Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
9/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. április 17-i rendkívüli üléséről az Új
Városháza üléstermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István János, Béres János, Fülöp Zoltán, Iványi Lajosné, Lehóczkiné
Tímár Irén, Nagyné Perjési Anikó, Márjalaki József,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző
Tárgyalási joggal: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi
László, Enyedi László osztályvezetők
Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, Andó Ágnest a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetőjét, Jegyző urat, Aljegyző
urat a hivatal részéről jelenlévő osztályvezetőt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős
testületből jelen volt 9 fő. Jelezte távolmaradását Marton Dániel, Poharelec László valamint Betkó
József képviselők.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Iványi Lajosné és Béres János képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
146/2013. (IV.17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Iványi Lajosné és
Béres János képviselőket.
Határidő: azonnal
A rendkívüli ülés napirendjét a meghívóban leírtak szerint javasolta meghatározni. Megkérdezte, van-e
kiegészítés, eltérő javaslat? Más javaslat nem volt, kérte, hogy szavazzanak az ülés napirendjének
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
147/2013. (IV.17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Rendezvényalap felosztása
2. Képviselő-testület véleményének kikérése a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
esetleges átszervezéséről (működési helyének megváltoztatása)
3. Körös Kajak Sportegyesület kérelme
4. A Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése
5. Penny parkolójából útépítéshez igénybevételi eljárásról döntés
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6. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Rendezvényalap felosztása / szóbeli előterjesztés /
Várfi András polgármester ismertette, hogy többen jelezték, hogy szeretnének
rendezvényszervezéshez támogatást, erre megvan a lehetőség. Van, amiről már döntöttek. 4,4 M Ft áll
rendelkezésre. A megkeresések között szerepel a bogártalálkozó, melyre 450-500 e Ft-ot szeretnének,
a pünkösdi fesztiválra 800 e Ft-ot kérnek, a rendezvényekre mely magában foglal több rendezvényt az
augusztus 20. október 23. is Dr. Szonda István a felelőse, ő 300 e Ft-ot jelzett, a Kertbarát Kör két
rendezvény lebonyolításához 50 e Ft-ot kérne. Nem jelezték a Rózsahegyi Alapítványtól a Bogrács
Napja rendezvényt, valamint nem jelezte írásba Varga Mihály CIBERE a gyermeknapra. A GYÜSZTE a böllértalálkozót szervezi, valamint a halfőző versenyt, továbbá a Schöneckiekkel 10 éves,
Nagyenyeddel 20 éves évforduló alkalmával kellene egy testvérvárosi találkozót szervezni. Az említett
összegből a Sajt és Túrófesztiválra már 1.750 e Ft-ot igényeltek. Ehhez már ne nyúljanak. Ez a
legnagyobb rendezvényünk. Így 2.650 e Ft marad, amit ezekre a rendezvényekre el lehet osztani.
Rendező elvnek javasolta, hogy ne legyenek kiugróan magas támogatási összegek.
Megkérdezte, van-e valakinek más javaslata, hogy más rendezvényre is kellene?
Elmondta, hogy a bogártalálkozó hosszú évek óta megrendezett színvonalas rendezvény, ott
jelentősebb összeg kellene.
Elmondta javaslatát a felosztásra. Bogártalálkozóra 400 e Ft, pünkösdi fesztiválra 350 e Ft, a
rendezvényekre 300 e Ft, a kertbarátoknak 50 e Ft, a Bogrács Napja 300 e Ft, Cibere gyermeknapra
100 e Ft, böllértalálkozóra 250 e Ft, a testvérvárosok találkozójára 300 e Ft, halfőző versenyre 600 e
Ft. Így el lenne elköltve a 2.650 e Ft.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető jelezte, hogy a sport alap kötött felhasználása között
testvérvárosi kapcsolatokra 1.300 e Ft elkülönítésre került, tehát a találkozóra megjelölt 300 e Ft ebből
finanszírozható. Elmondta továbbá, hogy amikor a Rózsahegyi Alapítvány megkérte az IKSZT
működtetésére a támogatási igényt, abban jelezték, hogy abban a támogatási igényben benne van a
bogrács napja is, tehát meg tudnák szervezni abból a keretből, ami ott jóváhagyásra került.
Tímár Imre a GYÜSZ-TE képviseletében elmondta, hogy a halászléfőzőre javasolt összeg
megdöbbentő, mert van egy együttműködési megállapodás az önkormányzattal, amely több dolgot
szabályoz. Van egy olyan feltétel, hogy az adott rendezvényen bizonyos műsorpercnek meg kell
lennie. Ha az összeg ilyen mértékben lecsökken, akkor ezt a szerződést módosítani kell, hogy a
műsorpercek is ennek arányában csökkenjenek. Ha nagyjából ennyi pénzt fognak erre kapni, akkor
úgy tudják vállalni a halászléfőzőt, hogy este 6-ig tart maga a rendezvény, tehát az esti sztárfellépőt,
show elemeket nem fognak tudni erre a rendezvényre szervezni. A tavalyi költségvetése ennek a
rendezvénynek 1,5 M Ft volt, erre kaptak az elmúlt évben 1,2 M Ft-ot.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Sajt és Túrófesztivál támogatásához véleménye szerint
ne nyúljanak, de mindkét rendezvény elválik a hagyományos nagy ünneptől, tehát a rendezvények
nagyon olcsón vannak számolva 300 e Ft-al, mert május 1-én és augusztus 20-án is kell ünnepet
rendezni. Véleménye szerint inkább ezt az összeget kellene megemelni.
A bogrács napjáról akkor felszabadul 300 e Ft, mert benne van a vállalásban, tehát erre javaslatot
tenni. Javasolja, hogy ebből tegyenek át a rendezvényekre 100 e Ft-ot és a többit pedig osszák el. A
testvérvárosi kapcsolatot, amennyiben a sport alapból meg lehet rendezni, akkor ne költsék el ezt az
összeget, hanem maradjon tartalékban az a 300 e Ft.
Arnóczi István János megkérdezte, hogy a GYÜSZ-TE 4 M Ft-ot kapott, milyen kötelező feladata
van?
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Várfi András polgármester hozzátette, hogy azt az összeget a Tourinform Iroda működésére kapták.
Amelyről most szavazunk a két nagy rendezvényre.
Már az is nagy változás, hogy nem az ünnepekkor lesz. Nekünk többletköltséget jelent, a május 1 és
augusztus 20. ünnepségek megrendezése.
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy a Sajt és Túrófesztivál azért válik el, mert a május 1 szerdára
esik, nehéz egy kétnapos rendezvényt ehhez igazodva létrehozni. Az augusztus 20-ra lehetne olyan
kompromisszumot kötni, hogy tegyék augusztus 20-ra augusztus 19 helyett.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy vannak mozgóünnepek. Jelentősen elválik a korábbi
évekhez képest. Kért javaslatot a 200 e Ft-ra. 300 e Ft-ot pedig tegyenek tartalékba.
Nagyné Perjési Anikó javasolta, hogy gondolják át, mert ahhoz, hogy bármilyen színvonalas
rendezvény legyen a városban, lehet választani, vagy csinálnak sok valamilyen rendezvényt, vagy
inkább kevesebbet, de azok legyenek színvonalasak.
Egész napos rendezvényt nem lehet pár százezer forintból létrehozni.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, hogy nincs új rendezvény, ezek a rendezvények mind
működtek az elmúlt évben. A GYÜSZ-TE nyert pályázatot, melynek eredményeként már nem kell
színpadot és hangosítást bérelni.
Arnóczi István János elmondta, hogy a Sajt és Túrófesztiválra milyen szakmai befektető jön, a
szakma hogyan fogja képviseltetni magát?
Tímár Imre a GYÜSZ-TE képviseletében elmondta, hogy az elmúlt évben a fesztivál 0. napján egy
sajt mesterkurzus volt, mely az idén is megrendezésre kerül. A tavalyi évhez képest szinte dupla
számú kiállító lesz és az egyéb árusok száma is több lesz.
Fülöp Zoltán javasolta, hogy a 200 e Ft-ot tegyék a halfőző verseny megrendezésére, a 300 e Ft pedig
maradjon tartalékban.
Márjalaki József javasolta a felosztásra, hogy helyezzenek tartalékba 200 e Ft-ot, ez elegendő lenne
új rendezvényekre, a halfőzőre 200 e Ft-ot még a 600 e Ft-hoz a böllérfesztivált még kiegészíteni 50 e
Ft-al az úgy lenne 300 e Ft, CIBERE gyereknapját szintén 50 e Ft-al kiegészíteni, a rendezvényeket
szintén 50 e Ft-al egészítené ki, valamint a pünkösdi fesztivált is 50 e Ft-al kiegészíteni.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a rendezvények esetében változatlanul fenntartja, hogy
mind a május 1-et, mind az augusztus 20-át meg kell szervezni. A CIBERE gyermeknap mindig kijött
100 e Ft-ból.
Béres János megkérdezte a TDM vezetőjét, hogy a halfőző verseny át lesz téve augusztus 20-ra? Mert
ha át lesz téve, akkor nem kell külön ünnepséget szervezni.
Várfi András polgármester elmondta, hogy ennek a rendezvénynek a szervezése már elindult. Nem
most kell 50 vagy 100 e Ft miatt dönteni egy másik dátumról.
Fülöp Zoltán elmondta, hogy a nemzeti ünnepekre összesen 300 e Ft-ot kértek, ezt nyilván
megalapozták.
Várfi András polgármester reagálva hozzátette, hogy azért kevesellte a 300 e Ft-ot, mert méltó
módon kell megünnepelni ünnepeinket. Mivel most itt megnyílt a lehetőség, ezért tartaná fontosnak,
hogy 400 e Ft-ot.
Javasolta az alábbiakban történő elosztást:
Bogártalálkozó 400 e Ft
Pünkösdi fesztivál 400 e Ft
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Rendezvények 400 e Ft
Kertbarátok 50 e Ft
CIBERE gyereknap 100 e Ft
Böllértalálkozó 300 e Ft
Tartalék 200 e Ft
Halfőző verseny 800 e Ft
Kérte, hogy szavazzanak erről a javaslatról, ez alapján a Sajt és Túrófesztiválra biztosított 1.750 e Ftal együtt 4,4 M Ft.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
148/2013. (IV.17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésben Rendezvény
alap címen elkülönített 4,4 M Ft-ot az alábbiakban osztja el:
- XV. Sajt és Túrófesztivál 1.750.000,-Ft
- XVII. Nemzetközi Bogártalálkozó 400.000,-Ft
- Pünkösdi Bográcsos és Ételfőző Fesztivál 400.000,-Ft
- Nemzeti Ünnepek és egyéb városi ünnepségek 400.000,-Ft
- Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör 50.000,-Ft
- CIBERE gyereknap 100.000,-Ft
- V. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka verseny 300.000,-Ft
- XV. Nemzetközi Halfőző verseny 800.000,-Ft
- Tartalék 200.000,-Ft
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Képviselő-testület véleményének kikérése a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
esetleges átszervezéséről (működési helyének megváltoztatása) /szóbeli előterjesztés /
Várfi András polgármester ismertette, hogy a város részéről javasolták, hogy az intézmény egy
központi helyen és Művelődési Központ jobb kihasználása érdekében át lehet tenni az oktatást.
Intézményvezető Asszony is leírta a véleményét.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, 2010. évben már foglalkozott ezzel a témával a Képviselőtestület. Akkor megállapításra került, hogy jó helyen van az intézmény, azóta nem sok változás történt.
A feltételrendszer sem változott sem a Művelődési Házban, sem az intézményben. A jelenlegi helyén
minden feltétel adott, hogy megfelelő és színvonalas oktatás legyen.
Hevesi Nagy Anikó intézményvezető elmondta, az intézmény székhelye nagyon távol van a
központtól, ami sokszor gondot jelent a gyerekeknek az oktatás helyszínére való eljutásában. Ebből a
szempontból jó lenne az áthelyezés. Amikor a tankerületi igazgató erről tájékoztatta felmerült az is,
hogy egy iskolának ahhoz, hogy megfelelően tudjon működni, különböző feltételeknek kell
megfelelni. Ehhez nemcsak a személyi feltételek, hanem a helységek, eszközök rendelkezésre kell,
hogy álljanak. Ezt törvény szabályozza. Ezek a követelmények minimumkövetelmények. Külön tanári
szoba, tantermek, öltözőhelyiségek, mosdóhelyiségek, az egyéni hangszeres oktatáshoz termek stb.
Azt a problémát, hogy a központtól távol esik a székhely azon biztos segítene, valamint egy központi
kulturális színhelyként szolgálna. Tart attól, hogy amennyiben nem biztosítható ennek a maradéktalan
ellátása a helységek és a feltételek tekintetében akkor az oktatás fog sérülni illetve a gyerekek érdeke.
Nem zárkózik el az intézmény.
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Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy a Művelődési Házba a feltételek kialakítása az
önkormányzat feladata?
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, hogy a feltételek biztosítása közös érdek, ennek
érdekében közösen kell a KIK-el megvizsgálni azt, hogy ők mit tudnak és az önkormányzat mit tud
biztosítani. Közös érdek az, hogy egy olyan centrum alakulhasson ki a településen belül, amely
egyrészt a szolgáltatást igénybe vevők, másrészt a szolgáltatók igényét maximálisan kihasználja.
Jelenleg az önkormányzat kezdeményezi ezt a változtatást. Ebben van önkormányzati érdek is, hiszen
a Művelődési Ház jelenleg kihasználatlan. A jövőben sem lehet látni azt, hogy hogyan lehetne
megtölteni funkcióval. Megváltoztak a kulturális igények és használati lehetőségek, amelyek anno telt
házat biztosítottak a Művelődési Házban. Műszaki állapota leromlott, 2-3 éven túl nem húzható a
felújítás, egy átfogó felújítást kell tenni az épületen. Meg kell teremteni a kihasználtságát, hiszen arról
az épületről a város nem mondhat le, ezért meg kell keresni azokat a közös kapcsolódási pontokat,
amikor az oktatás fenntartójával közösen ezt a problémát meg lehet oldani.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, véleménye szerint jelenleg az önkormányzat biztosít minden
olyan feltételt, hogy kimagasló művészetoktatás történjen a városban, megfelelő helyen. Nem biztos,
hogy pluszköltségeket kell felvállalni annak érdekében, hogy a Művelődési Ház ki legyen használva.
A szakmai feltételek biztosítása nem az önkormányzat feladata.
Lehóczkiné Tímár Irén megkérdezte, készült- e valamilyen irányba felmérés arra vonatkozóan, hogy
milyen átalakítás szükséges az épületben, melyik épületszárnyra vonatkozik a telephely kijelölés,
illetve számára közelinek tűnik a 2013/2014-es tanév, ennyi idő alatt hogyan lehet ezt megfelelő
szinten átalakítani?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, jelenleg egy koncepció kialakítása folyik, az első kérdés az, hogy
a Képviselő-testület akar-e változtatni a jelen szerkezeten vagy nem. Kettős feltételrendszerről
beszélünk, a fenntartónak a feladata a szakmai feltételek biztosítása, nemcsak szakmai feltételekről
beszélünk, hanem tárgyi feltételekről, a működtetés feltételeiről, hiszen az épület karbantartása,
fenntartása az önkormányzat feladata. Ezért jelent közös költségviselést. Mind a két félnek az az
érdeke, hogy egy színvonalas ellátást biztosítson a településen. Ennyi idő alatt nem készülhetett tételes
költségvetési kimutatás. Most nyílik meg a lehetősége annak, hogy az önkormányzat és a KIK közösen
döntsön arról, hogy a művészeti oktatás feltételrendszerét megváltoztatja a településen. Amennyiben
megfogalmazódik az a szándék, hogy meg kívánják változtatni ezt a feltételrendszert akkor meg kell
vizsgálni azokat a jogszabályi feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az új épületben az
oktatási intézmény a működési engedélyt megkapja. Kialakíthatók a feltételek megfelelő
költségviselés ellenében. Jelenleg valóban jók a művészetoktatás feltételei ez azt eredményezi, hogy
az önkormányzatnak két épületvagyon működtetéséről kell gondoskodni. A koncepció célja az, hogy
egy olyan kulturális központot kell kialakítani Gyomaendrődön, ami ötvözi ezt a kettőt. Mivel jelenleg
is igénybe veszik a művelődési ház szolgáltatásait.
Nagyné Perjési Anikó elmondta, jelenleg a művelődési házban leginkább délután és az esti órákban
vannak foglalkozások, az iskolának szintén ezen időpontokban vannak az óráik. Ha az iskolát
odavinnénk, akkor az egyéb foglalkozásokat hol tudják megtartani? Az iskolának legalább 8 tanterme
van, amit ki kellene alakítani tükörterem stb. A művelődési háznak melyik része az, ami alkalmas
lenne ennyi helyiség kialakítása, úgy hogy mellette maradjon olyan közösségi helység ahol az
eddigieket is lehet folytatni.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a testületnek kell eldöntenie, hogy elindul ez a változtatási
folyamat vagy nem, ez a döntéshozó felelőssége. Jelenleg ezek a termek a művelődési házban
rendelkezésre állnak a tükörtermek is. Ha a testület úgy dönt, akkor meg kell vizsgálni, hogy mi az,
ami a művelődési ház tevékenységével összeegyeztethető és mi az, ami nem. Ezt követően lehet arról
dönteni, hogy a koncepciót megvalósítja a testület vagy nem. Sok érv szól amellett is, hogy a
művelődési központ a jelenlegi formájában maradjon meg, ezt egy tételes felmérés és kimutatások,
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költségvetési becslések elkészítését követően lehet meghatározni. Most arról van szó, hogy a felek úgy
döntenek, hogy ezt a változtatást megpróbálják megvalósítani. Amennyiben az a döntés születik, hogy
nem valósítható meg mert olyan a költségkihatása, nem lehet biztosítani az egyéb funkciókat, akkor a
megvalósítás érdemi szakaszához nem kezdenek hozzá.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy hogyan szólna a döntési javaslat?
Várfi András polgármester válaszában elmondta, lehet pozitív döntés, mely azt célozza, hogy
felmérik, megvizsgálják a lehetőséget és azt követően döntenek. A negatív pedig azt jelenti, hogy
egyáltalán nem foglalkozik vele a Képviselő-testület, elutasítja.
Márjalaki József véleménye szerint megéri, hogy a Képviselő-testület illetve az intézményvezetők is
lássák a számokat. Javasolta, hogy vizsgálják meg a lehetőséget.
Várfi András polgármester hozzátette, az elmúlt hónapok döntései azt célozták, hogy teljesen be
legyen lakva egy épület, mert az a költséghatékony, hogyha minden terem használva van. Ez is azt
célozná, hogy egy helyre kerüljön a kultúra. Nemcsak költségei lennének, hanem a későbbiekben
hozadéka is.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
149/2013. (IV.17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálja a lehetőségét és anyagi
kihatásait, hogy a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény székhelye a Katona József
Művelődési Központban legyen.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Körös Kajak Sportegyesület kérelme
Várfi András polgármester ismertette, hogy az egyesület előző projektjét, pozitív hírnek értékelte a
sajtó, Leader pályázat segítségével felépítették a Halász István Csónakházat. Most szeretnének
továbblépni, és egy újabb Leader pályázaton indulni a csónakház közelében egy sólyapálya és móló
építésének megvalósítása céljából. Az engedélyezési terv költségeinek finanszírozásához kérnék a
Képviselő-testület támogatását. A tervezési költség bruttó 1.257.300 Ft.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy az előző projektnél volt 7 M Ft megelőlegezés, annak
a pénzügyi elszámolása mikorra várható és mikor tudja visszafizetni az egyesület?
Gellai Imre az egyesület elnöke válaszában elmondta, hogy túl vannak az ellenőrzésen, gyakorlatilag
az elszámolás pár hét kérdése. A kifizetési szakaszba érkezett.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az 1.
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
150/2013. (IV.17.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Körös Kajak
Sportegyesület kérelmének és vállalja a Halász István Csónakház közelében létesítendő
sólyapálya és móló engedélyezési tervének finanszírozását, bruttó 1.257.300 Ft összegben.
Forrásaként a 2013. évi költségvetési rendelet felhalmozási tartaléka között, Fürdő és egyéb
pályázati saját erő jogcímen megtervezett keretet jelöli ki. Ezen tétel a 2013. évi költségvetési
rendelet soron következő módosítása során kerüljön beépítésre.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
4. Napirendi pont
A Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése
Várfi András polgármester ismertette, hogy a sportcsarnoknál lehetőség van pályázatra, ehhez
szükséges önkormányzati forrás 4.213.908,-Ft. A forrás biztosított a 2008. évben kibocsátott
kötvényforrás az előző évek gazdálkodása során realizált többletbevételből.
Márjalaki József hozzátette, hogy mindenképpen ráfér a karbantartás, felújítás a sportcsarnokra.
Javasolja a pályázat benyújtását.
/Iványi Lajosné képviselő elhagyta az üléstermet jelen van 9 fő képviselő./
A Képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
151/2013. (IV.17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 8/2012.
(III.29.) BM rendeletben meghatározott önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó támogatások igénybevételére, a Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális
fejlesztése érdekében.
A fejlesztés forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:
Bruttó költség: 19.912.702
Támogatás mértéke (80 %): 15.930.162
Önkormányzati saját erő (20 %): 3.982.540
Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy az építéshez kapcsolódó támogatási
összeg 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében 4 fő
közfoglalkoztatottat alkalmaz 3 hónapig, melyhez 231.368 Ft saját forrást biztosít.
Így a fejlesztés megvalósításához szükséges összes önkormányzati saját forrás 4.213.908 Ft.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a fejlesztés megvalósításához szükség önerőt a
felhalmozási célú előző években képződött pénzmaradványa terhére biztosítja (2008. évben
kibocsátott kötvényforrás és az előző évek önkormányzati gazdálkodása során realizált
többletbevétel).
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Várfi András polgármester
/Iványi Lajosné képviselő visszatért az ülésterembe, jelen van 9 fő képviselő/
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5. Napirendi pont
Penny parkolójából útépítéshez igénybevételi eljárásról döntés / szóbeli előterjesztés /
Várfi András polgármester ismertette, vannak olyan hangok, hogy nem lesz aluljáró. Lesz aluljáró
Gyomaendrődön. Nem kell dönteni igénybevételi eljárásról. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy
hétfőn Jegyző úrral a NIF-nél jártak, ahol tárgyaláson vettek részt. Az aluljáró építése során a
közvilágítást biztosítani kell és így a közvilágítás egy zárt helyen lesz, több világítótestet kell
elhelyezni. Volt egy olyan kérésünk, hogy LED technológiával szereljék fel. A közbeszerzés nem úgy
lett kiírva, és nem így nyerte el a kivitelező a pályázatot, tehát erre nincs lehetőség.
Így évi 400 e Ft-al nő a költségünk. A közúttal még lesz egy tárgyalás, lesz egy megosztás, hogy a
költségekből átvállal valamekkora arányt.
Kérdésessé tette az aluljáró építését, az hogy az elkerülő út építéséhez hozzájárul-e a tulajdonos, amely
nem a Penny Market, mert ők is bérlik azt a területet egy cégtől. Ez a cég úgy nyilatkozott ezen a
megbeszélésen, hogy hozzá fog járulni és így nem kell dönteni egyéb jogtechnikai módszerekről.
Kérte, hogy fogadja el a Képviselő-testület a tájékoztatót.
A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
152/2013. (IV.17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Várfi András polgármester
tájékoztatóját az aluljáró építése tárgyban.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Várfi András polgármester elmondta, van egy KEOP 5.5.0 jelű pályázatunk, melyben a városházának
valamint a művelődési ház nyílászáró cseréje, szigetelése szerepel. Erről a pályázatról megérkezett az
értesítést, formai hiba miatt elutasították. Április 15-én érkezett a levél 10 nap áll rendelkezésre
jogorvoslatra, próbálunk élni a lehetőséggel.
A másik KEOP 4.10.0/A/12 egy energetikai pályázat, 4 épület tetején kerülne elhelyezésre napelem.
Jelen pillanatban ennek a pályázatnak a hiánypótlása történik a befogadó nyilatkozat megérkezett.
Változtak az összegek, erről már korábban a Képviselő-testület döntött, mindenhol csökken az összeg
és ezért kell most dönteni.
Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatokról.
A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
153/2013. (IV. 17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 61/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú,
Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati felhívás
alapján, „Villamosenergia-igény kielégítése napelemes rendszer kiépítésével a gyomaendrődi nevelésioktatási intézményekben” címmel.
A projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak:
-

Kis Bálint Általános Iskola
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cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181., Hrsz: 72/2
Kis Bálint Általános Iskola
cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45., Hrsz: 1591
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
cím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 7., Hrsz: 113
A projekt tervezett forrásösszetétele:
A projekt teljes beruházási költsége:42.514.748 Ft.
A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség (pályázatban elszámolható költség):
42.514.748 Ft.
A beruházás megvalósításához biztosított önkormányzati saját erő összege: 6.377.212 Ft, melyet
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2008. évben kibocsátott kötvényforrás terhére biztosít.
A KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázatban igényelt támogatás összege: 36.137.536 Ft, mely a
pályázatban elszámolható összes költség 85 %-a.
Határidő: 2013. április 17.
Felelős. Várfi András polgármester

A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
154/2013. (IV. 17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 62/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú,
Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati felhívás
alapján, „Gyomaendrődi alap- és középfokú oktatási intézmények villamosenergia-igényének
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címmel.
A projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak:
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 43., Hrsz: 687
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya
cím: 5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2., Hrsz: 6241
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya
cím: 5502 Gyomaendrőd, Alkotmány u. 2-6., Hrsz: 6241
A projekt tervezett forrásösszetétele:
A projekt teljes beruházási költsége:46.467.526 Ft.
A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség (pályázatban elszámolható költség):
46.467.526 Ft.
A beruházás megvalósításához biztosított önkormányzati saját erő összege: 6.970.129 Ft, melyet
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2008. évben kibocsátott kötvényforrás terhére biztosít.
A KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázatban igényelt támogatás összege: 39.497.397 Ft, mely a
pályázatban elszámolható összes költség 85 %-a.
Határidő: 2013. április 17.
Felelős: Várfi András polgármester

A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
155/2013. (IV. 17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 60/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú,
Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati felhívás
alapján, „Közfeladatot ellátó önkormányzati tulajdonú épületek energiaellátásának fejlesztése
napelemes rendszer kiépítésével” címmel.
A projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak:
- Varga Lajos Sportcsarnok
cím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., Hrsz: 1587
- Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
cím: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2., Hrsz: 6291/1
A projekt tervezett forrásösszetétele:
A projekt teljes beruházási költsége: 50.425.353 Ft.
A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség (pályázatban elszámolható költség):
50.425.353 Ft.
A beruházás megvalósításához biztosított önkormányzati saját erő összege: 7.563.803 Ft, melyet
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2008. évben kibocsátott kötvényforrás terhére biztosít.
A KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázatban igényelt támogatás összege: 42.861.550 Ft, mely a
pályázatban elszámolható összes költség 85 %-a.
Határidő: 2013. április 17.
Felelős: Várfi András polgármester

A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
156/2013. (IV. 17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 59/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú,
Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati felhívás
alapján, „Szociális feladatot ellátó épületek energiaigényének kielégítése napelemes rendszer
kiépítésével” címmel.
A projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak:
- Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
cím: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5., Hrsz: 278/2
- Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
cím: 5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6., Hrsz: 5039
- Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
cím: 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1., Hrsz: 8406
A projekt tervezett forrásösszetétele:
A projekt teljes beruházási költsége: 46.218.900 Ft.
A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség (pályázatban elszámolható költség):
46.218.900 Ft.
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A beruházás megvalósításához biztosított önkormányzati saját erő összege: 6.932.835 Ft, melyet
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2008. évben kibocsátott kötvényforrás terhére biztosít.
A KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázatban igényelt támogatás összege: 39.286.065 Ft, mely a
pályázatban elszámolható összes költség 85 %-a.
Határidő: 2013. április 17.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester ismertette, hogy a Mamuttec Kft 4 millió forint értékben egy 650 cm-es
mászó gúlát adományoz Gyomaendrőd városnak. Ez egy játékelem. Ez az ajándék jelzi, hogy jó a
város és a vállalkozók közötti kapcsolat. Ismert, hogy a cég egy svájci tulajdonú kft, eredményesen
dolgoznak. Ezt az ajándék utalványt akkor adták át, amikor sor került a 1400 m2-es üzemcsarnok
átadására, de tervezik a további fejlesztéseket is. Ezt a játékot megfelelő helyre kellene helyezni,
javasolja, hogy az Október 6 lakótelepen lévő játszótéren, mely reflektált helyen van. A játszótéren
vannak fa játékelemek, melyeket el lehetne helyezni például a besenyszegi részen, ahol a szabványok
miatt le kellett bontani a játszóteret. Az új játéknak egy 14 méteres sugarú körre van szüksége, nagyon
biztonságosan kell megépíteni. Az elbontott játékok helyére pedig a későbbiekben szintén ilyen
kötélelemekből készült játékokat kellene vásárolni. A kivitelezést úgy lenne célszerű, hogy május 24ig kellene felépíteni, kész vannak a tervek. A mostani elemek mellett lehetne ezt felállítani, még az
átadásig nem kellene elbontani, hanem az ünnepség után áthelyezni besenyszegre.
Nagyné Perjési Anikó hozzátette, nem kellene elbontani addig a többi játékot, hiszen amit oda fognak
tenni, az nem alkalmas minden korosztálynak a játszásra, tehát a többi játékot egyelőre nem kellene
elbontani csak akkor, ha helyettük tudnak másikat tenni.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, nem bontanák el egyenlőre, hanem felállítanák a gúlát, és
megterveznék mellé a többi játékot, hogy milyeneket vegyenek, csak ez utána történne meg a bontás
és áthelyezés. Kérte, hogy döntsön a Képviselő-testület, hogy a gúlát a jelenlegi játékelemek mellé
helyezik el.
A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
157/2013. (IV. 17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mamuttec Kft által ajándékozott 4
M Ft értékű mászó gúla játszótéri eszközt az Október 6. lakótelep mellett lévő játszótéren
helyezi el.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ismertette, többek számára tapasztalható a Fő úton álló kamionok az
ENCI-nél. A volt ENCI épületben működő Prima-Soft Kft- nél nagyon megnőtt a kamionforgalom,
ennél fogva az udvarban található több vállalkozással erős ellentétek vannak.
Lehetőség lenne, hogy a Selyem illetve a Fő útra merőlegesen kialakítsanak egy útalapot, segítve ezzel
a vállalkozás. Egy kis elkerülő út kerülne megépítésre, 4 m széles 30 cm betondarálékból készült
útalap, melyet később le lehetne burkolni. Ez lehetővé tenné, hogy ott álljanak sorba a kamionok ne a
Fő úton, és mindig csak egy forduljon be az ENCI parkolójába.
A Gyomaszolg Kft elkészítette ennek a költségvetését, mely 729.600 Ft+ÁFA. A Prima-Soft Kft
ügyvezetőjével illetve tulajdonosaival történt egyeztetéskor abban egyeztek meg, hogy ennek a
költségnek a felét átvállalná a Kft. Amennyiben megküldjük, a megállapodást másnap már utalják is
az összeget, így lehetővé válik az út megépítése. Kérte a Képviselő-testület támogassák az út
megépítését, ami 364.800 Ft-ba kerülne az önkormányzatnak. Ezzel is javítanák a városközpont
közlekedését.
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A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
158/2013. (IV. 17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Prima Soft Kft (Gyomaendrőd, Fő
út 81.) telephelyének megközelítését biztosító mentesítő út építéséhez a költségek 50 %-os
finanszírozása mellett 364.800,-Ft-ot biztosít, a 2013. évi költségvetési rendelet 4.
mellékletében út, járda és kerékpárút felújítására elkülönített 20 millió Ft terhére.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a soron következő ülés, nem
április 25-én lesz, hanem május 2-án. Bejelentette, hogy április 25-én 26-án szabadságon lesz, kérte a
Képviselő-testületet, hogy személy érintettsége miatt zárja ki a döntéshozatalból. Felhívta a figyelmet,
hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
159/2013. (IV. 17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a szabadságának
alakulása tárgyú tájékoztató döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
160/2013. (IV. 17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester
tájékoztatóját a szabadságának alakulásáról, amely szerint 2013. április 25-26. napján 2 nap
szabadságot tölt le.
Határidő: azonnal

Egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli ülést
bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Iványi Lajosné
hitelesítő

Béres János
hitelesítő
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