid idő alatt felelősen egy ekkora projektet nem lehet
elkészíteni. A benyújtási határidő meghosszabbításával, - október 1- viszont sikerült a hiányzó
dokumentumokat is összeállítani, kivéve a jogerős építési engedély, ami még nem áll rendelkezésre,
de ha a testület úgy dönt, ettől függetlenül a pályázat benyújtható, mert ennek a hiánypótlásra meg van
a lehetőség.
A pályázat előkészítésekor az abban résztvevők közül senkiben nem merült fel az, hogy egy új
beruházásnál, teljes egészében az Áfát nem lehet visszaigényelni. A költségtáblák is ennek
megfelelően készültek el, és minden olyan részletezés, aminek a pályázat kiírás szerint szerepelni kell.
A tegnapi napon a Pénzügyi osztály vezetőjével és a könyvvizsgálóval történt beszélgetés során
vetődött fel, hogy nem is biztos, hogy 100 %-ban, hanem csak arányosítva lehet az Áfát
visszaigényelni, ugyanis a fürdőnek van olyan árbevétele, amely nem Áfa köteles- gyógyászati
árbevétel, önkormányzati támogatás. Ennek a ténynek a végleges tisztázása után a könyvelők
kiszámolták a 2011 évi levonási hányadot, így ennek megfelelően a projekt egész költségtábláját át
kellett dolgozni, ezért került csak most a képviselők elé. Mindez azt eredményezte, hogy a nettó érték,
ami 358.345.022 Ft, megnövekszik. Mivel 42 % a levonási hányad, így nettó összegként tudtak
tervezni 150.504.909 Ft-ot, bruttóba pedig 207. 840.113 Ft-ot, a le nem vonható Áfa így 56.116.830
Ft, melynek 50 %-át be lehet építeni a támogatásba, míg a másik 50 % megnöveli az önerőt.
A tőkepótlást illetően, a pályázat benyújtásánál nem lett volna gond, hogy veszteséges a társaság,
mivel a pályázat kiírásnak eleve az volt a célkitűzés, hogy az ilyen veszteséges fürdőket megpróbálja
nyereségessé tenni.
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Esetünkben is az volt a cél, hogy a beruházás elkészülte után 5 évvel a fürdő már nyereségesen
működjön. A gondot az jelentette, hogy vagyonvesztése volt a Kft-nek 2010-ben és 2011-ben is,
emiatt nehéz gazdasági társaságnak minősül, így az ilyen társaság nem pályázhat. Időközben a
képviselő-testület döntött a társaság tőkepótlásáról, augusztus 22-i állapotnak megfelelően a Kft tőkéje
helyreállt. A pályázat kiírója – NFI- azt tanácsolta, hogy a társaság írjon egy méltányossági kérelmet,
megfelelően alátámasztva, hogy a cég már nem tartozik a nehéz gazdasági társaságok közé. A
kérelmet elküldték, erős lobbi tevékenységet folytatnak azért, hogy a kérelem elbírálása kedvező
legyen a fürdő számára.
Az önerő biztosítását illetően, mint ismeretes a képviselő-testület döntött arról, hogy a pályázathoz
szükséges önerőt biztosítja a fürdő részére a kötvény terhére. Az, hogy ezt a pénzösszeget milyen
formában adja át a tulajdonos önkormányzat a gazdasági társaságának, azt a tulajdonosnak kell
eldönteni, hogy melyik az a forma, ami számára legkedvezőbb. Valószínűleg a többi önkormányzati
tulajdonú fürdő is hasonló kérdés előtt áll, amelyik pályázatot nyújt be. Az ő álláspontjuk, hogy a
pályázat elnyerése esetén leülnek tárgyalni, ha kell a Gazdasági minisztériummal, vagy a pályázat
kiírójával, hogy melyik az a legkedvezőbb forma, amivel nem sértik azokat az EU-s előírásokat,
melyek a támogatásokra vonatkoznak. Gyakorlati példa erre a tőkeemelés, vagy a hitelfedezeti
garanciavállalás. Nyilván bármelyik formát is választják a befektetés szempontjából, a megtérülés
aggályos lehet. A megvalósíthatósági tanulmányban erre készült egy kimutatás, amely szerint, ha az
ötödik év végén egyáltalán nincs önkormányzati támogatás, és 2014-től a beruházás megkezdésétől
fokozatosan csökken a támogatás, akkor a következő években, ha 30 millió Ft-os átlagos támogatást
számolnak, akkor 9-10 év alatt vissza kell, hogy térüljön ez a befektetett tőke.
Az eddig felhasznált költségek: a három tanulmányterv 1.182.000 Ft volt, melyből egynek a költségét
beépítették a pályázatba, míg a másik kettő 665.000 Ft+Áfa merül fel költségként. Ezen kívül kisebb
eljárási költségek voltak, melyeket a Kft fizetet ki - hatósági díjak. Az elkészült tervek költsége
viszont mindenképpen felmerül költségként, melyek nettó értéke 4.990.000 Ft, a tanulmányterv
költsége pedig 3.600.000 Ft. A sikerdíj viszont csak akkor jelentkezik költségként, ha nyer a pályázat
és a projekt megvalósul.
Várfi András polgármester megkérdezte, amennyiben a testület úgy dönt, hogy nem nyújtja be a
pályázatot, akkor a pályázat író cég perelheti e az önkormányzatot az elmaradt sikerdíj miatt.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, igen, nem a sikerdíj elmaradása miatt perelheti az
önkormányzatot, hanem a pályázat készítéssel kapcsolatban felmerült költségei miatt, hiszen a cég a
pályázatot elkészítette, amely alkalmas a benyújtásra.
A megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatban felhívta a figyelmet, ami eldönti a testület további
eljárási lehetőségét, adott esetben olyan tekintetben, hogy van e időpontja arra, hogy további
vizsgálatokat folytasson, további szakértőket kérjen fel. A tanulmány tervben a pénzügyi források
részben szerepel, hogy az önerő a Kft rendelkezésére áll. A pályázat író cégnek feltették azt a kérdést,
hogy az önerőt mikor kell a Kft rendelkezésére bocsátani- a pályázat benyújtásakor a Kft
rendelkezésére kell, hogy álljon, vagy a beruházás során, a támogatási szerződés aláírását követően. A
pályázatírók válasza, hogy a beruházás folyamán szükséges. Ez azt a lehetőséget veti fel, hogy
megnyílik a lehetősége annak, hogy az önkormányzat további szakértők bevonásával megvizsgálja azt
a lehetőséget, hogy mind pénzügyileg, mind pedig jogilag milyen alternatívák állnak rendelkezésre a
Kft részére történő saját erő biztosításához. Az előzetes tárgyalások során több alternatíva
fogalmazódott meg, melyekről akkor érdemes beszélni, ha azok pénzügyileg és jogilag
szakvéleménnyel alátámasztottak. Amennyiben a testület a pályázat benyújtása mellett dönt, akkor a
döntési javaslatot ezzel szükséges kiegészíteni.
A tanulmányterv azonban adós azzal a kérdéssel, hogy a saját erő hogyan térül meg, illetve azt hogyan
kell biztosítani. Elfogadható a pályázatírók azon véleménye, hogy mindennek az eldöntése a
tulajdonos feladata, nem egy tanulmánytervben kell erre kitérni. Mivel azonban ez egy kardinális
pontja a pályázat benyújtásnak, ezért álláspontja szerint a tanulmány tervbe erre ki kellett volna térni.
Jelenleg a tisztázó kérdéseket követően megnyílt annak a lehetősége, hogy az önkormányzat a forrás
biztosítása tekintetében további eljárásokat folytasson le, szakértői véleményeket szerezzen be.
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Arnóczi István János képviselő véleménye szerint áprilisban, amikor már tudták, hogy van egy ilyen
pályázat, akkor kellett volna egy szakértőt felfogadni, aki a buktatókra is felhívta volna a figyelmet.
Meglátása szerint az előkészítés során sok kérdést lehetett volna tisztázni, de a testületet teljesen
kizárták az előkészítésből, a fürdőnek csak az volt a lényeg, hogy a testület döntsön a saját erő
biztosításáról. Az utolsó előtti nap kiderül, hogy még 28 millió Ft-al több saját erőre van szükség, és
még nem tudják mennyi buktató van a pályázatba. Ilyen módon a maga részéről nem támogatta ezt a
fürdő beruházást.
Poharelec László képviselő elmondta, már februárban, amikor szóba került a fürdő pályázata, a Fürdő
Felügyelő Bizottsági ülésén is felvetődött az önerő kérdése, amire még most sem tudják a választ.
Kinek a felelőssége ez – a fürdő igazgatójáé, a felügyelő bizottság elnökéé, az ügyvédé, a jegyzőé,
vagy a polgármesteré. Hogy akarnak így dönteni, mostanra meg előjött az Áfa kérdése, ez is kinek a
felelőssége – a tanulmányterv készítőé, a könyvvizsgálóé, vagy az ügyvédé. Igazán mennyi az az
összeg, amiről a testületnek döntenie kellene. Annak idején ő vetette fel, hogy a fürdő vegyen fel
hitelt, de a mai napig nincs kidolgozva, hogy mi lenne a megoldás.
Összegezve, kinek a feladat lett volna az, hogy ez a pályázati ügy ne itt tartson, ahol jelenleg tart.
Toldi Balázs alpolgármester meglátása szerint, mivel egy hosszú távú befektetés előtt áll az
önkormányzat ezért egy olyan kérdést kellene eldönteni, ami hosszú távon meghatározná a fürdő
sorsát és az önkormányzattól kapott támogatásnak az összegét. Kétségtelen, hogy most 200 millió Ft
felett kell dönteni, de lehet, hogy ez öt év múlva megtérül, és fürdőnek nem lesz szüksége
önkormányzati támogatásra. Amellett, hogy a maga részéről sem támogatja a kötvényből való
biztosítást, más lehetősége nincs az önkormányzatnak. Ez egy olyan befektetés lenne a kötvényből,
ami az eddigi befektetések közül talán a legnagyobb, aminek reális esélye van a megtérülésre. Ez
lehetne az első és a legnagyobb kötvényből történő beruházás. Gondoljunk továbbá arra, hogy attól,
hogy a pályázatot benyújtjuk még nem biztos, hogy nyer, de ha igen, a támogatási szerződést nem
biztos, hogy alá kell írjuk.
Arnóczi István János képviselő megkérdezte, milyen bérleti díjjal számoltak a tanulmány tervben.
Erre a kérdésére a rendkívüli pénzügyi bizottság ülésen nem tudott választ adni a pályázatíró. Miért
nem tudtak a most feltett kérdésekről szeptember elején vitázni, most a pályázat közvetlen beadása
előtt vitatkoznak olyanon, aminek már evidensnek kellene lenni.
Vass Ignác ügyvezető reagálva elmondta, azért nem számoltak bérleti díjjal, mert ezt a beruházást a
Kft hajtja végre nem az önkormányzat. A Kft az áfa visszaigénylő, és nem gondolná, hogy ez után az
épület után bérleti díjat fog kérni a Kft-től.
Poharelec László képviselő információi szerint a kötvényből nem lehet az önerőt biztosítani, mert az
is támogatásnak minősül. Rossz döntés volt, amikor kimondták, hogy a kötvény terhére biztosítják az
önerőt. Azért szavaztak akkor úgy, mert félre lettek tájékoztat.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, ha a beruházás megvalósulásával a fürdő minden évben
kevesebb önkormányzati támogatást vesz igénybe, az lesz az igazi megtérülés. A maga részéről a
pályázat benyújtását megszavazhatónak tartja ebben az állapotában, azzal a különbséggel, hogy nem
179 millió Ft a saját erő, hanem 28 millió Ft-al több. Ha most beadják a pályázatot, mit veszítenek
vele, hiszen kétesélyes a dolog, vagy megnyerik, vagy nem. Ha igen, akkor majd dönteni kell arról,
hogy aláírják e a támogatási szerződést vagy sem. Addig azonban, szakértők bevonásával meg kell
vizsgálni a saját erő biztosításának lehetőségét. Hiába februárban kezdődött el az előkészítés, nagyon
sok volt a bizonytalansági tényező, hiszen a forrás biztosításáról is a júniusi ülésen döntött a
képviselő-testület, ezt követően gyorsultak fel az események.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva Poharelec képviselő úr hozzászólására hangsúlyozta, fel lehet
vetni a felelősség kérdését, de mint azt Polgármester úr is elmondta, a pályázat írók június végén
kapták meg a lehetőséget, hogy megírják a pályázatot és elkészítsék a benyújtáshoz szükséges
okiratokat.
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Ennek megfelelően két hónap állt rendelkezésre, hogy az engedélyeztetéssel párhuzamosan elkészítsék
a pályázatot. Azt, hogy egy tőkét hogyan lehet biztosítani, a megvalósíthatósági tanulmánytól függ,
hiszen abban kell arra kitérni, hogy ez a vállalkozás nyereséget termel e vagy nem. Ha igen az
megfelel-e az uniós jogszabályoknak vagy nem. A hétfői napon érkezett meg az a véglegesnek
tekinthető tanulmányterv, melyet a képviselők is átnézhettek. Azt követően, ha megismerjük a
számokat, nyílik meg az a lehetőség, - ha lehet olyan fejlesztésnek tekinteni ezt a beruházást - hogy
további vizsgálatot lehessen folytatni a saját erő megtérülésére. Azzal, hogy a saját erőt nem kell a
pályázat benyújtásakor azonnal rendelkezésre bocsátani, megnyílik a lehetőség, hogy a szakértők ezt
az anyagot megvizsgálják, és azt mondják, hogy ez a támogatás adott esetben sérti a hazai vagy az
uniós jogszabályokat, vagy nem. A támogatási szerződés megkötéséig a feleknek meg van a
lehetősége arra, hogy ezt a vizsgálatot lefolytassák, és erre a kérdésre a döntéshozónak megadják a
választ.
A testület működésétől kezdve soha nem volt vitatott, hogy a fürdő egy problémás gazdasági társasága
a tekintetben, hogy nem termel nyereséget, hanem önkormányzati támogatásra szorul. Valóban van
egy olyan testületi döntés, hogy meg kell vizsgálni hogyan hajtható végre olyan beruházás,
átszervezés, intézkedés, ami csökkenti az önkormányzati támogatás mértékét. Ezzel a mai napig adós
az ügyvezetés és a felügyelő bizottság is. Amikor eldöntötte a testület ennek a pályázatnak a
benyújtását és felhatalmazást adott annak kidolgozására, akkor eldöntötte azt az utat, hogy a fürdő
gazdaságossá tételéhez egy alternatívát lát lehetőségnek, még pedig, hogy további beruházásokat hajt
végre és a tevékenységét nem csökkenti.
A tanulmányterv számainak ismeretében lehet eldönteni, hogy van-e arra reális lehetőség, hogy a
beruházást követően az önkormányzati támogatás csökkenjen, adott esetben megszűnjön, és a
támogatás elmaradását úgy lehet tekinteni, mint egy nyereség az önkormányzat oldalán. Ha ezek a
számok igazak és a szakértők azt alátámasztják, akkor lehet eldönteni, hogy szükséges-e és szabad-e a
hatályos hazai és uniós jogszabályoknak, irányelveknek megfelelően a támogatást biztosítani a fürdő
számára.
A képviselő-testület előtt áll annak a döntésnek a lehetősége, hogy ezt a beruházási folyamatot tovább
folytatja, vagy nem. Amennyiben a pályázat benyújtásáról dönt, úgy ezt a folyamatot tovább viszi és
egy koncepció mellett tovább halad, és a pályázat elbírálásáig, annak nyertességéig kell kialakítania,
hogy a szükséges forrásokat hogyan biztosítja. Erre több alternatíva van, de ezeket csak szakértőkkel
együtt lehet egyértelműen, és megnyugtatóan eldönteni. Be kell vonni a minisztériumot, jogi
szakértőket, akik a hazai és uniós joggal kellő jártassággal és tapasztalattal bírnak és be kell vonni
pénzügyi szakértőket, könyvvizsgálókat is. Nyilván ez költséggel fog járni, de ezek a szakértői
költségek akkor is felmerültek volna, ha nem készül el a pályázat, de koncepcióban dönteni akar az
önkormányzat, viszont a koncepció irányelveit ezeknek az információknak a birtoka nélkül nem lehet
eldönteni.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte, hétfő óta a harmadik variációját kapják a
számadatoknak, van garancia arra, hogy az utolsó pillanatban már nem fog módosulni?
Ugyanakkor a döntés során azt se hagyják figyelmen kívül, hogy a tanulmányterven lévő táblázatok
alapján még 35 millió Ft támogatást adni kell a fürdőnek 2016-ig.
Vass Ignác ügyvezető reagálva hangsúlyozta az ötödik év végére kell a fürdőt nyereségessé tenni, és
kifutatni az önkormányzati támogatást, ami folyamatosan csökken minden évben.
Toldi Balázs alpolgármester az elhangzottak alapján feltette a kérdést, mit csináljanak a fürdővel?
Várfi András polgármester véleménye szerint a testületnek meg kellene hozni a döntést. Az
előterjesztésben két döntési javaslat lett előterjesztve. Az első döntési javaslatban a projekt tervezett
forrásösszetételét pontosítani szükséges a végleges számadatokkal, ugyanakkor a döntési javaslatot az
alábbi kiegészítéssel javasolta elfogadni:
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jogi és pénzügyi szakértők bevonásával vizsgálja
meg a saját forrás biztosításának módját, megtérülését.
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A képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Gazdasági Bizottságot, hogy a szakértői vélemények
megismerését és megvitatását követően tegyen részletes jelentést a Képviselő-testületnek, a saját
forrásrendelkezésre bocsátásának módjáról.
A Képviselő-testület utasítja a Liget Fürdő ügyvezetőjét és Felügyelő-bizottságát, a
megvalósíthatósági tanulmány tervben szereplő megtérülések teljesülése érdekében megteendő
intézkedések részletes kidolgozására, annak testület elé terjesztésére. A beruházással keletkező vagyon
és az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak jogi sorsának rendezésére, és az ebből adódó egyéb
befektetői lehetőségek feltárására.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megkérdezte, ha most benyújtjuk ezt a pályázatot, kerül e
többe, mint ha nem nyújtják be.
Várfi András polgármester válasza igen, mert a szakértői díjakat ki kell majd fizetni, viszont ha nem
adjuk be, akkor az eddig ráköltött összegek elvesznek, sőt a pályázatíró cég követelheti rajtunk a náluk
eddig felmerült költségeket.
Márjalaki József bizottsági elnök a javasolt kiegészítéssel kapcsolatban felvetette, a Pénzügyi
bizottság helyett egy ad-hoc bizottságra bízzák a jelentés készítését a saját forrás forrásrendelkezésre
bocsátásának módjáról. Szükség lenne egy jogi szakértőre, Dr. Varga Imre ügyvéd urat is be kellene
vonni a lehetőségek vizsgálatába.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, a testületi munka előkészítésének legfontosabb
színtere a bizottság. Természetesen senki nem azt várja, hogy a Pénzügyi bizottság önmaga döntsön el
dolgokat, az ő funkciója, hogy szakértői anyagokat vitasson meg, észrevételezzen, és azt terjessze a
képviselő-testület elé. Azért javasolnák a Pénzügyi bizottságot erre a feladatra, mert a testületen belüli
pénzügyi szakemberek ebben a bizottságban látnak el tagsági feladatot. Természetesen a bizottság
ülésén a pénzügyi és a jogi szakértők is részt vesznek. A felkért szakértők az eljárás
végeredményeként nem csak a pályázat megvalósításáról kell, hogy döntsenek, hanem arra is ki kell,
hogy térjenek, hogy ez a fejlődési út, amit a testület kijelöl a fürdőnek, az helyes e vagy nem. Ha a
szakértők által készített számítások nem köszönnek vissza a tanulmánytervben szereplő számokkal,
megtérülési mutatókkal, akkor egyrészt a számok valódiságáról meg kell kérdezni a pályázatírót, és
végérvényesen le lehet zárni azt az utat, hogy szabad-e a fürdő beruházással foglalkozni.
Álláspontja szerint ezt a szakértői eljárást a pályázat benyújtásától függetlenül is célszerű lenne
elvégezni, mert igazán érdemi, konstruktív javaslat a fürdő sorsának elrendezésére a mai napig nem
született.
Márjalaki József bizottsági elnök megjegyezte, ettől kisebb horderejű kérdés eldöntésére is
létrehoztak már ad-hoc bizottságot. Ha erre a feladatra is létrehoznánk, majd az ő véleménye, javaslata
alapján a Pénzügyi bizottság eldöntené, hogy azt jónak tartja-e vagy sem.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, semmi akadálya annak, hogy a testület ad-hoc bizottságot
hozzon létre, sőt a Pénzügyi bizottság maga is létrehozhat egy előkészítő bizottságot.
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet tegyen javaslatot az ad-hoc bizottság
létrehozására, azok tagjaira.
Márjalaki József javasolta egy öttagú ad-hoc bizottság létrehozását, tagjainak javasolta a bizottság
elnököket, Dr. Varga Imre ügyvéd úr, és a Könyvvizsgálók.
Dr. Csorba Csaba jegyző a maga részéről most nem látta ennek az ad-hoc bizottságnak a szerepét,
súlyát, hiszen az ebbe a tekintetben döntési jogkörrel nem rendelkezik. Azokról a szakértői
véleményekről fog dönteni, tárgyalni, amit egyébként a Pénzügyi bizottság meg fog vitatni.
Toldi Balázs alpolgármester értelmezése szerint a Polgármester úr által javasolt kiegészítés szerint
azokat a szakértőket kérnénk fel, akiket most itt az ad-hoc bizottság tagjainak akarunk.
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Nyilván ezeknek a felkért szakértőknek fizetni fogunk a szakvéleményükért, amire majd hivatkozni
tudunk, ha esetlegesen az ő véleményük alapján, de még is rossz döntést hozunk.
Várfi András polgármester ismételten felolvasat az első döntési javaslat kiegészítésére vonatkozó
javaslatát.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy a döntésbe nevezzék meg a jogi és pénzügyi szakembereket,
továbbá határidőt is szabjanak meg.
Várfi András polgármester jogi szakértőként Dr. Varga Imre és Dr. Soós Tibor ügyvéd urakat
szeretnék felkérni, hogy külön-külön adjanak szakvéleményt, továbbá a város és a fürdő
könyvvizsgálóját. Határidőnek november 1-ét határoznák meg.
Dr. Csorba Csaba jegyző pontosításként javasolta, hogy a szakértői vélemény elkészítésének
határideje legyen november 1. napja, így azt már a Pénzügyi bizottság a novemberi soros ülésén tudja
tárgyalni és meg tudja tenni a jelentését a testület novemberi ülésére.
Toldi Balázs alpolgármester további kérdése, hogy időközben vissza vonható-e a pályázat az elbírálás
előtt, ha a szakértői vélemények alapján az a döntés születik, hogy a megtérülések nem megfelelően
lettek kiszámolva. A jövő évi költségvetés helyzetének és a szakértői vélemények ismeretében tudunk
felelősséggel dönteni arról, hogy a fürdő jó irányba megy, vagy sem.
Várfi András polgármester válasza, a pályázat visszavonható.
Poharelec László képviselő megkérdezte, ha most igennel szavaznak, az mire kötelezi a testületet.
Értelmezése szerint, most még mindig ott tartanak, mint amikor eldöntötték, hogy benyújtják ezt a
pályázatot- nyújtsák be, de konkrétumot még mindig nem tudnak. .
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a mai döntéssel a testület nem dönt arról, hogy a forrást
átadja a fürdőnek, és hogy a beruházást megvalósítja, csak arról dönt, hogy a pályázatot benyújtja.
Nyilván ennek vannak költségei – pályázatírók költsége, illetve ha végig viszik a javasolt eljárást a
szakértői költségek merülnek fel. Lényegében most a fennálló kötelezettségen felül a szakértői díjak
tekintetében vállal többlet kötelezettséget.
Várfi András polgármester véleménye szerint a szakértői vélemény megfelelhet egy átvilágításnak,
hiszen tisztábban láthatják a fürdő helyzetét. Ha nem is nyújtják be a pályázatot, akkor is olyan
hasznos információkhoz jut a testület, ami megalapozhatja a későbbi döntéseit.
Poharelec László képviselő megkérdezte a mai döntésükkel akkor visszavonnák azt a korábbi
döntésüket, hogy a kötvény terhére biztosítják a fürdő részére a pályázati önerőt.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint a mostani döntéssel megalapozottabbá tennék a
korábbi döntésüket. A külső szakértők szakértelmében bízva fognak dönteni arról, hogy menjen
tovább a pályázat, vagy visszavonják, vagy, hogy aláírják-e a támogatási szerződést vagy nem.
Dr. Csorba Csaba jegyző értelmezése szerint a javasolt kiegészítéssel valamilyen tekintetben
megmérettetik a fürdő ügyvezetése, hogy az általa kidolgozott koncepció megalapozott-e.
Vass Ignác ügyvezető hangsúlyozta, a mai döntésben nem kell arról dönteni, hogy pontosan mennyi
az önerő és azt miből biztosítja az önkormányzat a fürdő részére, arról ráérnek dönteni a novemberi
ülésen. A pályázat benyújtásához csak az a lényeg, hogy a tanulmánytervben szerepeljen, hogy az
önerőt biztosítja a tulajdonos önkormányzat.
Poharelec László képviselő megkérdezte a későbbiekben nem lesz probléma abból, ha esetleg a fürdő
által felvett hitelből lesz biztosítva a saját erő.
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Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint ez nem okozhat problémát, a lényeg, hogy biztosítva
legyen.
Várfi András polgármester lezárta a vitát, majd felkérte Vass Ignác ügyvezető urat, hogy a projekt
tervezett forrásösszetételéről egyeztessen a pályázatírókkal a tényleges számadatokról, majd azok
ismeretében hozza meg döntését a képviselő-testület.
Az egyeztetés lefolytatásáig 10 perc szüntet rendelt el.
A szünetet követően mivel az egyeztetést nem sikerült befejezni, így a Polgármester javasolta a
képviselő-testületnek, hogy folytassák az ülést a következő napirend megtárgyalásával, és az ülés
végén térjenek vissza a fürdő pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára. Amennyiben az
egyeztetést addig sem sikerül lefolytatni, úgy jövő hét hétfőn délelőtt egy rendkívüli ülés keretében
hozzák meg a döntést.
12. Napirendi pont
Úszásoktatás támogatása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse a
napirendi pontot.
/ Arnóczi István János képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 10 fő./
Márjalaki József elmondta, az önkormányzat a 2012/2013-as tanévben is támogatást nyújt a
gyermekek vízhez szoktatás illetve úszásoktatás biztosításához. A 2012. szeptember 1. napjától 2012.
december 31. napjáig a felhasználható támogatás összege 1.500.000 Ft.
A véleményező bizottságok egyhangúan az A. alternatíva szerinti döntési javaslat elfogadását
javasolják a képviselő-testületnek, amely szerint a 2012/2103-as tanév második félévének támogatási
mértéke, a város költségvetési rendeletének elfogadásakor kerüljön meghatározásra.
Várfi András polgármester egyetértett a javaslattal, fontos a gyomaendrődi fiatalok úszásoktatása
biztosított legyen. Javasolta a képviselőknek fogadják el a bizottságok javaslatát.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
507/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012/2013-as nevelési év első
félévében megtéríti a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák, a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskola és Óvoda és a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
Gyomaendrődi Oktatási Egysége úszásoktatással kapcsolatos költségeit, a Körös-Kajak Sport
Egyesület úszóedzés költségeit valamint az úszóedzésre - Vaszkán Gábor Gyomaendrődi ÚSZ.
SE- járó gyermekek és kísérő szülők látogatói jegyének költségeit, amennyiben az
intézmények illetve a szervezetek vállalják az úszásoktatás megszervezését.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet a számla mellékleteként csatolt
havonkénti kimutatással kell alátámasztani.
Az elszámolás időpontjai: 2012. december 31.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012/2013-as nevelési év első
félévében megtéríti az önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények
úszásoktatással kapcsolatos fürdőhasználati költségeit.
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Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet az intézményeknek a számla
másolatával és az úszásoktatásban részt vevő tanulók létszámának havonkénti kimutatásával
kell igazolniuk.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az oktatási
intézmények - óvodák és önkormányzati fenntartású oktatási intézmények - éves beszámolója
térjen ki az úszásoktatás hatékonyságának elemzésére.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013-as tanév első
félévére az alábbi táblázatban meghatározott összegekkel támogatja az intézményeket:
Megnevezés

2012/2013.
időszakra
összegek (Ft)
Kis Bálint Ált. Iskola
250.000
Rózsahegyi K. Ált. 190.000
Iskola
Kner Imre Gimnázium 250.000
Gye.-Cssz.-H Kistérségi 100.000
Óvoda
Szent Gellért Kat. Ált 120.000
Isk.
B.M. Tisza K. Közokt. 150.000
Int.
Óvodák
Tulipános Óvoda
15.000
Selyem úti Óvoda
57.500
Vásártéri Óvoda
57.500
Úszóedzések
Gye.-i ÚSZ.SE
155.000
Körös-Kajak SE
155.000
Összesen:
1.500.000

szept.-dec.
javasolt

5.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013-as nevelési év
második félévében úszásoktatásra fordítható keretet a 2013. évi költségvetési rendelet
összeállításánál határozza meg.
Határidő: 2013. február 15.
Határidő: 2012. szeptember 27.
Felelős: Várfi András polgármester
13. Napirendi pont
Szándéknyilatkozat a Köznevelési Intézmények működtetése alóli mentesülésről
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes ismert, 2013. január 1-től az állam
fog gondoskodni (az óvodai nevelés kivételével) a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Nemzeti
Köznevelésről szóló törvény kimondja, hogy a 3.000 főt meghaladó lakosságszámú települési
önkormányzatnak kell gondoskodnia az összes, saját tulajdonában álló, az állam által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.
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A működtetés során az önkormányzatnak saját forrásai terhére kell biztosítania a feladat ellátásához
szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
A 3.000 fő lakosságszám feletti település esetén amennyiben az önkormányzat nem képes átvállalni az
államtól az ingó és ingatlan vagyon működtetését, úgy erről 2012. évben szeptember 30-ig szükséges
nyilatkozni az állami intézményfenntartó központnál és 2012. október 30-ig kell a települési
önkormányzatnak döntenie arról, hogy a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére a
következő naptári évben kezdődő tanévtől a működtetést nem képes vállalni.
A sok bizonytalanságra tekintettel az Ügyrendi bizottság azt javasolja a testületnek, hogy nyújtsa be a
szándéknyilatkozatot a Köznevelési intézmények működtetése alóli mentesülésről.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítve elmondta, valóban sok a bizonytalanság e tekintetben,
módosulni fognak a vonatkozó jogszabályok, ezért jelenleg ennek a szándéknyilatkozatnak nem
kellene nagyobb hangsúlyt tulajdonítani, hiszen ez most semmi mást nem jelent, mint hogy az
önkormányzat a hatályos jogszabályok szerint elindít a folyamatot, amit a jogszabályi
módosulásoknak megfelelően majd felül kell vizsgálni. Sok számítási anyagot kell ezzel kapcsolatban
elkészíteni, több alkalommal megkeresték a Magyar Államkincstárral, de megnyugtató tájékoztatást
nem tudtak adni.
Az októberben esedékes tényleges nyilatkozattételnek már sokkal nagyobb súlya lesz, mert ha az
önkormányzat olyan módon tesz nyilatkozatot, hogy a későbbi számadatok, eljárási rend
döntéshozatala során az állapítható meg, hogy az önkormányzat erről a kötelező feladatáról még is
képes lenne gondoskodni, akkor az állam be fogja hajtani az önkormányzaton azokat a költségeket,
melyek a működtetés során addig nála jelentkeztek. Ennek megfelelően az érdemi vitára október vagy
novemberben kell, hogy sor kerüljön, amikor az előkészítés során ki kell alakítani azt a szervezeti
megoldást is, amiben az önkormányzat a feladat ellátásáról gondoskodik.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a döntési javaslat
elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
508/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy Gyomaendrőd
Város polgármestere és a város jegyzője az alábbiak szerint nyilatkozzon az oktatási
intézmények ingó és ingatlan vagyonának 2013. január 1-től történő működtetése tárgyában:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Nkt. 74. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére, saját tulajdonában álló
– az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatásul elmondta, az intézmény kérelmének
lényege, hogy az intézménynél jelenleg GYED-en tartózkodó Gózon Mihályné Majorosi Tímea 2012.
október 1-jei dátummal lemondott közalkalmazotti jogviszonyáról, ebből adódóan az intézményt, mint
munkáltatót jelentős összegű fizetési kötelezettség terhel. Az intézményt terhelő fizetési kötelezettség
összege járulékkal együtt 1.194.123 Ft. Az intézmény kéri a Képviselő-testületet, hogy ezen
kötelezettségének teljesítéséhez az önkormányzat biztosítson részére plusz forrást, mivel az eredetileg
is szűkre szabott költségvetésének maradványából nem képes kigazdálkodni.
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A bizottság a kérelmet megvitatta és úgy foglalt állást, hogy az intézménynek az év hátralevő részében
is folytatnia szükséges az eddigi megfontolt és takarékos gazdálkodást annak érdekében, hogy ezen
váratlanul jelentkező többletkiadás finanszírozásához minél nagyobb mértékben tudjon hozzájárulni.
Amennyiben év végén az Intézmény a szabadságmegváltás kifizetéséből adódóan válik
túlfinanszírozottá, az önkormányzat a szükséges kiegészítést biztosítani fogja.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatban foglaltak
szerint.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
509/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dolgozójának lemondásából eredő, az intézményt
terhelő 1.194.123 Ft (bruttó bér és munkáltatót terhelő járulék) összegű, szabadságmegváltás
jogcímén jelentkező fizetési kötelezettséget.
Az intézménynek az év hátralevő részében is folytatnia szükséges az eddigi megfontolt és
takarékos gazdálkodást annak érdekében, hogy ezen be nem tervezett többletkiadás
finanszírozásához minél nagyobb mértékben hozzá tudjon járulni. Amennyiben év végén az
Intézmény a szabadságmegváltás kifizetéséből adódóan túlfinanszírozottá válik, az
önkormányzat a szükséges kiegészítést biztosítani fogja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
A Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázat kiírása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezetői
megbízatása 2012. december 31. napjával megszűnik, így a vonatkozó jogszabály alapján a magasabb
vezető beosztás ellátására pályázatot kell kiírni, mely pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
Az előírásoknak megfelelően a pályázati kiírás elkészült, a bizottságot javasolja a képviselőtestületnek annak elfogadását.
Kérdés, észrevétel nem volt a képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
510/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd Szabadság
tér 1.) Pályázatot hirdet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján a Határ Győző Városi Könyvtár intézményébe: intézményvezető (magasabb
vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 50.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, feladatát az Alapító Okiratban, az SZMSZ-ben
meghatározottak szerint végzi. Mint vezető a költségvetés keretein belül gondoskodik az
intézmény személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. Felel az intézmény gazdálkodásáért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a dolgozók felett. Kapcsolatot tart a fenntartóval, valamint a
szakmai szervezetekkel.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, amely megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtására kiadott a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdés
a) és c) pontjában foglaltaknak. A munkáltató a b) és d) pontban foglalt követelményektől
eltekint.,
- Az intézmény alaptevékenységének megfelelő, legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
- Alap szintű OKJ számítógép kezelő,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Büntetlen előélet
Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
- Kiváló szintű kommunikációs képesség,
- Kiváló szintű kapcsolatépítő, kapcsolattartó képesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- képesítést igazoló okiratok másolata
- szakmai önéletrajz, (melyből megállapítható a vezetésben eltöltött idő)
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
- közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozatát arról: - hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozat arról: - hogy a képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen döntsön a pályázat
elbírálásáról
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2013. január 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várfi András polgármester nyújt, a
06/66/386-122 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő
megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 436/2012. , valamint a beosztás
megnevezését: könyvtáros.
és
Elektronikus úton Lévai Éva részére a szemelyzet@gyomaendrod.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §, valamin a 150/1992. (XI.20.) korm. rendeletben
meghatározottak szerint történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.gyomaendrod - 2012. október
1.
Határidő: 2012. szeptember 27.
Felelős: Várfi András polgármester
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16. Napirendi pont
A közfoglalkoztatási mintaprogram menedzsmentjének 2012. és 2013. évi foglalkoztatása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, Start közmunkaprogram megvalósításához 2011
októberében 6 fős menedzsmentet hoztak létre, mely menedzsment kialakítására a pályázat nem adott
lehetőséget. A program mezőgazdasági elemeinek megtervezését, kidolgozását mezőgazdasági
mérnök végzettségű szakember végezte, aki az egész projekt megvalósulását is összefogja, illetve
összekötő személyként jelenik meg az önkormányzat és a Zöldpark Kft. között.
1 fő humánpolitikai adminisztrátor a mintaprogramban résztvevő személyekkel kapcsolatos
munkaügyi feladatokat látja el, a toborzás kezdetétől a munkaviszonnyal kapcsolatos munkaügyi
feladatokon keresztül, míg a menedzsment további 4 tagja bérszámfejtői feladatokat lát el, a
mintaprogramban résztvevő 150 fő heti bérszámfejtését látják el, továbbá ellátják az egyéb
közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi és bérszámfejtési feladatokat is.
A menedzsment foglalkoztatására a mintaprogramon belül nincs lehetőség, azonban a TÁMOP 1.1.2
projekten keresztül a Munkaügyi Központ segítségével megoldás volt arra, hogy bérköltség
támogatással 1 évig foglalkoztathassuk a menedzsment tagjait.
2013. évben viszont csak akkor tudnánk igénybe venni a támogatásokat, ha a menedzsmentben új
személyeket foglalkoztatnánk. Azonban nem lenne célszerű meglévő személyi állományon változtatni,
hiszen a közmunkaprogram indulásakor is néhány hónapra volt szükség ahhoz, hogy a folyamatos és
gördülékeny munkavégzés kialakuljon. A meglévő személyi állomány tekintetében támogatás nem
vehető igénybe, az Önkormányzatnak saját erőből kell biztosítania a foglalkoztatáshoz szükséges
forrás. A menedzsment foglalkoztatása (bér+járulék) 2013. december 31. napjáig 9.532.120 Ft
önkormányzati forrást igényel.
A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést és javasolják a képviselő-testületnek, hogy
biztosítsák a szükséges összeget a menedzsment foglalkoztatásához.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottságok javaslatával, elismerően szólt a menedzsment
eddigi munkájáról, fontos lenne a meglévő személyi állomány megtartása, akik megfelelő jártasságot
szereztek az eddig végzett feladatellátás során.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a döntési javaslat szerinti önkormányzati forrás csökkeni fog,
ha a menedzsment foglalkoztatására pályázati forrás igénybe vehető lesz. Fontos tudni, hogy ez a
létszám nem a hivatal köztisztviselői kar állományát bővíti, a menedzsment tagjai a munka
törvénykönyv hatálya alá tartoznak nem a közszolgálati törvény hatálya alá.
Toldi Balázs alpolgármester információi szerint a menedzsmentből 1 fő októberben nyugdíjba fog
menni, ezért kérte vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy szükséges e helyére mást felvenni, vagy
szükséges e az ő továbbfoglalkoztatása.
További hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 3
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
511/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Start közmunkaprogram
menedzsment foglalkoztatásához 2013-ban 9.532 e Ft, 2014-ben 735 e Ft összeget biztosít,
melyet a Képviselő-testület beépít az adott év költségvetési rendeletébe.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
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17. Napirendi pont
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra vonatkozó társulási megállapodás
módosítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, Önkormányzatunk a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás feladatellátást 2007. január 01. napjától intézményi társulás útján Mezőberény Város
Önkormányzata gesztorságával 10 jelzőkészülékkel biztosítja.
Írásban kereste meg Önkormányzatunkat a Mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat,
jelezve, hogy az intézményi társulás megállapodásával kapcsolatban a Békés megyei Kormányhivatal
törvényességi észrevételt tett.
A Kormányhivatal jelezte, hogy szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III.
törvényben szabályozott feladatok ellátására megkötött társulási megállapodásokban rendelkezni kell a
közös feladat- és hatáskör gyakorlásának kiterjesztéséről a rendeletalkotásra. Ennek megfelelően a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására kötött megállapodás 4. pontja kiegészül.
A megállapodás módosítása kockázatot nem jelent a társulásban részt vevő önkormányzatok számára,
mert a módosítással az intézmény-társulási megállapodás eleget tesz a törvényben szabályozott
előírásoknak.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a megállapodás módosítását a
döntési javaslatban foglaltak szerint.
A képviselő-testület a bizottság javaslatával egyhangú, 11 igen szavazattal egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
512/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 378/2006. (XII. 21.) KT számú
határozatával elfogadott, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok a Békési Kistérségi
Társulás keretein belül történő ellátására vonatkozó társulási megállapodás módosításait az
alábbiak szerint fogadja el:
1. A megállapodás 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1. Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Mezőberény, Kossuth tér 1.
Képviselője: Siklósi István polgármester
2. A megállapodás 3.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.6. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Köröstarcsa, Kossuth Lajos tér 7.
Képviselője: Smiri László polgármester
3. A megállapodás 4. pontja az alábbi szakasszal egészül ki:
4.) A közös feladat- és hatáskör gyakorlása kiterjed a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92.§ (1)-(2) bekezdése szerinti rendeletalkotásra is.
4. A megállapodás 9. pontja az alábbi szakasszal egészül ki:
9.) A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, kétszeri eredménytelen felszólítást
követően a fizetési határidő lejártától számított 15 napon belül azonnali beszedési megbízással
(inkasszó) kell az elmaradt hozzájárulást beszedni, a jegybanki alapkamat mértékével
megegyező késedelmi kamattal együtt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármestert a társulási megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt megállapodásnak az aláírására.
Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Várfi András polgármester
18. Napirendi pont
Belvíz VIII. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a „Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros,
Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken” című, DAOP pályázat - Belvíz VIII. ütemmegvalósítására létrejött konzorcium megállapodását ki kell egészíteni a közbeszerzésekre és
beszerzésekre vonatkozó megállapodással.
Az előterjesztés tájékoztatást ad arról, hogy az EUbility Group Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t, a
pályázati dokumentáció összeállítóját, a támogatás elnyerése végett, sikerdíj illeti meg a velük kötött
Megbízási szerződés értelmében. A benyújtott számla az elnyert támogatási összeg 6%-a, mely a négy
településre vetítve összesen bruttó 25.787.491,- Ft. Ebből Gyomaendrőd Város Önkormányzatára eső
rész összesen bruttó 6.864.888,- Ft. Ezen költség nem számolható el a pályázatban, így ez az önerőn
felül jelentkező kiadás. A beruházásra mindössze 16.000.000,- Ft van elkülönítve, amely így már
kevésnek bizonyul, és plusz költségként fog jelentkezni az 1.142.165,- Ft.
A Pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslatban foglaltak szerint dönteni.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
513/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Vízvédelmi fejlesztések
megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken” című, DAOP5.2.1/A-11-2011-0010 jelű pályázat megvalósítására létrejött Belvíz-védelmi Önkormányzati
Konzorcium „Közbeszerzési és beszerzési szabályzatát”, mely a Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás melléklete, és felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy a Bíráló
Bizottság gyomaendrődi delegációjának tagjait jelölje ki.
Határidő: 2012. szeptember 27.
Felelős: Várfi András polgármester
19. Napirendi pont
Hibás közlekedési jelzőtáblák és útburkolati jelek kijavítása
Betkó József a Városfenntartó bizottság elnöke javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa a
Gyomaendrőd területén található közlekedési jelzőtáblák és útburkolati jelek kijavítását. 40 db
elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, 10 db 30 km/h sebességkorlátozó jelzőtábla, 2 db 40 km/h
sebességkorlátozó jelzőtábla, 10 db 3,5 t súlykorlátozó jelzőtábla, 2 db behajtani tilos jelzőtábla, 2 db
gyalogosok jelzőtábla, 5 db kerékpárút kiegészítő jelzőtábla kijavítása, valamint 60 m2 útburkolati jel,
és 8 db kerékpárút piktogram felfestése. A beruházáshoz szükséges bruttó 484.133 Ft összeget a 2012
évi költségvetési rendelet 6. mellékletében a felhalmozással kapcsolatos tartalékok között
megtervezésre került Örökségvédelmi bírság terhére biztosítsa.
Béres János képviselő megkérdezte, hogy a Bajcsy Zs. út és a Kossuth út sarkán a kerékpárútnál lévő
közlekedési tükör eltűnéséről tud e valaki valamit.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, utána fognak nézni.
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További kérdés, hozzászólás nem volt a Polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a
bizottság javaslata alapján hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
514/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Gyomaendrőd területén található
közlekedési jelzőtáblák és útburkolati jelek kijavítását. 40 db elsőbbségadás kötelező
jelzőtábla, 10 db 30 km/h sebességkorlátozó jelzőtábla, 2 db 40 km/h sebességkorlátozó
jelzőtábla, 10 db 3,5 t súlykorlátozó jelzőtábla, 2 db behajtani tilos jelzőtábla, 2 db gyalogosok
jelzőtábla, 5 db kerékpárút kiegészítő jelzőtábla kijavítása, valamint 60 m2 útburkolati jel, és 8
db kerékpárút piktogram felfestése.
A beruházáshoz szükséges bruttó 484.133 Ft összeget a 2012 évi költségvetési rendelet 6.
mellékletében a felhalmozással kapcsolatos tartalékok között megtervezésre került
Örökségvédelmi bírság terhére biztosítsa.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
Vasútkorszerűsítés, aluljáró és terelőút építés
Betkó József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, A nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a
Budapest-Szajol-Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója során korábban kivitelezett Mezőtúr-Gyoma
vasút korszerűsítés folytatásaként elindította a Gyoma – Békéscsaba vasútvonal rekonstrukciós
munkálatait. A kiválasztott kivitelező a Swietelsky Vasúttechnika Kft, a Magyar Aszfalt Kft és a
Közgép Zrt összefogásából megalakult Békés-2012 Konzorcium. A beruházás során megvalósul a
Gyomaendrőd és Békéscsaba közötti 30 kilométer hosszú vasúti pályatest jobb illetve bal vágányának
teljes rekonstrukciója, melynek köszönhetően a vonalszakasz óránként 160 kilométer sebességű
közlekedésére alkalmassá válik, új peronok létesülnek, és átalakítják az állomásépületeket, továbbá a
korábbi projektből kimaradó 46. számú főúti aluljáró kivitelezése is megvalósul.
A Gyoma Csárdaszállás vasútvonal bal vágányának átépítési munkálatai a közelmúltban elkezdődtek
és előre láthatóan 2012 decemberéig befejeződnek.
A beruházás másik részét képző aluljáró építés jelenleg az előkészítés fázisában áll. A tényleges
kivitelezés megindítását megelőzően egy mentesítő elkerülő út építése szükséges, melynek nyomvonal
kijelölése jelenleg is folyamatban van. A beruházás előkészítése során a NIF a terelőút nyomvonalát a
jelenlegi átkelőhely környezetébe irányozta elő. A kijelöléssel kapcsolatban több személyes egyeztetés
is történt és a tervek bemutatásra kerültek a megtartott lakossági fórumon is.
Az augusztusi Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsági ülésen a bemutatott
tervek közül a bizottsági tagok előzetesen a mellékletben is szereplő II. verzió kialakítását támogatták,
mely a garázssort is érinti.
A terelőút nyomvonalának kitűzését követően megindulhat az építési engedélyeztetési eljárás, ezt
követően a kivitelezés, majd a forgalomba-helyezési eljárás. Az aluljáró építése előreláthatóan 2013
első negyedév végén kezdődik el és 2014 végén fejeződik be.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a 46. számú főúti aluljáró építésével kapcsolatban a II. nyomvonal változat kiépítését támogassa,
hatalmazza fel Várfi András polgármestert az engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdonosi
hozzájárulás aláírására.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, ha a II. nyomvonal támogatása mellett dönt a testület,
akkor mi lesz a garázssoron lévő garázsoknak a sorsa.
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Várfi András polgármester válaszolva elmondta, az egyeztetésen 1 tulajdonos kivételével a többi 6
tulajdonos részt vett, akik elmondták igényeiket a beruházó felé, akik azt elfogadták. Mivel azonban
ezek a garázsok nem rendelkeznek építési engedélyekkel, ezért kérdéses, hogy a beruházó így
kártalanítja- e a tulajdonosokat.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester a bizottság javaslata alapján a B. alternatíva szerinti
döntési javaslatot tetet fel szavazásra.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
515/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 46. számú főúti aluljáró építésével kapcsolatban a
II. nyomvonal változat kiépítését támogatja, felhatalmazza Várfi András polgármestert az
engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Határidő: 2012.szeptember 28.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
46. sz. főút belterületi szakaszán elhelyezett sebességmérő hasznosítása
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a 46. számú főút egyik szakaszán elhelyezett
sebességkorlátozó berendezés hasznosítására alternatív lehetőségeket kerestek a termék forgalmazója
és felhelyezője, az AR- Elektronika Zrt. segítségével. Alkalmazható térfigyelő eszközként, teljes
kiépítettségében úgynevezett automata településőrként, valamint alkalmas forgalomtechnikai adatok
gyűjtésére, elemzésére. Az önkormányzat szempontjából az automata településőrként, illetve
sebességmérő kijelzőként történő hasznosítás lenne célszerű. Az automata településőr rendszer
kiépítésének költsége nettó 520.000 Ft lenne, míg a sebesség kijelzőrendszer kiépítése, telepítés és
beüzemelése nettó 650.000 Ft-ba kerülne. A közölt lehetőségek bekerülési költsége nem tartalmazza a
meglévő berendezés (esetlegesen) idő közbeni meghibásodásának helyreállítási költségeit, figyelembe
véve az eltelt időt. A Városfenntartó bizottság ülésén felvetődött egy sokkal olcsóbb megoldás,
miszerint a 46. sz. főúton "közúti forgalom ellenőrzése" (radar kontrol) jelzőtábla kerüljön
kihelyezésre. A bizottság végül nem egyhangúan szavazata meg ezt a megoldást.
Véleménye szerint a sebesség kijelzőként történő hasznosítással járna legjobban a város, melynek
költsége 650.000 Ft+Áfa.
Poharelec László képviselő megkérdezte, muszáj most az önkormányzatnak bármit is csinálni ezzel a
berendezéssel. Miért kell most közel 1 millió Ft-ot elkölteni erre a jelen gazdasági helyzetben.
Kétségtelenül hasznos lenne, de a maga részéről most nem tudja támogatni.
Toldi Balázs alpolgármester hangsúlyozta, ugyan ezt a kérdést ő is feltette a bizottság ülésén, ezért is
javasolta a két előjelző táblának a kihelyezését, mert ha már pénzébe került a városnak ez a
berendezés, akkor legyen valami elrettentő hatása, a táblák pedig nyomatékosítsák ezt. Megkérdezte az
osztályvezető asszonyt utána néztek-e a táblák kihelyezésének, van-e rá lehetőség.
Dr. Timár Andrea válaszolva elmondta, a Közútkezelő Kht-val kell egyeztetni, mivel a 46. sz. főút
az ő kezelésükben van, de a kérdésben még a mai napig nem sikerült megoldásra jutni.
Márjalaki József bizottsági elnök megjegyezte, a Pénzügyi bizottság is támogatná a két tábla
kihelyezését az Örökségvédelmi bírság terhére.
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Várfi András polgármester véleménye szerint a Közútkezelő biztos nem fog hozzájárulni a két
előjelző táblának a kihelyezéséhez. Olyan táblát még se tegyenek ki, ami nincs.
Poharelec László képviselő egyetértett, ezt a pénzt másra is el lehetne költeni. Módosító javaslattal
élt, miszerint az előterjesztést vegyék le a napirendről.
Várfi András polgármester megjegyezte, tárgyalást fog
Rendőrfőkapitánnyal a sebességmérő berendezés hasznosításáról.
Egyetértett a módosító javaslattal, vegyék le a témát napirendről.

kezdeményezni

az

új

Megyei

További érdemi hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot támogatta és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
516/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 46. sz. főút belterületi szakaszán elhelyezett
sebességmérő hasznosítása tárgyú előterjesztést leveszi az ülés napirendjéről.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
A Gyomai Kner Nyomda Zrt. kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Gyomai Kner Nyomda vezetése kérelmében jelezet,
hogy szükségessé vált a Kner Nyomdaipari Múzeum épületének felújítása, melyhez kéri a Képviselőtestületet, hogy lehetőségeihez mérten a város is járuljon hozzá a helyi turizmus egyik jelentős
vonzerejének felújítási költségeihez. A kért támogatás összege 900.000 Ft, melyet legkésőbb a
munkálatok megkezdéséig kérné a Nyomda a rendelkezésére bocsájtani.
A Pénzügyi bizottság a B. alternatíva szerinti döntési javaslat elfogadását javasolta, miszerint 20122013-as költségvetési években nem javasolja támogatás biztosítását a Kner Nyomdamúzeum
felújításához.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, ismeretei szerint az önkormányzat évente 700.000 Ft-al járul
hozzá a múzeum fenntartási költségeihez, nyitva tartásához. Esetlegesen ennek az összegnek a terhére
be lehetne vállalni a kért támogatás biztosítását.
Marton Dániel képviselő egyetértett Alpolgármester által elmondottakkal, még is csak érdemes lenne
támogatni a múzeumot, hiszen a város egyik nevezetessége.
Poharelec László képviselő módosító javaslattal élt, miszerint a 2013. évi költségvetési rendelet
tervezetbe 900 E Ft összegű felhalmozási célú pénzeszköz átadás kerüljön beépítésre Kner
Nyomdaipari Múzeum felújításához, azzal a feltétellel, hogy egyéb működési célú támogatást 2013
évben az önkormányzat nem biztosít a múzeum nyitvatartásához.
Várfi András polgármester egyetértett a javaslattal, felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a
módosító javaslatról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
517/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési
rendelet-tervezetbe 900 E Ft összegű felhalmozási célú pénzeszköz átadást épít be a Kner
Nyomdaipari Múzeum felújítási munkáira, azzal a feltétellel, hogy egyéb működési célú
támogatást 2013. évben az önkormányzat nem biztosít a múzeum nyitvatartásához.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
/ Arnóczi István János képviselő távozott az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 10 fő./
23. Napirendi pont
Tímárné Dr. László Anikó és Tímár Péter kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Az önkormányzati tulajdonban lévő Gyomaendrőd, Fő út 210. szám alatt lévő Gyógyszertárat a
Pharma – Csaba Gyógyszerkereskedelmi Kft. üzemelteti határozatlan időtartamra kötött bérleti
szerződés alapján. A bérleti díj bevétel 2011. évben 3.695.730,- Ft volt, amely negyedévente átlagosan
923.932 forinttal növelte a forrásokat. A Pharma – Csaba Gyógyszerkereskedelmi Kft. az I. és II.
negyedévre vonatkozóan nem közölt árbevételt, amely a bérleti díj alapját képezi. Ennek megfelelően
számlázás sem történt. A 2011. évi adatok alapján 2012. évben az eddigi I-III. negyedévi bérleti díj
elmaradás 2,8 millió forint körül változhat. Tímárné Dr. László Anikó és Tímár Péter üzletrészt kíván
vásárolni a Pharma – Csaba Gyógyszerkereskedelmi Kft. társaságból. Az átadás – átvétel tervezett
időpontja 2012. október 1. A nagy összegű kiadásokra, valamint az induló vállalkozás anyagi
helyzetére hivatkozva kéri Tímárné Dr. László Anikó és Tímár Péter a Képviselő – testületet, hogy a
Pharma – Csaba Gyógyszerkereskedelmi Kft. 2012.01.01-2012.09.30. közötti időszakra eső bérleti
díjat átütemezve több hónap alatt fizethessék meg. Kérik továbbá, hogy a jelenleg érvényben lévő
bérleti díj mértéke 5 év átmeneti időszakra mérsékelve legyen.
A Pénzügyi bizottság javaslata, hogy Fő út 210. szám alatt lévő gyógyszertárat bérleti jogviszonyban
üzemeltető Pharma – Csaba Gyógyszerkereskedelmi Kft. bérleti díját ütemezzék át, illetve
mérsékeljék a döntési javaslatban foglaltak szerint. A bizottság az 5 év időtartamra szóló bérleti díj
mértékét az adott naptári negyedév ÁFA mentes bevételének 1,2%-a + ÁFA összegben javasolja
megállapítani. A 2012.01.01. – 2012.09.30. közötti időszakra eső bérleti díjat a társaság legkésőbb
2013. június 30. napjáig fizesse meg.
Várfi András polgármester korrektnek tartotta a döntési javaslatban foglaltakat, melyet a bizottsági
ülésen részt vevő kérelmezők is elfogadtak. Egy méltányos bérleti díj mérséklés, a kérelmezők egy
olyan összegre vállalnak kötelezettséget, amelyet az eddigi tulajdonosnak kellett volna megfizetni.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy döntsenek a döntési javaslatnak megfelelően.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
518/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Fő út 210. szám alatt lévő
Gyógyszertárat bérleti jogviszonyban üzemeltető Pharma – Csaba Gyógyszerkereskedelmi
Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Vereczkei u. 54/E szám ) bérleti díj átütemezése, illetve
mérséklése tárgyában Tímárné Dr. László Anikó és Tímár Péter kérelmének helyt adva az
alábbiak szerint intézkedik.
1. A 2012.01.01. – 2012.09.30. közötti időszakra eső bérleti díjat a társaság legkésőbb 2013.
június 30. napjáig köteles megfizetni.
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2. A Gyomendrőd Város Önkormányzata és a Pharma – Csaba Gyógyszerkereskedelmi Kft.
között a Gyomaendrőd, Fő út 210. szám alatt lévő gyógyszertár üzemeltetésére 2007. február
6. napján létrejött bérleti szerződés 3) pontját az alábbiak szerint módosítják
„3) Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj az adott naptári negyedév ÁFA mentes
bevételének 1,2%-a + ÁFA jelen megállapodás módosítás aláírásának napjától számított 5
évig, mely összeget a bérlő negyedévente legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 30.
napjáig a bérbeadó által kibocsátott számla alapján átutalja. Az 5 év leteltével jelen bérleti
szerződés módosítás hatályát veszti. Bérlő köteles bérbeadónak legkésőbb a tárgynegyedévet
követő hónap 20. napjáig írásban közölni a tárgynegyedév forgalmi adatait."
A Képviselő – testületi döntés végrehajtásának feltétele, hogy Tímárné Dr. László Anikó és
Tímár Péter igazolja a Pharma – Csaba Gyógyszerkereskedelmi Kft.-ben szerzett
tulajdonrészt, illetve a képviseleti jogosultságot.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
/ Arnóczi István János képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 11 fő./
24. Napirendi pont
Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület több
mint 10 éve aktívan tevékenykedik a Körösök Völgye turizmusának, kiemelten a vízi turizmusának a
népszerűsítésében, meghonosításában. 2013-2014. évben az egyesület részben pályázati, részben saját
forrásból tervezi elkészíteni egy térségi kiadványt a Körösök Völgyéről, melyben bemutatásra kerül
Gyomaendrőd város víziturizmusa is. Ugyanakkor egy szakácskönyvnek az elkészítését a „Színek és
ízek a Körösök völgyében” címmel. A szakácskönyvben a lehetőségekhez mérten bemutatásra
kerülnek helyi termékek is, kiemelten fókuszál a Körösök Völgye nemzetiségi ételeire.
Az egyesület azzal a kéréssel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez,
hogy “tekintettel arra, hogy a pályázati és saját források a megvalósítástól eltérő ütemben fognak az
egyesület rendelkezésére állni, ezért a promóciós tevékenységek és programok biztonságos
megvalósításához szüksége lenne az egyesületnek 1. 500 000 Ft összegű kamatmentes visszatérítendő
támogatásra, amit 2013 év végéig fizetnének vissza.
Poharelec László képviselő a maga részéről egyáltalán nem javasolta senkinek a kölcsönadást. Kérte
képviselő társait ne indítsanak el egy lavinát, mert ezek után bárki fordulhat a testület felé hasonló
kérelmekkel.
További vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett az alábbi elutasító
döntést hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
519/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- Testülete a Zerge Ifjúsági Túrasport
Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét elutasítja.
Határidő: azonnal

699

25. Napirendi pont
Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az előző testületi ülésen már tárgyalta a testület a Rádió
Sun kérelmét, akik működési támogatást kértek, de akkor levették az ülés napirendjéről, azzal, hogy a
kérelmező nyújtson be részletes műsortervet, és majd annak ismeretében hozzák meg döntésüket.
A Rádió Sun benyújtotta a részletes műsortervet, melyet a Pénzügyi bizottság megtárgyalta és az
alábbi döntési javaslatot fogalmazta meg a képviselő-testület számára:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Rádió Sun által kínált szolgáltatást az alábbiak szerint
vegye igénybe 2012. október 1. napjától 2012. december 31. napjáig: havonta egyszer esedékes 40
perc időtartamú élő stúdióbeszélgetés Gyomaendrőd Város Polgármesterével vagy az általa kijelölt
személlyel, továbbá havonta 6 db riport összeállítása a Képviselő-testület tagjaival, illetve az
önkormányzatot közvetlenül érintő kérdésekkel kapcsolatban. Az elkészült felvételekről a Rádió Sun 1
db digitális másolatot biztosít Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére. A szolgáltatásért
Gyomaendrőd Város Önkormányzata havi bruttó 50.000 Ft-ot biztosít. A szolgáltatás díját, melynek
2012. évi összege bruttó 150.000 Ft, a 2012. évi költségvetésből a felhalmozási tartalékok között
Örökségvédelmi bírság címén megtervezett keret maradványának terhére biztosítja. A Képviselőtestület felhatalmazza polgármestert a szolgáltatási szerződés megkötésére.
Iványi Lajosné képviselő bejelentette személyes érintettségét, kérte a döntéshozatalból történő
kizárását.
Várfi András polgármester a bejelentés alapján felkérte a képviselőket döntsenek a képviselő asszony
kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
520/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Iványi Lajosné képviselőt kizárja a Gyomaendrőd
Kultúrájáért Egyesület kérelme tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs alpolgármester megjegyezte, a rádió 3 hónapos működése óta hallgatja a műsort, de
eddig nagyon kevés Gyomaendrődi hírt hallott benne. Ha már Gyomaendrődi rádióként hirdetik
magukat, akkor egy-két Gyomaendrődi hírt be lehetne mondani.
Poharelec László képviselő véleménye szerint egyenlőre semmilyen kötelezettséget nem kellene
vállalni a testületnek a hátralévő három hónapra. A jövő évi költségvetést még nem látjuk, majd annak
ismeretében kellene dönteni a továbbiakról. A kábel tévén láthatóak a helyi események, testületi
ülések, különböző rendezvények, amelyekből a lakosság információkhoz juthat, nem javasolta, hogy
most plusz kiadást vállaljon be a testület.
További vélemény, hozzászólás hiányában a Polgármester szavazásra kérte fel a képviselőket.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett az alábbi elutasító
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
521/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elutasítja a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület
kérelmét.
Határidő: azonnal
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26. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzati bérlakásoknál végzett ellenőrzésről
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, A lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény kimondja, hogy a bérbeadó a
lakások rendeltetésszerű használatát, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését
évente legalább egyszer ellenőrzi.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló helyi rendeletünk meghatározza, hogy
mely munkákat köteles a bérlő és mely munkákat köteles a bérbeadó elvégezni:
A rendelet 13. § (1) bekezdése alapján bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtainak és
ablakainak, valamint berendezéseinek karbantartásáról, pótlásáról, cseréjéről.”
Míg a rendelet 15. § (4) bekezdése kimondja: „Az épület felújítása, illetőleg a vezetékrendszer
meghibásodása miatt a lakáson belül szükséges munkák elvégzéséről a bérbeadó köteles gondoskodni.
Az ellenőrzést ebben az évben az alábbi szempontok alapján végezték el:
- a lakások rendeltetésszerű használatának ellenőrzése,
- az épületek állagának, műszaki állapotának felmérése,
- a lakbér és közüzemi díj fizetési kötelezettség ellenőrzése
Az ellenőrzés alkalmával megállapításra került, hogy a bérlők a lakásokat rendeltetésszerűen
használják, továbbá hogy a lakásokban különböző műszaki problémák merültek fel.
Például a költségalapú bérlakások esetében a Magtárlaposi úti 16/3. sz. alatti bérlakásnál az egyik
szoba és fürdőszoba, a 16/4. sz. alatti bérlakásnál a lépcsőház falai penészednek. Az Endrődi úti
lakásoknál műszaki probléma nem merült fel, a költségalapú bérlakások lakói a közüzemi díjfizetési
kötelezettségüknek rendszeresen eleget tesznek.
A szolgálati bérlakásoknál több lakás esetében is műszaki problémák merültek fel.
A szociális bérlakások többsége rossz műszaki állapotban van, lelakottak, és néhány esetben
közműtartozás is fennáll. Ez esetben az utóellenőrzés fenntartása javasolt. A műszaki problémák a
lakások kezelőjével a Gyomaszolg Kft-vel megismertetésre került azzal, hogy a 2013-as felújítási és
karbantartási ütemtervében az itt felmerült problémákat vegye figyelembe, továbbá, hogy ahol
szükséges az utóellenőrzést folytassa le, valamint hívja fel a lakók figyelmét azokra a feladatokra,
melyeknek az elvégzése bérlő kötelezettsége.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést, és annak határozati javaslat szerinti elfogadását
javasolta a képviselő-testület számára.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
522/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérlakások rendeltetésszerű
használatának ellenőrzéséről készített beszámolót megvitatta, s azt elfogadta.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a Gyomaszolg Ipari
Park Kft-t, mint a bérlakások kezelőjét a bérlakások műszaki problémáiról és egyben utasítja,
hogy a 2013-as felújítási és karbantartási ütemtervében az itt felmerült problémákat vegye
figyelembe, továbbá, hogy ahol szükséges az utóellenőrzést folytassa le, valamint hívja fel a
lakók figyelmét azokra a feladatokra, melyeknek az elvégzése a bérlő kötelezettsége.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Gyomaszolg Ipari Park
Kft-ét, hogy a Képviselő-testület októberi ülésére a most elfogadott beszámoló alapján
számoljon be a kezelési szerződésben foglalt kötelezettségeinek betartásáról.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja továbbá a Gyomaszolg
Ipari Park Kft-ét, hogy évente beszámolási kötelezettségének az alábbi szempontrendszer
alapján tegyen eleget:
- Mutassa be a bérlakások műszaki állapotát,
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Mutassa be, hogy milyen kezelői intézkedéseket tett a bérlakások műszaki állapotának
megtartása érdekében (műszaki és pénzügyi adatok),
Tételes kimutatás a tervezett, a beszedett és az elmaradt lakbérek összegéről, részletezve
az elmaradás okát, befolyt lakbéreknek megfelelően tegyen javaslatot a felújítási
ütemtervére,
Számoljon be a bérlői kötelezettségek teljesítéséről mind a lakbér, mind a közüzemi
szolgáltatási díjak megfizetése tekintetében,
Számoljon be, hogy milyen kezelői intézkedéseket tett meg az esetleges elmaradások
teljesítése érdekében.

Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
A GYÜSZ-TE beszámolója
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a GYÜSZ-TE elkészítette beszámolóját és pénzügyi
elszámolását a XIV. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző Verseny programjáról. A Pénzügyi bizottság
részéről a beszámoló megvitatása során felmerültek kérdések, melyekre a bizottság az ülésen nem
kapott választ, mivel az egyesület nem képviseltette magát, ezért a bizottság a döntést elnapolta a
soron következő ülésére. A szeptember 25-i rendkívüli bizottsági ülésen a beszámoló ismét
megtárgyalásra került, melyet elfogadásra javasolnak. A bevételi oldalon 1.986.400 Ft keletkezett, míg
a kiadási oldalon 2.282.067 Ft.
Vélemény, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester javasolta a képviselőknek a beszámoló
elfogadását.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
523/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XIV. Gyomaendrődi
Nemzetközi Halfőző Verseny programról készített beszámolót megismerte és a rendezvény
pénzügyi elszámolást elfogadta.
Határidő: 2012. szeptember 27.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
Közterület-felügyelői beszámoló
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a közterület-felügyelet feladata a város közterületi rendjére,
tisztaságára vonatkozó törvényben előírt, és testületi döntésekben meghatározott előírások,
kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzése, figyelemmel kísérése, és a napi járőrözés.
A közterület felügyelők 2012. évi munkájáról szóló részletes beszámolót a Városfenntartó bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
524/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a közterület-felügyelők 2012 évi
munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
29. Napirendi pont
Mezőőri beszámoló
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a mezőőri beszámolót a Városfenntartó bizottság
megtárgyalta, azt egyhangúan elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
525/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a mezőőrök munkájáról készült
beszámolót.
Határidő: azonnal
/ Lehóczkiné Timár Irén képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 10 fő./
30. Napirendi pont
Zöldfelületek karbantartása, parlagfű elleni védekezés
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a zöldterület karbantartást a Zöldpark Kft végzi a képviselőtestület utasítása alapján. A feladat ellátására a 2012 évi költségvetésben bruttó 16.325.760 Ft-ot
biztosított, havi 1.632.575 Ft egyenlő részletekben.
A Városfenntartó bizottság a beszámolót megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testület
számára.
Vélemény, hozzászólás nem volt a képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
526/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a zöldfelületek karbantartásáról és a
parlagfű elleni védekezésről készült beszámolót.
Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
Tájékoztatás a Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyert támogatásokkal kapcsolatos döntésekről
Márjalaki József bizottsági elnök elöljáróban felhívta a figyelmet a Dávid- Ker Plusz Kft. által
időközben benyújtott kiegészítő kérelemre.
Az önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjából jelenleg három vállalkozásnak van elnyert
támogatása.
A Leontex Kft. 12 fő új munkahelyteremtésre nyert el 6 millió Ft kamatmentes hitelt, 3 év futamidőre,
500.000 Ft/negyedév törlesztő részlettel. Fizetési kötelezettségeinek 2011 évvégéig, kisebb késésekkel
ugyan, de eleget tett. 2011 évvégén hátraléka nem volt, a foglalkoztatotti létszám pedig 28 fő volt. A
kamatmentes hitel futamideje 2012. július 15-én lejárt.
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Ez évben részletet még nem fizetett, így a Kft hátraléka 1.500.000 Ft. Részére a felszólító levelek
kiküldésre kerültek. Időközben a Kft végelszámolási eljárás alá került.
Ezen információ birtokában a Pénzügyi bizottság egyhangú döntéssel a támogatási szerződés 9. pontja
alapján a támogatást visszavonta.
A Dávid –Ker Plusz Kft. 20 fő munkahely megtartására nyert el 10 millió Ft kamatmentest hitelt 3 év
futamidőre, 1 x 650.000 + 11 x 850.000 Ft/negyedév törlesztő-részlettel.
A támogatásból 2 általuk üzemeltetett bolt tetőszerkezetének beázás mentes kialakítását, valamint az
uniós szabványoknak megfelelő eszközök (hűtők, mérlegek, pultok stb.) beszerzését vállalták, a
megtartott dolgozói létszám további, folyamatos foglalkoztatása mellett. A pályázat benyújtásakor 24
fő volt a foglalkoztatott létszám. A Kft az eddig esedékes 3.200.000 Ft fizetési kötelezettségből
1.500.000 Ft-ot fizetett meg, vagyis jelenlegi hátraléka 1.700.000 Ft. A Kft részére a felszólító levelek
kiküldésre kerültek. A 08.01-i felszólítás során egyúttal kértük a Kft igazolását a foglalkoztatott
létszám alakulásáról, mivel az általuk üzemeltetett boltok egyike bezárásra került. Ez a mai napig nem
történt meg.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett, a támogatási szerződés 9. pontja alapján
szintén visszavonta a támogatást és amennyiben 8 napon belül az igénybe vett támogatási összeg a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegű kamattal nem kerül visszafizetésre,
kezdeményezi a tartozás behajtását.
Időközben a Kft ügyvezetője kérelmet nyújtott be a bizottság felé, melyben kéri a támogatás
hátralékos részére a fizetési halasztás biztosítását. Indokolásként leírta, hogy a megváltozott gazdasági
helyzet következtében a boltok forgalma jelentősen csökkent, ezért adódik, hogy fizetési
kötelezettségüknek nem tudnak mindig időben eleget tenni. Megtettek bizonyos lépéseket a
költségmegtakarítás érdekében, melyek hatása a következő hónapoktól várható. Minden
igyekezetükkel azon vannak, hogy a felgyülemlett hátralékot és az esedékes részleteket megfizessék.
A bizottság a szeptember 25-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a kérelmet és úgy döntött, hogy
amennyiben a képviselő-testület kéri a bizottságot, felülvizsgálja a kérelmet, hogy az egyösszegű
visszafizetési kötelezettségtől eltérően milyen kedvezőbb feltételekkel tudja biztosítani a Kft részére a
visszafizetési kötelezettség teljesítését.
Az Ignác Kft. 12 fő új munkahelyteremtésére nyert el 6.000.000 Ft kamatmentes hitelt, 3 év
futamidőre, 500.000 Ft/negyedév törlesztő részlettel a kft-nek nyújtott támogatást, szerződés nem
teljesülése miatt visszavonta, és kezdeményezte a támogatás és kamatainak bírósági végrehajtás útján
történő behajtását. A Kft többszöri részletfizetési kérelmet nyújtott be, melyet a Pénzügyi bizottság
azzal a feltétellel hagyott jóvá, hogy amennyiben a Kft nem tesz eleget a meghatározott részletfizetési
kötelezettségeinek, úgy a bizottság kezdeményezi a végrehajtási eljárás folytatását. Szeptember 15-ig a
július havi részletre a maradék 320.000 Ft megfizetésre került. Így jelenleg az augusztusi 420.000 Ftos részlet nem került megfizetésre és e hó végéig esedékes a szeptember havi 420.000 Ft-os részlet is.
A Kft az elmaradás megfizetésére újabb kérelmet nyújtott be. A Bizottság tudomásul vette a Kft
kérelmének benyújtását, és Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 126/2012. (II.23.) Gye. Kt.
határozata szerint kíván eljárni - ami a végrehajtást folytatását jelenti.
Poharelec László képviselő megjegyezte, az előterjesztésben és a kérelmekben leírtak mind azt
bizonyítják, hogy jól döntött a képviselő-testület akkor, amikor a Vállalkozásfejlesztési Alap
megszüntetéséről döntött. Javasolta, hogy fogadják el a Pénzügyi bizottság javaslatát.
Várfi András polgármester ismertette a döntési javaslatokat. Az 1. döntési javaslat szerint elfogadják
a Pénzügyi bizottság tájékoztatóját a Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyert támogatásokkal
kapcsolatos döntéseiről. Míg a 2. döntési javaslat szerint elfogadják a Pénzügyi bizottság által
megállapított, a Dávid Ker Plusz Kft. részére megítélt és kifolyósított támogatással kapcsolatos
szerződésszegés tényét. Ezzel egyidejűleg felkérik a bizottságot, hogy vizsgálja felül, hogy az
egyösszegű visszafizetési kötelezettségtől eltérően milyen kedvezőbb feltételekkel tudja biztosítani a
Kft. részére a visszafizetési kötelezettség teljesítését.
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Arnóczi István János képviselő sajnálat, hogy a Kft képviselője nincs jelen az ülésen. Nincs
semmiféle reakció a Kft részéről, gyakorlatilag tudomást sem vettek arról, hogy a bizottság a
támogatást vissza vonta. Milyen méltányosságot gyakoroljon a bizottság a Kft felett, amikor azt sem
tudjuk, milyen kérelemmel fog élni, ha egyáltalán fog.
Márjalaki József bizottsági elnök hangsúlyozta, nyilván a bizottság szeptember 19-i ülésén született
döntésről a Kft ki lett értesítve, ezt követően 21-i dátummal írt egy újabb kérelmet, amely 25-én
érkezett az önkormányzathoz. A bizottság a 25-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a kérelmet, de
valószínűleg a hozott döntésről szóló határozat kivonatát a Kft még nem kapta meg, így nem tudott
reagálni. Az újabb kérelem alapja lehet annak, hogy a bizottság esetleg újra gondolja és esetleg
részletfizetési kedvezményt nyújtson, mint arra már volt példa az Ignác Kft. esetében is.
Dr. Csorba Csaba jegyző problémának ítélte, hogy a Kft nem nyújtotta be a foglalkoztatás
teljesítéséről szóló kimutatást, amit be kellett volna nyújtania. A szerződés szerint a feleknek együtt
kellene működni, amibe az is bele tartozik, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban bár milyen
tény merült fel, külső okként, azt kötelesek a felek jelezni. A részletfizetés itt önmagában nem
elégséges, hiszen a bizottság amiatt vonta vissza a támogatást, mert nem tudja, hogy a Kft a
foglalkozatási kötelezettségének eleget tett e.
Márjalaki József bizottsági elnök megjegyezte, az Ignác Kft. esetében is azért vonta vissza a
támogatást a bizottság, mert ott sem teljesült a létszám, de ennek ellenétre két vagy három alkalommal
fizetési kedvezményt adtak részére. Jelen esetben a Dávid –Ker Plusz Kft-nek is meg lehet adni azt a
lehetőséget, hogy kamattal együtt, bizonyos törlesztő részletekben fizesse vissza fennálló tartozását.
Arnóczi István János képviselő egyetértett, de előbb a Kft-nek kellene benyújtani az erre irányuló
kérelmét.
Várfi András polgármester véleménye szerint a megegyezésre kellene törekedni. Javasolta, hogy
fogadják el a 2. döntési javaslatban foglaltakat, a bizottsági ülésére meg kell hívni a Kft képviseletét,
és ha együttműködik, meg lehet egyezni.
Lezárta a témát, felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
527/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság tájékoztatóját a Vállalkozásfejlesztési
Alapból elnyert támogatásokkal kapcsolatos döntéseiről.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
528/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, a Vállalkozásfejlesztési Alapból, a DávidKer Plusz Kft. részére megítélt és kifolyósított támogatással kapcsolatban megállapított
szerződésszegés tényét.
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Ezzel egyidejűleg felkéri a bizottságot, vizsgálja felül, hogy az egyösszegű visszafizetési
kötelezettségtől eltérően, milyen kedvezőbb feltételekkel tudja biztosítani a Kft. részére a
visszafizetési kötelezettség teljesítését.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Márjalaki József bizottsági elnök
32. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. által a Gyomaendrőd, Jókai u. 4.
szám alatti óvoda ingatlanon 2004-től elvégzett munkák elszámolása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület a Pénzügyi bizottságot bízta meg
azzal, hogy a Margaréti Óvodai Oktató Nonprofit Kft-vel számoljon el. A bizottság szeptember 25-i
rendkívüli ülésén tárgyalta az előterjesztést. Ezt megelőzően egy ad-hoc bizottság átnézte a Kft
számláit és azon összegeket, melyek ténylegesen értéknövelő beruházások voltak az épületen, azokat
elfogadta, mely 821.428 forintot tesz ki. Ez az összeg a Kft részéről is elfogadásra került. Az eszközök
vonatkozásában viszont a bizottság úgy döntött, hogy azokra nem tart igényt, kivéve a homokozó
takarófólia, amit szeretnének használatba venni. Ennek ára beszámításba került a 821.428 Ft-ba.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásként elmondta, hogy felkérték az önkormányzat
könyvvizsgálóját, hogy véleményével lássa el a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit
Kft. által kimutatott értékcsökkenést. A vélemény a jövő hét folyamán várható. Ez amiatt lényeges,
hogy mekkora az amortizáció összege.
Fülöp Zoltán képviselő megkérdezte, amennyiben a társaság elszállítja a tulajdonában lévő
eszközöket, vissza tudja e adni használható állapotba a 2004 évben átadásra került önkormányzati
eszközöket. Azokkal tud-e majd az óvoda működni, vagy egy hónap múlva kérelemmel fog a testület
elé állni, hogy az eszközöket pótolni kellene.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, az eszközök átadása tekintetében véleményeltérés
alakult ki az üzemeltető és az önkormányzat között, ugyanis az üzemeltető olyan magas összeget
határozott meg, amiből már új eszközöket is lehet vásárolni. Álláspontja szerint, amennyiben a
beszerzendő eszközök értéke közel azonos, akkor le kell folytatni a beszerzési eljárást, be kell kérni a
három ajánlatot, és ha a bekért ajánlatok szerint új eszköz is beszerezhető ezért az értékért, és valóban
szükséges a minimum feltétel biztosításához, akkor azokat új eszköz formájában kell beszerezni.
Megtörtént a leltározása, azoknak az eszközöknek a megtekintése, melyek használhatóak, és amelyek
a rendszerbe átcsoportosíthatóak, így álláspontjuk szerint, amennyiben szükséges a minimum
feltételek biztosításához további eszközök beszerzése, úgy az óvoda vezetője saját hatáskörbe az
eljárást folytassa le.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, az eszköz beszerzéshez kell e forrást kijelölni.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, egyenlőre nem szükséges, meg kell várni a
könyvvizsgálói véleményt.
Poharelec László képviselő megkérdezte, ha egyik nap az üzemeltető elszállítja az eszközöket,
másnap hogy lesz biztosítva a minimum feltétel az óvodában.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, azok az eszközök melyek a napi működéshez
szükségesek a meglévő eszközparkból kerülnek pótlásra, illetve más intézményből biztosítja az óvoda
vezetője a beszerzés lefolytatásáig.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a döntési javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
529/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató
Nonprofit Kft. részére - a Gyomaendrőd, Jókai út 4. szám alatti ingatlan üzemeltetése során - a
társaság által elvégzett, és igazolt az alábbi táblázatban bemutatott tételeket megtéríti az
önkormányzat
könyvvizsgálója
által
véleményezett
értékcsökkenési
leírás
figyelembevételével.
A
teljesítés
éve

Gazdasági esemény rövid leírása

2004 Csoportszobák parkettázása
2005 önkormányzat által vásárolt nyílászárók cseréje és a
hátsó fal külsőszigetelése
2007 Vizesblokk teljes felújítása
2008 Homoktakaró (ÁNTSZ)
Katica csoport padlócseréje
2012 A játszótéri szabványnak megfelelő ütéscsillapítás
elhelyezése a függeszkedő alá
Összesen:

Az igazolt beruházás,
felújítás bruttó értéke (
Ft )
226.705
60.000
359.356
58.765
127.687
100.000
932.513

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felkéri az önkormányzat könyvvizsgálóját, hogy
véleményével lássa el a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. által
kimutatott értékcsökkenést.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
33. Napirendi pont
GYÜSZTE kérelme
Várfi András polgármester elmondta, az ülést megelőző napokban érkezett a GYÜSZTE kérelme,
melyben kérik a testületet, hogy támogassa az általuk benyújtandó pályázatot és biztosítsa számukra az
önerőt.
A kérelemről előterjesztés nem készült, ebben a formában a kérelem nem tárgyalható.
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a bizottság a rendkívüli ülésén tárgyalta a
GYÜSZTE kérelmét. A GYÜSZTE a helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment
szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése c. pályázati felhíváson szeretnének részt
venni. Két alternatívát dolgoztak ki, pályázati összeg 43.500 e Ft, illetve 50.000 e Ft. Az önerő
mértéke 15 %, 6.525 e Ft, illetve 7.500 e Ft. A pályázaton belül különböző rendezvényeket terveznek
megvalósítani, képzéseket, és egy sétaút kialakítását tervezik.
A bizottság támogatta a kérelmet.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, az egyesület mihez kéri az önkormányzat hozzájárulását. A
kérelemből számára ez nem derül ki.
Márjalaki József bizottsági elnök értelmezése szerint az önerő biztosítását kérik az önkormányzattól.
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Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztály vezetője emlékezete szerint a bizottság ülésén az
egyesület képviselője részéről elhangzott, hogy amennyiben a pályázat nyer, úgy ahhoz fenntartási
kötelezettség kapcsolódik, ami 5 év. Az egyesület biztosítékot szeretne arra, hogy 5 éven keresztül az
önkormányzat a 8 millió Ft-ot rendelkezésre fogja bocsájtani.
Toldi Balázs alpolgármester további kérdése, hogy mi a pályázat benyújtási határideje. --- Október 15.
Fülöp Zoltán képviselő véleménye szerint ilyen hirtelen nem lehet milliókról dönteni, hosszú időre
elkötelezni magunkat.
Poharelec László képviselő egyetértett a fenti véleménnyel.
Várfi András polgármester javasolta, hogy vegyék tudomásul az egyesület kérelmét, nem
akadályozzák a pályázat benyújtását, de szükséges, hogy készüljön előterjesztés, és amennyiben fontos
az egyesület számára, úgy rendkívüli ülés keretében a testület dönt még a benyújtási határidő előtt.
Időközben Vass Ignác a Liget Fürdő Kft. ügyvezetője visszaérkezett, lefolytatta az egyeztetést a
pályázatíró céggel a fürdő fejlesztésre benyújtandó DAOP pályázat tervezett forrásösszetételéről.
Dr. Csorba Csaba jegyző az alábbiakban ismertette a határozati javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata utasítja a Liget Fürdő és Szolgáltató Kft-t a DAOP-2.1.1/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, „Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése” címmel.
A projekt megvalósítási helyszíne az alábbi:
- 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2., Hrsz: 1293/5
A projekt tervezett forrásösszetétele:
A projekt összes költsége nettó 358.345.022 Ft, + Áfa, azaz bruttó 455.098.178 Ft.
A DAOP-2.1.1/J-12 sz. pályázatban igényelt támogatás összege 207.066.715 Ft. A projekt
megvalósításához szükséges önerő összege 207.066.715 Ft. A pályázatot benyújtó Liget Fürdő Kft
által visszaigényelhető Áfa összege 40.964.748 Ft.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az önerő forrásául a 2008. évben kibocsátott kötvényt jelöli ki.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jogi és pénzügyi szakértők bevonásával vizsgálja
meg a saját forrás biztosításának módját, megtérülését.
A szakértői munkacsoport tagjai:
• Dr. Varga Imre ügyvéd,
• Dr. Soós Tibor ügyvéd,
• Kovácsné Oláh Veronika könyvvizsgáló,
• Molnárné Vajó Katalin könyvvizsgáló
A képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Gazdasági Bizottságot, hogy a szakértői vélemények
megismerését és megvitatását követően tegyen részletes jelentést a Képviselő-testületnek, a saját
forrásrendelkezésre bocsátásának módjáról.
A Képviselő-testület utasítja a Liget Fürdő ügyvezetőjét és Felügyelő-bizottságát, a
megvalósíthatósági tanulmány tervben szereplő megtérülések teljesülése érdekében megteendő
intézkedések részletes kidolgozására, annak testület elé terjesztésére. A beruházással keletkező vagyon
és az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak jogi sorsának rendezésére, és az ebből adódó egyéb
befektetői lehetőségek feltárására.
Határidő: 2012. november 1., illetve 2012. november 29.
Felelős: Várfi András polgármester, Márjalaki József pénzügyi bizottság elnöke
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, döntsenek a határozati javaslatról.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
530/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
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, „Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő
fejlesztése” címmel.
A projekt megvalósítási helyszíne az alábbi:
- 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2., Hrsz: 1293/5
A projekt tervezett forrásösszetétele:
A projekt összes költsége nettó 358.345.022 Ft, + Áfa, azaz bruttó 455.098.178 Ft.
A DAOP-2.1.1/J-12 sz. pályázatban igényelt támogatás összege 207.066.715 Ft. A projekt
megvalósításához szükséges önerő összege 207.066.715 Ft. A pályázatot benyújtó Liget Fürdő
Kft által visszaigényelhető Áfa összege 40.964.748 Ft.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az önerő forrásául a 2008. évben kibocsátott kötvényt
jelöli ki.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jogi és pénzügyi szakértők bevonásával
vizsgálja meg a saját forrás biztosításának módját, megtérülését.
A szakértői munkacsoport tagjai:
• Dr. Varga Imre ügyvéd,
• Dr. Soós Tibor ügyvéd,
• Kovácsné Oláh Veronika könyvvizsgáló,
• Molnárné Vajó Katalin könyvvizsgáló
A képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Gazdasági Bizottságot, hogy a szakértői vélemények
megismerését és megvitatását követően tegyen részletes jelentést a Képviselő-testületnek, a
saját forrásrendelkezésre bocsátásának módjáról.
A Képviselő-testület utasítja a Liget Fürdő ügyvezetőjét és Felügyelő-bizottságát, a
megvalósíthatósági tanulmány tervben szereplő megtérülések teljesülése érdekében megteendő
intézkedések részletes kidolgozására, annak testület elé terjesztésére. A beruházással keletkező
vagyon és az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak jogi sorsának rendezésére, és az ebből
adódó egyéb befektetői lehetőségek feltárására.
Határidő: 2012. november 1., illetve 2012. november 29.
Felelős: Várfi András polgármester, Márjalaki József pénzügyi bizottság elnöke
A következőkben a Polgármester a pályázat sikerdíjával kapcsolatos döntés meghozatalára kérte fel a
képviselőket, a döntési javaslatban foglaltaknak megfelelően.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
531/2012. (IX.27.) Gye. Kt. határozata
A gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése című, DAOP-2.1.1./J-12 kódszámú pályázat
kedvező elbírálása esetén a pályázatot készítő Aquaprofit Zrt-t sikerdíj illeti meg, melynek
mértéke a pályázaton elnyert támogatás 0,5 %+Áfa. A sikerdíj kifizetését a Liget Fürdő és
Szolgáltató Kft. saját költségvetéséből biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Vass Ignác ügyvezető
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/ Arnóczi István János képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 9 fő./
További írásos napirendi pont nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket, amennyiben van
bejelenteni valójuk, úgy tegyék meg.
Toldi Balázs alpolgármester aziránt érdeklődött, hogy a Besenyszegi játszótérről elvitt játékok, hinta,
libikóka visszakerülnek-e, vagy másik kerül a helyükre. Annak idején ez a játszótér társadalmi
munkában épült, a játékok felajánlásokból kerültek oda.
Dr. Timár Andrea osztályvezető reagálva a hozzászólásra hangsúlyozta, a játékok azért kerültek
elvitelre, mert nem felelnek meg a szabványoknak, és mivel közterületen vannak az önkormányzat a
felelős. A 2013 évi költségvetésbe próbálják betervezni a szabványnak megfelelő játékok beszerzését.
Poharelec László képviselő köszönetet mondott azért, hogy az Ifjúsági lakótelepre szelektív
hulladékgyűjtő konténerek kerültek kihelyezésre.
A városban több helyen is a kukásautó miatt mennek tönkre az utak. Kérte az illetékeseket, hogy
ezeket az utcákat nézzék meg, a javításukról intézkedjenek, mert van ahol már balesetveszélyes. A
vasútberuházás kapcsán próbáljanak meg olyan anyaghoz hozzájutni, amiből útalapot tudnának
készíteni, ott ahol még nincs, illetve a meg lévőket ki tudnák javítani.
Szólt még arról, hogy a városban több helyen az elhagyatott ingatlanokban nagyon elszaporodtak a
rágcsálók. Besenyszeg, Fő út, stb. Sokan keresték már fel ezzel a problémával. Kérte Jegyző urat,
hogy adjon tájékoztatást a lakosság felé, hogy ilyen esetben mi a teendő.
Megyeri László aljegyző a felvetett problémával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta:
Magas szintű jogszabály rendezi ezt a kérdést, az egészségügyről szóló törvény mondja ki, hogy a
betegségeket terjesztő, egészségügyi szempontból káros rágcsálók, rovarok irtásáról a terület, épület
tulajdonosa, kezelője rendszeresen köteles gondoskodni. Ugyanakkor köteles tűrni, hogy az erre
feljogosító szervezet elrendelje az irtást. Ez a kötelezettség csak lakott területre áll fenn. Amennyiben
az épület fenntartója, tulajdonosa ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy annak
kikényszerítésére, a védekezés elrendelésére a népegészségügyi intézet kötelezheti. Tehát nem
önkormányzati, hanem állami szerv hatáskörébe tartozik. Az elrendelt intézkedést a tulajdonos köteles
végrehajtani, illetve a kényszerintézkedést tűrni, és az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket
megtéríteni.
Kérte a lakosságot, hogy amennyiben ilyen problémával találkoznak, úgy azt jelezzék a Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési osztálya felé, aki megteszi a szükséges intézkedést, jelzi az illetékes állami
szerv felé.
További bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a nyilvános
ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Iványi Lajosné
hitelesítő

Poharelec László
hitelesítő
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