GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
21/2013

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29.-i üléséről
az Új Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester, Arnóczi
István János, Betkó József, Fülöp Zoltán, Iványi Lajosné,
Lehóczkiné Tímár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József, Nagyné
Perjési Anikó, Poharalec László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László osztályvezetők valamennyi napirendhez
Andó Ágnes a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője valamennyi napirendhez
Iványi Rita tervező és Styevola István a Békés Megyei Önkormányzat képviselője az 1. napirendhez

Jegyzőkönyv
vezetők:

Csikós Anikó, Jakucs Mária

Ülés időtartama: 14.00-17.35
Várfi András polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, a hivatal osztályvezetőit, intézményvezetőket. Köszöntötte a Járási Hivatal
vezetőjét. Köszöntött minden érdeklődő állampolgárt, a sajtó képviselőit, és a Tv előtt
ülő gyomaendrődi lakosokat, akik innen kísérik figyelemmel a képviselő-testület
munkáját.
A mai képviselő-testületi ülést 14 órára hívta össze, mely határozatképes, a 12 fős
testületből 11 fő jelen van.
A jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Iványi Lajosné és Fülöp Zoltán képviselőket
kijelölni.
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Felkérte a képviselőket szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
378/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli Iványi Lajosné és Fülöp Zoltán képviselőket.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ezt követően javaslatot tett az ülés napirendjére. A kiküldött meghívóhoz képest új napirend nincs, ugyanakkor a Körös Kajak SE sólyapálya
építéséről, illetve a könyvtár használatának nyilatkozatáról kell dönteni.
Megkérdezte, van-e egyéb javaslat, kérdés a napirendekkel kapcsolatban.
Poharelec László javasolta, hogy vegyék fel az Őszidő Idősek Klubjának a térítésmentes teremhasználatát a gyomai városrészen lévő Katona József Művelődési Központban.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy ezt a bejelentéseknél is lehetett volna,
de mivel módosító javaslat ezért kérte, hogy szavazzanak a felvételről.
A képviselő-testület 9 igen 1 nem 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
379/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felveszi a 2013. augusztus
29-i nyílt ülés napirendjei közé az „Őszidő Idősek Klubja térítésmentes teremhasználata a Katona József Művelődési Központban” című
napirendet.
Határidő: azonnal
Felkérte a képviselőket, hogy ennek megfelelően határozzanak az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
380/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
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1. 46-os főút Gyomaendrődi elkerülő szakaszának nyomvonal kiválasztása
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I. félévi beszámolója
3. Beszámoló az önkormányzat rendelkezésére álló forrás (kötvény és az önkormányzati gazdálkodás maradványa) hozamának és felhasználásának 2013. I.
félévi alakulásáról
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fennálló adósságának átvállalása
5. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosítása
6. Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2012/2013-as nevelési évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
7. Egészségügyi tárgyú döntések végrehajtásának tudomásul vétele, Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám alatti önkormányzati épület felújítása
8. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
9. Helyi járat üzemeltetési közszolgáltatási szerződésmódosítás
10. Gyomaközszolg Kft. üzletrész értékesítés
11. Termőföldek hasznosítása
12. Az Álmosdomb utca 1. szám alatti ingatlan tulajdonba adása
13. Többlet kátyúzási munkálatok
14. A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány kérelme
15. Pályázat benyújtása Határ Győző mellszobrának elkészíttetése érdekében
16. Pályázat benyújtása testvérvárosi találkozó szervezése érdekében
17. Bíráló Bizottság létrehozása - ÁROP-1.A.5.-2013.
18. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének II félévi ülésprogramja
19. Az önkormányzattól állandó megbízást kapott, önkormányzat képviseletében
eljáró személyek beszámolója
20. SECINTELL Bt. elszámolása a 2013. évi Rendezvény Alap támogatásról
21. Zöldterület gazdálkodási, parlagfű elleni védekezési feladatokról beszámoló
22. Beszámoló a gáz szolgáltatás közbeszerzési eljárásáról
23. Beszámoló a Belvíz III. beruházásról
24. Tájékoztatás ingatlanhasznosításokról
25. Tájékoztató az önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések
módosítási eljárásának helyzetéről
26. Tájékoztatás a KEOP-1.1.1/C/13. és KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 Települési
szilárdhulladék-gazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos pályázatokról
27. Őszidő Idősek Klubja térítésmentes teremhasználata a Katona József Művelődési Központban
28. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. §
(2) bekezdés a.) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására
zárt ülésen kerül sor.
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1. Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/II. szolgálati bérlakás kiutalása
2. Gyomaendrőd, Fő u. 45/1. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
3. Beszámoló az önkormányzati bérlakásoknál végzett ellenőrzésről
Határidő: azonnal
Ezt követően Várfi András polgármester átadta Gyomaendrőd Város Egészségügyéért
járó oklevelet Dr. Bánki Gyula orvos részére.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a város életében fontos a sport, sok kiválóság van az úszás a kajak-kenu, kézilabda, futball és még több területen. Sok sikeres
sportág van. Minden évben meghirdetik a Balaton átúszást és minden évben Gyomaendrődről többen részt vesznek. A Liget Fürdőnek volt egy kezdeményezése, hogy aki
indul 2013. évben felajánl egy fürdő lógójával ellátott pólót, valamint ha igazolják,
hogy részt vettek akkor egy féléves úszóbérletet kapnak. Csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez és felajánlotta, hogy a 21 év alatti gyomaendrődi versenyzők közül,
aki leggyorsabban átússza a Balatont, annak ő felajánlj egy 20.000 Ft értékű utalványt.
Papp Károly volt a leggyorsabb 21 év alatti. A többi résztvevő: Székely Endre, Szabó
Péter, Várfi András, Dananaj István, Kocsis Tamás, Várfi Péter.
Átadta Papp Károly részére az oklevelet és az utalványt, valamint Székely Endre részére az oklevelet.
Ezt követően a Polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeiről.
Július a szabadság hónapja, így a Képviselő-testületnek sem volt rendes ülése.
Június 30-án a kulákságok miatt üldözötteknek emlékmű lett felállítva. Megköszönte
a szervezőknek, illetve akik részt vettek benne.
Július 19-én a Térségi Gondozási Központnak volt egy projektzáró rendezvénye a nappali ellátás került felújításra. Nagyon szép munkát végzett a Gyomaszolg Kft, az ellátottak számára jelentős minőségi javulás történt.
A helyben lévő külföldi tulajdonú cégek mindig fejlesztenek ilyen a Skylotec Hungary
Kft is, ahol egy csarnokavató volt szintén ezen a napon.
Augusztus 3-án volt a Rózsahegyi iskolához köthető tanoda programnyitó, mely nagyszerű jól szervezett rendezvény volt.
Talán Gyomaendrőd legnagyobb fesztiválja a Bogártalálkozó, amely augusztus első
hétvégéjén kerül megrendezésre. Sok szép autót vonultattak fel. Kis pénzből jól gazdálkodik Kardos Ferenc immár a 17. alkalommal, ezúton is megköszönte és a többi
szervezőnek. Kicsit eldurvult a locsolkodás, vízibombázás, ezt lehet, hogy ki kellene
hagyni az elkövetkező évben, mert balesetveszélyes.
A mozgáskorlátozottak augusztus 12-én rendezték meg a babfőző verseny, még Törökszentmiklósról is érkeztek.
Augusztus 20-a illet az azt körülvevő ünnepek, rendezvények. Államalapító királyunkra
emlékezünk és előtte 18-án volt a Nemzetközi Halfőző verseny, jól szervezett vendégség volt. Sok neves vendég jött el, nem a színpadon állva, hanem beszélgettek, Dr. Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő, Dankó Béla országgyűlési képviselő, Erdős
Norbert országgyűlési képviselő, Kiss-Rigó László megyéspüspök, Oszter Sándor szí577. oldal

nész, Kiss Zoltán VM osztályvezető, valamint magának a versenynek volt felkért fellépője Buday Péter mesterszakács. 20-án délelőtt a városháza előtt egy címerátadás volt.
Dr. Szonda István faragta ki, ezúton is köszöni munkáját. Ez is jelzi, hogy itt a városháza. A 20-i ünnepség is itt volt Dr. Szabó Ferenc történész volt a szónok, azt követően
kenyér áldásra, szentelésre került sor, majd pedig a kiscipók szétosztására.
Este 19 órakor az endrődi Szent Imre Katolikus Templomban a Szentegyházi
Gyermekfilharmónia adott hangversenyt. Tele volt a templom, nagyon színvonalas a
műsoruk, Dr. Szonda István szervezte meg. Ugyanezen este a Fő téren volt egy rendezvény, amit két helyi vállalkozó szervezett, sok ember vett részt önkormányzati támogatás nem volt.
Augusztus 24-én Kovács Imrére emlékeztünk. A járási hivatal falán van egy emléktábla,
itt történt koszorúzás, a Kovács Imre társaság érkezett Budapestről, majd azt követően
a Református Imateremben volt egy könyvbemutató, majd Kovács Imre unokája énekelt egy magyar népdalt, ezt követően Vésztőmágorra mentek a történelmi emlékparkba ahol koszorúzás történt.
Augusztus 25-én a Vidra Járási Mentőcsoport alakulása történt, mely jól szervezett
rendezvény volt. Mindig hangsúlyozza, hogy településünk életében fontos a biztonság, egy ilyen mentőcsoport is azt szolgálja, hogy a biztonságunk még jobb legyen,
megköszönte Andó Ágnes hivatalvezető asszonynak, hogy ilyen jól szervezte.
Ugyanezen a hétvégén volt egy kajakos rendezvény volt a Viharsarok Kupa.
Augusztus 20-a az általában a magyar éghajlatnál a lehűlést jelenti.
Szeptember 1 az iskolakezdés. A működtető részéről, az iskolákban megtettük mindent, Alpolgármester úr több bejáráson volt és megbízásának megfelelően ellátta feladatát, az iskolák megfelelő állapotban vannak, kezdhetik a tanévet.
A Bethlen Gábor Szakképző iskola, amely mezőgazdasági és élelmiszeripari, a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz került, ebben a formában önállóan gazdálkodó egység.
A Kner Imre Gimnáziumban jelen pillanatban is folyik a munka, hogy az egyház legyen a fenntartó. A püspök úr azt nyilatkozta, hogy nem látja akadályát.
Az általános iskoláknál is megtörténtek a felújítások. Ismert, hogy a Rózsahegyi Iskolánál nem történt meg az igazgatóváltás, mivel érvénytelennek és eredménytelennek
nyilvánította a pályáztatást. Úgy gondolja és bízik a pedagógusok felelősségteljes
munkájában, hogy ebből Gyomaendrőd gyermekei nem vesznek észre semmit és
minden iskolában lényeg, hogy a gyermekek kiszolgálása a legjobb legyen, erre is
lesz megoldás.
Jó iskolakezdést kívánt a pedagógusoknak, kívánja, hogy a gyermekek örömmel menjenek iskolába.
Andó Ánges a járási hivatal vezetője, megköszönte a Vidra Önkéntes Mentőcsoport
rendezvényén a segítséget nagyszámú nézőközönség és érdeklődő jelent meg. Az előadások és a kiállítás két héttel meg lett hosszabbítva, ez a Mundérba bújt történelem,
amely Turi János őrnagy úr magángyűjteményéből származik. Az állandó kiállítás az
Szeghalmon van. Megnyitották a járási hivatalt az iskolák számára az ÖNO jelezte,
hogy szeretnének majd átmenni. Illetve szeretné azt a segítséget megköszönni, amely
az intézményvezetők, a vállalkozók részéről irányukba megnyilvánult, hiszen nagyon
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kevés pénzből nagyon nagy rendezvényt csináltak. Reméli, hogy hosszú távon ennek a
hozadéka a települések biztonságában fog megnyilvánulni.
Elmondta továbbá, hogy segítségképpen megkapták azt a lehetőséget, hogy a takarékszövetkezeti kirendeltségeken a Vidra mentőcsoportnak a „befőttesüvegje” ami a
lakossági hozzájárulásokat gyűjti, hiszen Európai Uniós forrásokra fognak tudni,
katasztrófavédelmis pénzekből pályázni. A települési önkormányzatok tagjai annak a
polgárvédelmi szövetségnek, amely visszafinanszíroz majd az önkéntes polgárvédelmi szervezeteknek. Ez úgy teljes, ha a lakosság hozzájárulását mindenkinek erejéhez
mérten, az aprópénztől a papírpénzig bezárólag, ezek a befőttesüvegek, mint előregondolkodás és a biztonság megteremtésének jelképei, fogadják a kirendeltségeken
illetve az okmányirodáinkban, minden járási településen.
Dorogi János a Príma-Protetika Kft kereskedelmi vezetője köszöntötte a képviselőket
és a lakosságot. Megköszönte a lehetőséget a hozzászólásra. 2013 októberétől Gyomaendrődön ortopédiai szakrendelést indítanak. A Kft 1993-ban alakult teljes mértékben magyar tulajdonosok alapításával. Békéscsabai székhellyel működnek, ma már kb
180 fővel. Fő profiljukban gyógyászati segédeszközöket gyártanak és forgalmaznak, de
mint támogatott egészségügyi szolgáltató ezen főprofil kiegészítéseként például ortopédiai szakrendeléseik vannak. Az, hogy létrejöhetett Gyomaendrődön egy ilyen szakrendelő, ebben nagyban közreműködött Dr. Torma Éva igazgató főorvos, illetve Várfi
András polgármester úr, illetve még nagyon sokan, akiknek ezúton köszöni.
Reméli, hogy jelenlétükkel meg tudnak felelni, minden lakosnak, akik mozgásszervi
panaszokkal felkeresik. Az ortopédiai szakrendelések indulásának ideje, az engedélyeztetéstől függ jelenleg, úgy néz ki, hogy október 8-án fogunk tudni indulni. Minden hónap második keddjének délutánján lesznek jelen. Az ortopéd főorvos Dr. Papp Attila
békéscsabai főorvos. A rendelések ingyenesek. A rendelés célja, hogy beutaló nélkül,
azok a mozgásszervi panaszokkal rendelkező emberek keressék fel, akiken tudnak segíteni, magasabb fokú eszköz igénybevétele nélkül.
Sok esetben nem is tudjuk, hogy egy-egy rögzítő-merevítő gyógyszerhasználat nélkül
mennyit tud segíteni abban, hogy a munkában megfáradt ízületek tehermentesítésével
csökkentsék a fájdalmat.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, majd megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van e hozzászólásuk?
Poharelec László képviselő megköszönte, hogy az augusztus 20-i rendezvényről is
elismerősen szólt. Rideg Zoltán és maga nevében megköszönte Hunya Péternek a
közútkezelő segítségét, Németh Dezsőnek, Knapcsek Lajosnak, Tímár Vincének, a
Gyomaszolgnak valamint a Gyüsz-tének. Egy kis összefogással és együtt gondolkodással sok mindent végre lehet hajtani.
A Szabadság térrel kapcsolatban megkérdezte, hogy a járási hivatal színe, hogy alakult
ilyenné, mert egy ilyen patinás épületnek az az igazi Habsburg sárga, Mária Terézia
sárga jól mutatott, erre szeretne választ kapni.
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Várfi András polgármester elmondta, hogy jelen van az ülésen Andó Ágnes hivatalvezető, ha tudja a választ, akkor elmondta.
Andó Ágnes elmondta, amikor először bemutatkozott az volt az első mondata, hogy
csupa meglepetés neki Gyomaendrőd, aznap ezzel is zárt. Újra válaszol erre a kérdésre,
bár napok óta ezt olvashatják az új Gyomaendrőd című hírlapban. Polgármester úr
segítségével a gyomaendrod.hu-n megjelent cikk tartalmazza azt, hogy mi történt a
ház színével, illetve Iványiné segítségével a facebook-on továbbítva van ez a cikk, tehát
bárki olvashatja.
Szeretné felidézni azt a napot, amikor szavazásra bocsátották, hogy a Kormányhivatal
kérése alapján bizonyos összeggel járuljon hozzá az önkormányzat az épület felújításához. Sem a külső sem a belső felújításhoz az önkormányzat egy fillérrel nem járult
hozzá. Nem elemezné az okokat, ez aznapra esett amikor tömve volt a terem szülőkkel. Polgármester úr, Marton Dániel és Iványiné ellene szavazott Farkasnénak ennek
következtében aznap a Képviselő-testület semmit nem szavazott meg köztük ezt a
pénzt sem. Az épület színét nem ő döntötte el. Négy hónappal korábban kérte a Kormányhivatalt, hogy legyenek szívesek eldönteni a ház színét, mert nagy valószínűséggel nem fog tetszeni Polgármester úrnak. Valamint kérte, hogy hivatalosan kérjék meg
az önkormányzattól azt a nyilatkozatot, amiben az önkormányzat engedélyezi az épület felújítását. Ezt a nyilatkozatot május elején megkapta a Kormányhivatal, ebben Polgármester úr nyilatkozatban hozzájárult, hogy mi mindent csinálhat a Kormányhivatal
az épületen. Fel lett sorolva, engedélyezték a kamerák felszerelésétől kezdve mindent.
Majd volt egy egyeztető tárgyalás, ami nagy hirtelen történt, amikor Polgármester úr
közölte e Főigazgató Úrral, a kivitelező volt jelen, a járási hivatalvezető helyettese volt
jelen, a műszaki osztályvezető volt jelen és jómaga. Meglehetősen emelkedett hangulat volt és ő nincs hozzászokva tárgyalásban az ilyen hangulatú tárgyalásokhoz, amikor
polgármester úr közölte, hogy ő templom sárgára szeretné az épületet, hivatkozott
egy önkormányzati rendeletre, aminek a számát nem tudta megmondani, de kikerestük. Ez a rendelet valóban tartalmazza a szín kötöttségét, az épületre, tehát polgármester úrnak igaza volt, csak a tekintetben nem értette, hogy 4 hónappal azelőtt abban a
nyilatkozatban tájékoztatnia kellett volna a Kormányhivatal feletteseit. Jóhiszeműen
választotta ki a kivitelező és főigazgató úr a ház színét, ami az előző Képviselő-testületi
ülésen elmondottak alapján hófehér, tört fehér és szerinte mályvás színű, de tudják,
hogy ezek nem színek, hanem számok szerint vannak, tehát 007-es mondjuk, mint
James Bond.
Ennek a tárgyalásnak, aminek eléggé éles hangvétele volt, főigazgató úr ajánlása alapján miszerint visszafestjük a mályvás színt sárgára és másnapra levonul a kivitelező az
épületről lebontja, és abból festi ki az önkormányzat és olyan színűre-amilyenre akarja,
egy kompromisszumos megállapodás született minek következtében a hófehér színt
4-2 vagy 3-1 arányban belekeverték és színmintát festettek a falra, amelyet polgármester úr elfogadott. Hallja ő, hogy milyen színű hogy nem kontrasztos, azt gondolja,
hogy a kivitelező és a kormányhivatal a saját pénzéből nem jelezvén az önkormányzat,
hogy milyen színűt szeretne, olyat csinált, amilyenre pénze volt és amilyet jónak látott,
majd egy kompromisszumos megoldással kikevertek egy újabb színt, ami ilyen lett őt
pedig nem érdekelt most se a ház színe. Őt az érdekelte, hogy a leszakadó stukkó ne
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essen senkinek a fejére, hogy a három vagy nyolcszínű ház hiszen egy csomó bejavítás
volt, koszos volt, ahogy lelopták a rézpárkányzatot letört ez mind ki lett javítva és azt
gondolja, hogy egy ízléses szép ház van, amelyben méltó és minőségi munkát végezhetünk.
Most kérdezzék még a ház színéről, ha levehetnék napirendről a ház színét azt megköszönné és arra koncentrálnának ami érdemi munka.
Megkérdezte Polgármester urat, hogy elmondott az úgy történt e?
Várfi András polgármester elmondta, hogy nem célszerű belekeverni egy másik napirendi pontot. Nem szereti, ha valaki csúsztat, és azt mondja, hogy polgármester és
még két képviselő Farkasné ellen szavazott, mert ez elhangzott. Ez nem tartozik a
tárgyhoz és nem szavaztak ellene, hanem tartózkodtak.
Andó Ágnes közbeszólt, hogy a Kormányhivatalt a jószándék vezette, méltatlan volt
az a ház ahogy átadták és amilyen körülmények között a járás elkezdte működését.
Országosan mintaértékű az, amiben most dolgoznak. Csak megerősíteni tudja, hogy
ha Önök templomsárgát szerettek volna, akkor ez a ház templomsárga lenne. Szeretné
lezárni ezt a színvitát és arra szeretne koncentrálni, hogy a Gyomaendrőd és járás lakosai maximálisan ki tudják szolgálni egy szép, tiszta és méltó épületben, aminek számára teljesen mindegy milyen színe van.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy egyáltalán nem akar színvitát, nem kívánja másnak megadni a szót. Ugyanis a Kormányhivatal főigazgatója is bele lett keverve,
ő most nincs is. Méltánytalan, hogy erről így beszélünk.
Megkérdezte, hogy van e valaki még egyéb nem a színnel kapcsolatos kérdése?
Iványi Lajosné képviselő megkérdezte járásvezető asszonytól, hogy ha ez a cikk ebben a bizonyos újságban megjelent, és ha ez úgy van, ahogy van, akkor miért probléma, hogy ő ezt a facebook-on megosztotta? Engedélyt kellett volna kérni?
Andó Ágnes elmondta, hogy őszintén örül, mert 8 hónap alatt egyszer sem hallotta,
hogy megszólal és ezt neki sikerült elérnie. Semmi probléma nincsen belőle, megköszöni, ugyanis a templom kisutcájában az emberek megsimogatják ezért, ugyanis ennek a cikknek az utolsó mondata az, hogy nagyon nagyvonalú és jólelkű népek lakják
Gyomaendrőd és vidékét. Úgyhogy bármilyen céllal tették fel polgármester úr a
gyomaendrod.hu-ra illetve Ön a facebook oldalra csak köszönni tudja, mert őt népszerűsítik, ugyan nem kérte.
Várfi András polgármester kérte, hogy fejezzék be, mert sértő szavakat használnak.
Andó Ágnes hozzátette, hogy ő nem sért senkit.
Várfi András polgármester elmondta, hogy kár volt erről beszélni, ha megjelenik egy
cikk egy újságban, akkor ő mint a gyomaendrod.hu felelős kiadója nyugodtan adhat
olyan utasítást, hogy felkerüljön oda.
581. oldal

Egyéb hozzászólás nem volt, a Polgármester a képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámolóról kérte a képviselők döntését. Megkérdezte van-e kérdés,
hozzászólás.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
381/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 25/2013. (I. 31.),
94/2013. (II. 28.), 121/2013. (III. 28.), 128/2013. (III. 28.), 129/2013. (III.
28.), 131/2013. (III. 28.), 137/2013. (III. 28.), 184/2013. (V. 2.), 200/2013.
(V. 2.), 208/2013. (V. 2.), 243/2013. (V. 30.), 262/2013. (V. 30.),
263/2013. (V. 30.), 264/2013. (V. 30.), 268/2013. (V. 30.), 269/2013. (V.
30.), 270/2013. (V. 30.), 282/2013. (V. 30.), 285/2013. (V. 30.),
288/2013. , V. 30.), 291/2013. (V. 30.), 293/2013. (V. 30.), 294/2013. (V.
30.) 299/2013. (VI. 12.), 323/2013. (VI. 27.), 327/2013. (VI. 27.),
329/2013. (VI. 27.), 334/2013. (VI. 27.), 335/2013. (VI. 27.), 336/2013.
(VI. 27.), 337/2013. (VI. 27.), 338/2013. (VI. 27.), 339/2013. (VI. 27.),
340/2013. (VI. 27.), 341/2013. (VI. 27.), 344/2013. (VI. 27.), 345/2013.
(VI. 27.), 346/2013. (VI. 27.), 347/2013. (VI. 27.), 349/2013. (VI. 27.)
Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a következőkben bejelentette, hogy szabadságon volt
július 8 és 12 között 5 munkanapot, július 22 és 26 között 5 napot. Jelezte, hogy
szeptember 2 és 13-a között összesen 4 munkanap szabadságot kivenni. Érintettsége
miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
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
382/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert
kizárja a Polgármester szabadságának alakulásáról adott tájékoztató
döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
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A képviselő-testület a szabadság alakulásáról adott tájékoztatót egyhangú, 10 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
383/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester szabadságának alakulásáról adott tájékoztatót,
amely szerint július 8 és 12 között 5 munkanap, július 22 és 26 között
5 munkanap szabadságot tölt le, valamint szeptember 2 és 13 között
4 munkanap szabadságot kíván igénybe venni.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
46-os főút Gyomaendrődi elkerülő szakaszának nyomvonal kiválasztása
Várfi András ismertette, hogy a Megyei Önkormányzatnál részt vettek egy megbeszélésen az elkerülő úttal kapcsolatban. Köszöntötte Iványi Rita tervezőt és Styevola
István szakértőt a Megyei Önkormányzattól.
Felkérte, hogy ismertessék a lehetőségeket és azt követően a Képviselő-testület
eredményesen döntene abban, hogy hogyan lenne célszerű.
Iványi Rita tervező ismertette, hogy a Békés Megyei Önkormányzat megbízásából
tervezik a 47-es és 46-os számú főút település elkerülőút szakaszainak illetve az M44
gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő szakaszának megvalósíthatósági tanulmányát. Ennek a tanulmánynak a keretein belül készülnek településelkerülő
tervek. Mezőberény elkerülő szakasz 46-os és 47-es 46-os számú főút településelkerülő szakasza Gyomaendrőd, Mezőberény, Békés, Doboz és Sarkad, illetve egy harmadik témakörben pedig az M44. Az ő feladatuk az Utiber Kft, a Gyomaendrőd elkerülő tanulmánytervének az előzetes vizsgálata volt. Jelenleg a 46-os számú főút mintegy 6-7 km-en keresztül áthalad Gyomaendrőd belterületén. A projekt célja a jelenlegi belterületi átmenő szakasznak a megszüntetésével illetve ezeknek a forgalomnak
az elkerülő útra való átterelésével a forgalombiztonság növelése a városban, a környezetszennyezés csökkentése, áruk és személyek hatékony szállításának elősegítése,
a térség versenyképességének illetve fejlődésének az elősegítése lenne. Megvizsgálták a korábban készült tanulmányterveket illetve az országos területrendezési tervben
és a megyei szerkezeti rendezési tervekben szereplő elkerülő nyomvonalakat. Az országos és a megyei rendezési tervben is Gyomaendrőd egy déli elkerülőúttal jelenik
meg. Ezeket figyelembe vették, és mint nyomvonal változat szerepeltették. A tervezési
paraméterek 2x1 sávos külterületi főút, 90 km/h tervezési sebesség, 12 m-es koronával 7,50-es burkolatszélességgel 3,50-es forgalmi sávokkal.
Alapvetően északi és déli nyomvonalváltozatokat vizsgáltunk, az északit is vizsgálták,
tudják, hogy a város fejlesztési tervében a déli nyomvonal változatok szerepelnek inkább.
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Várfi András polgármester hozzátette, hogy szeptember 15-ig kell dönteni, amenynyiben most itt nem alakul ki egységes álláspont, vagy a képviselők kérik, hogy még
legyen idő gondolkodni, akkor egy rendkívüli ülésen is megtehetik ezt. Hallgassák
végig a tájékoztatást, tegyenek fel minden kérdést.
Iványi Rita ismertette, hogy 7 nyomvonal változatot állítottak össze, mely 3 fő nyomvonal illetve azok variációjában. A Képviselő-testület feladat, hogy ebből a 7 változatból 3 változatot kell szeptember 15-ig preferálniuk, amit később a megvalósíthatósági
tanulmányba mélyebben fognak vizsgálni illetve tovább fogják tervezni.
Az A nyomvonal változat Gyomaendrődöt nyugatról illetve délről kerüli el, ez az országos területrendezési illetve a megyei szerkezeti tervben is szerepel. Egy balra felálló sávval lehetne Nagylapost megközelíteni, ezután a meglévő úttal párhuzamosan
haladna déli irányba, szintén a 46-os úttal Gyomaendrőd megközelítése innen valósulhatna meg egy balra felállós csomópont segítségével. Ezután a nyomvonal déli
irányban haladna tovább. Az elkerülőútra lassú gépjárművel felhajtani nem szabadni,
ezért keresztezéseket biztosítottak a területek megközelíthetősége miatt. Natura 2000
terület mintegy kilométeren keresztül haladna a nyomvonal, elkészült az élővilág felmérés is, ami arra a következtetésre jutott, hogy ezen a területen jelölő fajok nincsenek, természetvédelmi szempontból annyira nem értékes terület a Nemzeti Park véleménye szerint akár be is lehet tölteni. Délkelet felé fordulva keresztezi a nyomvonal
a 443-as Szarvas felé vezető főutat illetve a 4642 jelű Kondoros felé vezető utat.
Mindkét út keresztezésénél elsődlegesen egy körforgalmi kialakítást javasoltunk, amit
a csomóponti távolságok lehetővé is tesznek. Továbbhaladva érjük el a Regionális
Hulladéklerakó illetve az ipari területre lévő kereszteződést, ami egy teljes értékű balra felállós csomópontot terveztek az önkormányzat kérésére. A nyomvonal ezután
keresztezi a 120-as illetve 127-es vasútvonalat, amelyet villamosított keresztmetszettel illetve mindkét oldalon egy terület kiszolgáló földút lehetőségének helybiztosításával terveznének, és ezután csatlakozna vissza szintén egy balra felállós T csomópont
segítségével a meglévő 46-os főútra a nyomvonal. Ez a nyomvonal környezetvédelmi
szempontból, olyan szempontból aggályos, hogy a 46-os út párhuzamos szakaszán
ezen a területen úgynevezett gyepterületeket érint, amely a szántóföldi művelésű területen igen értékesnek számít. Illetve vízépítési szempontból is amiatt nem előnyös,
hogy rengeteg belvízcsatornát keresztez, tehát rengeteg kisműtárgyra, átereszre, csatornakorrekcióra lesz szükség ebben az esetben. Ez érvényes a többi nyomvonal változatra is.
Az önkormányzat kérésére vizsgáltak egy Nagylapost is elkerülő nyomvonalat, mely
Nagylapos előtt válna ki a 46-os számú főútból, Nagylapost nyugatról kerülné meg és
párhuzamosan haladna a meglévő 46-os főúttal szintén egy T csomópont kialakításával válna el a meglévő főúttól. Szintén a mezőgazdasági művelési területeken haladna
déli irányba. A keresztezése ugyanott lenne, mint az A nyomvonal változaton a Hármas-Körösön. Ez a változat eltér, mivel kevesebb tanyaépületet érint, a csomópont
végén ugyanúgy visszacsatlakozik az A nyomvonalba.
A variációk a déli nyomvonalon abból adódnak, hogy a C nyomvonal, mely a közutas
egyeztetésen preferálva volt a rövidségét illetően illetve a meglévő 46-os útnak ennél
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a lehetőségnél használnák ki leghosszabban a nyomvonalát. A meglévő 46-os út folytatásaként meghosszabbításaként folytatódna és csatlakozna be a D nyomvonalba.
A következő lehetőség a B nyomvonal, a 46-os számú főút mintegy 2 km-en át még
párhuzamosan haladna a 120-as vasútvonal nyomvonalával, ott fordulna egy jobb
ívvel délre és párhuzamosan egy öntözőcsatornával haladna déli irányba és szintén
becsatlakozik a korábban ismertetett A és D nyomvonalba.
Az északi nyomvonal változat bal ívvel hagyná el a meglévő 46-os út nyomvonalát,
közel párhuzamosan haladna a körös illetve a holt körös vonalával, ez a terület üdülőterületeket érint, illetve ez érint legtöbb helyen régészeti területeket is illetve vízépítési szempontból ez a nyomvonal változat érinti az egyes számú öntözőcsatorna fővonalát, amely kiváltása nagyobb költséggel járna. Természetvédelmi szempontból ez a
legaggályosabb nyomvonal, ugyanis km-eken át a Natura 2000 területtel párhuzamosan fut. A gépkocsiforgalom megjelenésével fokozottabbá válik a zavarás, amely
nemcsak az élővilágot, hanem az üdülőtelepülést is zavarná. A Körös keresztezése
után délre fordult szintén egy régészeti területen áthaladva csatlakozna vissza a meglévő 46-os számú főút nyomvonalára. Ez lenne az E változat.
Vízépítési szempontból a B nyomvonal változat mondható legkedvezőbbnek, rövidebb műtárgyak építésével illetve kevesebb csatorna korrekció építésével pont a B
nyomvonal hossza talán az a leghosszabb.
A szintbeli csomópontok kialakítása, a földút keresztezése, műtárgyak számában közel azonos.
F nyomvonalként szerepeltetik az önkormányzat nem preferálta, költséghatékonyság
miatt szerepeltették, hogy megmaradna a meglévő 46-os számú főúti körös híd illetve a 443-as számú főúton haladna egy darabig és csak a település szélén válna ki ez
az elkerülőút és a déli nyomvonalba csatlakozna be.
A településen átvezető nyomvonalat vizsgáltak, de elvetették ugyanis településszerkezeti szempontból nem előnyösek. Az egységes Gyomaendrődöt elválasztó hatása
lenne. Nem egyezik a város rendezési tervével, a település fejlesztési koncepciójával,
illetve a településen belül csatlakozó utaknak a forgalma továbbra is a városközponton keresztül bonyolódna, nem oldaná meg a hálózati problémákat.
Van egy több szempontú elemzés, amely a projekt pénzben nehezen kifejezhető hatásait mutatja be, ebben van egy ilyen, hogy közlekedésbiztonsági szempontból, környezetre gyakorolt hatások, természet és kulturális örökségek, a nemzetközi együttműködés segítése ilyen szempontból lehet pontozni ezeket a változatokat, különböző
súlyokat adni ezeknek a pontszámoknak, ezek alapján is lehet következtetni, hogy
melyik nyomvonal változatok lesznek a kedvezőbbek.
A C és D változat az A nyomvonal változat a D illetve a B és D nyomvonal változat jön
ki legelőnyösebbre. Ez mind a déli oldalon elhelyezkedő változatok.
Poharelec László elmondta, hogy nem volt alkalom gyomaendrődi emberekkel beszélgetni, kérte, hogy a lakosokkal egyeztessenek erről, mert ez hosszútávon Gyomaendrődöt érinti és ha mód és lehetőség van rá, egy rendkívüli ülést össze lehet hívni,
ez egy olyan horderejű kérdés.
Javasolta az északi elkerülőt, mivel a legnagyobb kamionforgalom Mezőberény felől
van és utána pedig a Körösladány-Dévaványa felől érkező.
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Forgalomszámlálás is bizonyítja, és azzal tudják Gyomaendrődnek a tehermentesítését biztosítani, mert akkor a Mezőberény felől érkező a Dévaványa-Körösladány felől
érkező teherforgalom elkerüli Gyomaendrődöt. Úgy gondolja, hogy Dévaványa felől
érkezőknek előnyös lehet, mivel egy járásban is vagyunk és nekik is ez nagy segítség
lehet, hogy az oda üzemekbe utazó illetve oda alkatrészeket szállító járművek sokkal
könnyebben meg fogják tudni közelíteni Dévaványát is. A Kondoros illetve Szarvas
felől érkező teherforgalom nem olyan óriási, mivel mindkét helyen biztosan megépül
a 44-es.
Az északinál nem e lehetne kiegyenesíteni úgy, hogy Nagylapos után csatlakozna be,
mert akkor nem kerülne olyan közel a Hármas-Köröshöz. Illetve lehet, hogy a régészeti területet is el lehetne ezáltal kerülni.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy valóban az lenne helyen, ha a
gyomaendrődi polgárok is szót kapnának. Egy közmeghallgatást kell tartani ebben a
témában. Az egyeztetésen azt mondták, hogy csak az északit ne. Van egy Regionális
Hulladéklerakónk és van egy Ipari Parkunk, erről nem szabad megfeledkezni, hogy
ezeknek a kiszolgálására kell gondolni, nem pedig arra hogy menjen el a kamionforgalom és ne tudjanak csatlakozni hozni a 100000 tonna kapacitású magtár, ez lényeges.
A főépítész véleményét is meg kell hallgatni.
Styevola István szakértő a Békés Megyei Önkormányzat képviseletében elmondta,
hogy ez egy globális rendszer. A 46-os számú főút megyehatár-országhatár rendszernek lesz egy része. Ebből a szempontból kell figyelembe vennünk majd azokat a
tényezőket, amik előfordulnak, azért is mert az NFÜ által egy KÖZOP 3.5-ös Regionális Fejlesztési tervcsomagjában van benne, aminek az a funkciója, hogy legalább megyei szintű fejlesztések kapcsolódjanak egybe. Ez azért fontos, mert azok a változatok,
amik megjelentek a tervezők által, azok elképzelések, korábbi tervek és jelenleg
szakmai szemmel javasolt nyomvonal folyosókban lettek megtervezve. Ezek vizsgálat
alá fognak kerülni. A vizsgálatok eredménye fogja a nyomvonal változatokból kiemelni azt az egy változatot, ami kiemelt megoldásként ennek a 46-os teljes nyomvonal
láncolatának része lesz Gyomaendrőd esetében. Lehet kiválasztani északi és déli változatot is ebbe a három nyomvonalváltozatba, amit kértünk, hogy szeptember közepéig megszülessenek, de szigorú szakmai szempontok szerint lesz a bírálat, többkritériumos rendszer alapján. Felhívta a figyelmet, hogy ha van olyan változat, amelyik valamelyik miatt aggályos, az ne kerüljön be ebbe a három nyomvonal változatba, azért
mert az NFÜ által elfogadott vizsgálati módszerek nem biztos, hogy Gyomaendrődre
lettek kitalálva.
/Arnóczi István János elhagyta az üléstermet, jelen lévő képviselők száma 10 fő/
Várfi András polgármester ismertette a döntési javaslatot, miszerint a Képviselőtestület most nem dönt erről. Meg fog határozni egy időpontot közmeghallgatásra
ebben a témában és szeptember 15-ig pedig rendkívüli Képviselő-testületi ülést fog
összehívni és azon döntenek. Kérte, hogy szavazzanak.
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A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
384/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 46-os főút Gyomaendrődi elkerülő szakaszának nyomvonal kiválasztása tárgyban jelen
ülésen nem hoz döntést. Közmeghallgatást követően rendkívüli Képviselő-testületi ülés keretében fog dönteni 2013. szeptember 15-ig.
Határidő: 2013. szeptember 15.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I. félévi beszámolója
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetést az első
félévben két alkalommal módosított. Az előterjesztésben röviden ismertetik az önkormányzat egészének, azaz valamennyi intézmény 2013. évi első félévi bevételét és kiadásait, majd a melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat az önállóan működő intézmények és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények első féléves gazdálkodásának alakulását. A táblázatból kiderül, hogy mind a bevételi oldalon mind a
kiadási oldalon az első félévben 55%-os a teljesítés.
A bizottságok elfogadásra javasolják a beszámolót.
/Arnóczi István János visszatért az ülésterembe, jelen lévő képviselők száma 11 fő/.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
385/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2013. augusztus 29.
Felelős: Várfi András polgármester
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3. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat rendelkezésére álló forrás (kötvény és az önkormányzati gazdálkodás maradványa) hozamának és felhasználásának 2013. I. félévi alakulásáról
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a Képviselő-testület 2011. decemberi ülésén döntött a kötvényforrás kezelésénél, hogy 2012. január 1. naptól az önkormányzat nem
kíván külső szakértői szolgáltatást igénybe venni. Létrehoz egy három főből álló
munkacsoportot, akik a feladatot ellátják, koordinálják illetve a döntéseket meghozzák. Kamatfizetés már a kibocsátás évében is terhelte az önkormányzatot, a törlesztést 2011. évben kezdtük meg. A kamatfizetéseket, törlesztéseket és a felhasználásokat is figyelembe véve 2012. december 31-én a rendelkezésre álló forrás összege
571.521.201,-Ft volt. 2012. évről 3 darab tranzakció húzódik át erre az évre, valamennyi ügylet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél jelenik meg. Az áthúzódó
lekötésekből 19.828.805 Ft realizálódott. A tárgyidőszak alatt végrehajtott tranzakciókat a munkacsoport felügyelte illetve döntései alapján történtek. Tárgyidőszakban
eszközölt lekötésekből realizált hozam összege 7.401.591,-Ft. 2013. január 1 és június
30. között összesen 26.775.259,-Ft hozam realizálódott a kötvényből. A kamatfizetés
és tőketörlesztés 2013. március 31-én volt esedékes. A számlánkon rendelkezésre állt
922 CHF, így március 28-án 440.174 CHF vásárlásra került sor. Március 31-én esedékes törlesztésre és kamatfizetésre az önkormányzat 110.169.139,-Ft-ot fordított. Fejlesztési kiadások finanszírozására több mint 29 M Ft került felhasználásra. A vizsgált
időszak végén betét formájában 443 M Ft áll rendelkezésünkre, a főszámlán pedig 16
M Ft jelenig meg. A Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában javasolta a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
386/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat rendelkezésére álló kötvény-és egyéb forrás 2013. I. félévi alakulását bemutató beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata fennálló adósságának átvállalása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József előadta, hogy a központi költségvetésben rögzítettek szerint lehetőség van arra, hogy a hitelező az államháztartásért felelős miniszternél kezdeményezze
az önkormányzat 2012. december 31-én meglévő adósságából az átvállalást követően
fennálló adósságállomány állam általi átvállalást az érintett önkormányzat írásos engedélyével.
Az adósságállomány állam általi átvállalásnak kezdeményezésének végső határideje
ezév szeptember 30-a. Feltétel, hogy a hitelező az átvállalásra felkínált adósságrész
7%-nak megfelelő összeget a központi költségvetés részére 2013. december 20. napjáig megfizesse. Az erre irányuló önkormányzati felhatalmazást a Képviselő-testület
határozatban rögzítette, melyet elküldtünk a Raiffeisen Bank részére. A pénzintézet
ezen jelzésünkre döntött arról, hogy abban az esetben tud részt venni az önkormányzati adósságkonszolidáció második körében, amennyiben az önkormányzat
vállalja az előterjesztés részeként olvasható megállapodás tervezetben rögzített feltételeket. leglényegesebb elem, hogy az önkormányzat vállalja, hogy a központi költségvetés részére a hitelező által fizetendő az átvállalásra felkínált adósságrész 7%nak megfelelő összeget a pénzintézet helyett megfizeti. A pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület egyhangúlag 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
387/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete élni kíván azon lehetőséggel,
amelyet a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. Törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXIV. Törvény
2. §-a rögzít. Gyomaendrőd Város Önkormányzata engedélyezi a
Raiffeisen Bank Zrt. részére, hogy 2013. szeptember 30. napjáig kezdeményezze a Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. december
31-ei adósságából az átvállalást követően fennálló adósságállomány
állam általi átvállalását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a hitelező pénzintézet által a központi költségvetés részére 2013. december 20. napjáig fizetendő, az átvállalásra felkínált adósságrész 7%-ának megfelelő
összeget a banknak a Raiffeisen Bank Zrt. és Gyomaendrőd Város
Önkormányzata közötti Megállapodásban rögzített feltételeknek
megfelelően biztosítja.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Gyomaendrőd
Város Polgármesterét az alábbi Megállapodás megkötésére.

Megállapodás
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Amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
- továbbiakban: Ügyfél - ,
másrészről a
Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest, Akadémia u. 6.
- továbbiakban: Bank – ,
- együttesen a továbbiakban: Felek - között az alábbiak szerint.
Felek tényként rögzítik, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Ktv.) 72. §-a
szerint Ügyfél olyan átvállalással érintett önkormányzat, melynek a
Ktv. 72.§ (1)-(2) bekezdés szerinti, a 2012. december 31-ei adósságából a Ktv. 72.§ (8) bekezdése, továbbá 74.§ (6) bekezdése alapján történt állam általi átvállalást követően a Bankkal szemben adósságállománya maradt fenn, mely a jelen megállapodás megkötésekor a
következők szerint áll fenn (továbbiakban: Fennálló Adósságállomány)
2008. február 4. napján kelt Forgalmazói szerződéssel összhangban
2008. február 27. napján az Ügyfél mint kibocsátó által
HU0000341847 ISIN azonosító szám alatt kibocsátásra került
6.316.000 CHF össznévértékű, CHF-ben denominált, Szép városunk
Gyomaendrőd elnevezésű Kötvénysorozat alapján 1.200.763 CHF tőke
és járulékai,
1.
Felek megállapítják, hogy a Ktv. - 2013. évi XCII. törvénnyel
megállapított, 2013. július 1. napjától hatályos - 72.§ (9) bekezdése
szerint lehetőség van arra, hogy a hitelező az államháztartásért felelős
miniszternél kezdeményezze a Fennálló Adósságállomány egésze
vagy része állam általi átvállalását (továbbiakban: Átvállalásra Felkínált Adósságrész) az érintett önkormányzat írásos engedélyével.
A Ktv. 72.§ (10) bekezdése szerint az átvállalás kezdeményezése leadásának határideje 2013. szeptember 30. napja. Az átvállalás feltétele, hogy a hitelező az Átvállalásra Felkínált Adósságrész 7%-ának
megfelelő összeget a központi költségvetés részére 2013. december
20. napjáig forintban megfizesse (továbbiakban: Befizetési Kötelezettség). A Ktv. 72.§ (12) bekezdése szerint a devizában fennálló Átvállalásra Felkínált Adósságrész után fizetendő Befizetési Kötelezettséget a
befizetés napját megelőző munkanapon a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.
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2.
Felek megállapodnak, hogy Ügyfél kifejezett kérésére Bank a
teljes Fennálló Adósságállomány, mint Átvállalásra Felkínált Adósságrész tekintetében kezdeményezi annak állam általi átvállalását.
3.
Felek megállapodnak, és Ügyfél kifejezetten kötelezettséget
vállal, hogy a Bank részére megtéríti a Befizetési Kötelezettség alapján
fizetendő teljes összeget a jelen megállapodásban foglaltak szerint.
4.
Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a 4. pont szerinti fizetési
kötelezettsége teljesítésének érdekében Banknál vezetett 12055409 00340068 - 00100008 sz. számláján a Befizetési Kötelezettség összegével megegyező összeg a Befizetési Kötelezettség esedékességét
megelőző napon rendelkezésre fog állni, és azt fizetési kötelezettsége
biztosítékaként pénzóvadékként (továbbiakban: Pénzóvadék) helyezi
el az alábbiak szerint. Ügyfél jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul megbízza a Bankot, hogy Bank a Befizetési Kötelezettség összegével megegyező összeget a Befizetési Kötelezettség esedékességét megelőző napon, a fent megjelölt számlán Ügyfél 4. pont
szerinti fizetési kötelezettsége Pénzóvadék biztosítékaként, mint
meghatározott célra elkülönített és kezelt, Ügyfél szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközt zárolja.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben fentiek szerinti Pénzóvadék elhelyezési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Átvállalásra Felkínált Adósság állam általi átvállalására nem kerül sor. Ügyfél
tudomásul veszi, hogy az Átvállalásra Felkínált Adósság állam általi
átvállalása elmaradásáért a Bankkal szemben semminemű követelést,
kárigényt nem érvényesíthet, ugyanakkor kötelezettséget vállal arra,
hogy megtérít minden olyan kárt amely a Banknál az Ügyfél Pénzóvadék elhelyezési kötelezettségének megszegésével és ennek következtében az Átvállalásra Felkínált Adósság állam általi átvállalása
elmaradásával összefüggésben keletkezett, ide értve különösen azt az
esetet is, ha az állam a Bankkal szemben az átvállalás elmaradásával
kapcsolatban kárigényt érvényesít.
5.
Felek megállapodnak, és Ügyfél visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bankot, hogy Bank a Befizetési Kötelezettség esedékességkor, annak teljesítésével egyidejűleg a Pénzóvadékból közvetlenül
elégítse ki követelését, oly módon, hogy a teljesített Befizetési Kötelezettség összegével megegyező összegben a Pénzóvadékot csökkentse. Felek megállapodnak továbbá, hogy egymással a Befizetési Kötelezettség Bank általi teljesítésével egyidejűleg elszámolnak.
Bank köteles a Pénzóvadékból a követelése kielégítését követően, azaz a Pénzóvadék Befizetési Kötelezettséget meghaladó összegét Ügyfél részére haladéktalanul kiadni, azaz Ügyfél Banknál vezetett szám591. oldal

láján a zárolást feloldani. Amennyiben pedig a Befizetési Kötelezettség összege a Pénzóvadék összegét meghaladja, úgy Ügyfél köteles a
különbözetet a Bank részére megfizetni, erre tekintettel Ügyfél jelen
megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bankot,
hogy Bank az Ügyfél Banknál vezetett költségvetési elszámolási számláját, vagy másodsorban bármely fedezetet nyújtó számláját a hiányzó különbözet összegével megterhelje, követelését beszámítással érvényesítse.
6. Ügyfél kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben
bármilyen jogszabály megváltozása, bevezetése vagy értelmezésében
vagy alkalmazásában bekövetkezett változás miatt a jelen megállapodás szerint az Átvállalásra Felkínált Adósságrész állam általi átvállalásával összefüggésben a Banknál addicionális költségek merülnek fel,
úgy azokat a Bank részére megfizeti.
A jelen megállapodás tartalma üzleti titoknak minősül, így arról bármilyen másolat vagy kivonat kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával készíthető illetve bocsátható harmadik személy rendelkezésére.
A jelen megállapodást alulírottak, mint akaratukkal mindenben megegyezőt és mint arra jogszerűen feljogosítottak írták alá.
Kelt………………………… dátum…………………………..

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Raiffeisen Bank Zrt.
mint Bank
Képviseli:

mint Ügyfél
Képviseli:

név:

név:

Pénzügyi ellenjegyzés:
Gyomaendrőd, ………….. napján
……………………………..
aláírás
név: ……………………………..
pénzügyi ellenjegyző
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Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
5. Napirendi pont
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnököt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a Kormányhivatal több észrevételt tett a május
10-én kihirdetett rendelet egyes rendelkezéseiről, többek között jelezte, hogy egyes
szabályok ellentétesek, vagy pedig megismétlik a magasabb szintű jogforrásokban
szabályozottakat, illetve néhány helyen rossz, merev hivatkozást alkalmaztak. Felhívta
a figyelmet arra, hogy az önkormányzati képviselő kötelezettségeinek elmulasztását
szankcionáló helyi szabályok kialakításakor nem alkalmazhatók a törvényi szabályok,
amelyek 2014. általános választásokat követően lépnek majd hatályba. A bizottság
elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletét
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (4) A Képviselő-testületet a polgármester által meghatalmazott személy is képviselheti. A Képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörben hozott döntés
kapcsán az önkormányzatot - a polgármester által adott meghatalmazás alapján - a
döntést hozó bizottság elnöke képviseli kötelezettségvállalási joggal.”
2. § Az Ör 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (2) A jegyzőkönyvnek a Mötv. 52. § (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell mellékletként:
a) a képviselő kérésére az írásban benyújtott hozzászólását,
b) a jelenléti íveket,
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c) nem gépi titkos szavazás esetén a szavazásról felvett jegyzőkönyvet”
3. § Az Ör 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"25. § (3) A normatív határozatokat a 22. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell közzétenni."
4. § Az Ör 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"32. § (3) Az alpolgármester a polgármester távollétében minden munkanap 10 és 12
óra között az önkormányzati hivatalban intézi az operatív ügyeket, illetve minden hét
pénteki napján 13 és 14 óra között ügyfélfogadást tart."
5. § Az Ör 33. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § (6) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a 34. § (5) bekezdés b) pontja szerinti szervezeti egység vezetője látja el.”
6. § Az Ör 38. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„38. § (1) A Képviselő-testület megbízatásának időtartamára készített gazdasági program célkitűzéseit az éves költségvetése útján aktualizál és realizál.
(2) Az önkormányzat beszerzései előkészítése rendjének részletszabályait az SZMSZ 4.
melléklete tartalmazza.”
7. § Az Ör 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. § (1) A 43. §-ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a
34. § (5) bekezdés d) pontjában nevesített önkormányzati szerv titkári feladatait ellátó
személyzeti ügyintézőjének kell átadnia.”
8. § (1) Ez a rendelet 2013. szeptember 5-én lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör 28. § (1) bekezdés b) és e) pontja.
Gyomaendrőd, 2013. augusztus
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. augusztus hó 30. napján helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2013. augusztus 30.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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6. Napirendi pont
Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2012/2013-as nevelési évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnököt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a közoktatási megállapodás keretében működő
óvodák évente egy alkalommal kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek az elmúlt évben végzett munkájukról. A beszámolókat minden nevelési év végén kell elkészíteni július 15-ig.
A beszámolók értékelése, az ügyrendi bizottság véleményező hatáskörébe tartozik,
majd a bizottság javaslatával kiegészülve a döntés meghozatala a testületé.
Mindegyik óvoda határidőre készítette el az intézményére vonatkozó beszámolót,
amelynek úgy a tartalmi mind a formai elemei megfelelnek az ÖMIP által előírtaknak.
Az óvodák többsége igyekszik még a csökkenő gyereklétszám következtében kialakult anyagi és szociális helyzet problémáira is megoldást keresni. Sok pályázatot nyújtanak be. A nevelési intézmények igen aktívan vesznek részt a gyermekprogramokban. A Képviselő-testület 2008-as határozata alapján óvodás gyermekek úszásoktatását támogatja ennek a megvalósulásáról a nevelési intézmények ebben a beszámolóban tájékoztatást nyújtanak a Képviselő-testületnek. A Tulipános Óvoda nem tudta
igénybe venni a vízhez szoktatás lehetőségét, mivel a gyermekek szállítása nem volt
megoldható.
A nem önkormányzati óvodák finanszírozása területén továbbra is nagy a bizonytalanság, a szóbeli tájékoztatás alapján szeptember 30-ig fogják tárgyalni ezen intézmények finanszírozásában várható változásokat. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési rendeletében év végéig betervezésre kerültek az óvodák részére biztosított
önkormányzati kiegészítő magasabb támogatások.
Szabó Istvánné jelezte, hogy megtörtént a parketta javítása, viszont szüksége lenne a
fennmaradt összegre, mivel az ÁNTSZ hiányosságokat tárt fel a gyermekmosdókban
melegvíz előállítását biztosító vízmelegítő tartály cseréjéhez. Az ügyrendi bizottság
javasolja a testületnek, hogy járuljon hozzá a cseréhez.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatokról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
388/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének Szabó Istvánnénak, a Selyem Úti Óvoda és Bölcsőde 2012/2013. ne-
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velési évben végzett tevékenységéről készített óvodai és bölcsődei
szakmai beszámolóját.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
képviselőjének - Varjú Juditnak, a Vásártéri Óvoda és Bölcsőde
2012/2013. nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai
és bölcsődei szakmai beszámolóját.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének - Giricz
Ilonának, a Tulipános Óvoda 2012/2013. nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
389/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Selyem út 101. sz. alatti Gyermekliget Óvoda parkettázási feladatira elkülönített 1.450.000 Ft összegből a munka elvégzését követően
fennmaradó 279.691 Ft összegből Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyermekmosdóban kevert víz előállítását biztosító vízmelegítő
tartály cseréjét végeztesse el.
Határidő: 2013. szeptember 26.
Felelős: Várfi András polgármester
Szünet 15:28 -15:50-ig
7. Napirendi pont
Egészségügyi tárgyú döntések végrehajtásának tudomásul vétele, Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám alatti önkormányzati épület felújítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét a
napirend ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület május és június

hónapban több olyan döntést hozott az egészségügyi alapellátással és szakellátással
kapcsolatban, melyek végrehajtásával – beszámolási kötelezettség mellett - a Városi
Egészségügyi Intézményt bízta meg.
Jelen előterjesztéssel Dr. Torma Éva eleget tesz a beszámolási kötelezettségének.
A 2. sz. felnőtt háziorvosi körzettel kapcsolatban a képviselő-testület felhatalmazta az
intézményt, hogy a folyamatos működését biztosítsa 2013. augusztus 1-től Dr. Frankó
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Károly nyugdíjba vonulása miatt. A rendelőben Dr. Varga Edit háziorvos megkezdte
tevékenységét vállalkozás jellegű megbízási szerződés keretében. A tárgyi és személyi
feltételeket biztosította, az asszisztensi feladatokat Mátrai Jánosné látja el. A rendelési
idő hétfőtől péntekig 13-tól 16 óráig tart. Az eszközök, berendezések, szakmai anyagok megvásárlásához 2.094.840 Ft önkormányzati forrást különített el a fenntartó. Az
eszközök beszerzését, a rendelő karbantartását az intézmény elvégezte, a végleges
elszámolás 2013. augusztus 9-ig várható.
Az igazgató főorvos továbbá beszámolt arról, hogy a testület döntésének megfelelően július 15-én a Príma-Protetika Kft-vel megkötötték a bérleti szerződést, működni
fog a rendelés.
A beszámoló harmadik részében a Dr. Fekécs Tünde kérelme alapján az intézmény
vezetője tájékoztatja a testületet, hogy 2014. évi költségvetésből célszerű lenne forrást elkülöníteni a Fürst Sándor utcai önkormányzati épület komplett felújítására, ami
tartalmazná a fűtéskorszerűsítést, nyílászárók cseréjét, homlokzat-javítást.
Végezetül tájékoztatást ad arról, hogy a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése 2013. augusztus 1. napjától nem tartozik intézetünk finanszírozási körébe, mivel
az önkormányzat Dr. Varga Edit kolléganővel kötött önálló feladat-ellátási szerződést
a praxis ellátására.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést, javasolja a képviselő-testületnek az
intézmény beszámolójának tudomásul vételét, továbbá javasolja, hogy értsen egyet a
Fürt S. utcai rendelő komplett felújításának szükségességével.
Várfi András polgármester megköszönte a napirend ismertetését, majd hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatokat és felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
390/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért
a Fürst S. utcai önkormányzati épület komplett felújításának (fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, homlokzat-javítás) szükségességével, utasítja a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a 2014. évi költségvetési koncepció testület elé történő beterjesztéséig kérjen ajánlatokat az épület felújítására. A felújítás költségének és a pályázati lehetőségek ismeretében a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési
rendelet összeállításakor hozza meg döntését az épület felújítása vonatkozásában.
Határidő: 2013. szeptember 27.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
391/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városi Egészségügyi Intézmény beszámolóját a 246/2013. (V. 30.)
Gye. Kt. határozat, a 312/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozat, valamint a
314/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozat végrehajtásával kapcsolatban.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Magyar Államkincstár a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának törzskönyvi
nyilvántartási eljárása során hiányosságot tárt fel az alapító okirat vonatkozásában.
Egyrészt hibás az irányító szerv megnevezése, valamint alapítói jogokkal felruházott
irányító szervként mindhárom önkormányzatot kell az alapító okiratnak tartalmaznia.
Az Államkincstár a feltárt hiányosság tekintetében hiánypótlásra szólította fel önkormányzatunkat.
Az Államkincstár jelzése alapján módosításra került az alapító okirat, mely módosítást
a döntési javaslat tartalmazza.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket fogadják el az alapító okirat módosítását a döntési javaslatnak megfelelően.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
392/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csárdaszállás
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
81/2012.(XI.29.) Kt. számú határozatával, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 115/2012.(XI.30.) Kt. számú határozatával
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
672/2012.(XII.13.) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyott Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„6./ A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
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A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-,
felügyeleti szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5621Csárdaszállás Petőfi út 17. sz.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya Rákóczi út 19
Az alapítói jogok gyakorlása az alábbiak szerint történik:
A Közös Hivatal költségvetését, beszámolóját, ellenőrzéséről készült
jegyzőkönyveket, alapító okiratát, SZMSZ-t a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatalt érintő fejlesztéseket a képviselő-testületek
együttes ülés keretében vitatják meg, hoznak döntést. Az együttes
ülésen az önkormányzatok külön-külön szavaznak a döntési javaslat
elfogadásáról, melyet akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha megfelel
a 2011. CLXXXIX tv. döntéshozatalra vonatkozó szabályainak. Az
egyes önkormányzatok lakosság arányosan rendelkeznek szavazattal.
Azon önkormányzatot melynek közigazgatási területén kirendeltség
működik, és annak működéséhez hozzájárul az adott kirendeltség
működését érintő döntéshozatal során egyetértési joggal rendelkezik.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
Várfi András polgármestert, mint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzatának polgármesterét, hogy
az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: 2013. augusztus 29.
Felelős: Várfi András polgármester
9. Napirendi pont
Helyi járat üzemeltetési közszolgáltatási szerződés módosítás
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét
ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a testület a 2013. május 30-i. ülésen elfogadta a

ridegvárosi autóbuszközlekedés 2013. szeptember 1-től 2013. december 31-ig történő üzemeltetésének történő beindítását és a járat üzemeltetés finanszírozását. Mivel a
beindítás az önkormányzati támogatás növekedésével jár, ezért a Mobilbusz Kft-vel
kötött közszolgálati szerződés újbóli módosítása szükséges. A havi 1.455.000 Ft öszszegű önkormányzati támogatás 1.515.000 Ft-ra módosul.
A bizottság javasolja a testületnek a szerződés módosítását a döntési javaslatnak
megfelelően.
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
393/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a MOBILBUSZ Közlekedési
Kft-vel kötött, Gyomaendrőd közigazgatási területén 15 db járatpár
üzemeltetésével történő helyi autóbusz közlekedés biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbi szerkezetben elfogadja:
Közszolgáltatási szerződés
módosítása
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata
(Gyomaendrőd Selyem út 124. szám) képviselője Várfi András polgármester – továbbiakban ellátásért felelős Önkormányzat – másrészről a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1., cégjegyzékszám: 04-09-007440, adószám: 13935373-204) képviselője Ambrózi Erzsébet ügyvezető – továbbiakban Közszolgáltató – között, az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2008. január
hónapban az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Törvényben foglaltak alapján autóbusszal
végzett, menetrend szerinti, helyi, közúti személyszállítás tárgyában
pályázatot írt ki. A törvényben foglaltak alapján a Pályázati Felhívás 2
országos napilapban és 2 közlönyben került megjelentetésre 2008.
január 11-12-én és 15-ém (Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Közlekedési Értesítő, Belügyi Közlöny).
Az eljárás nyerteséül Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2008 (III. 27.) Gye. Kt. sz. határozatával a MOBILBUSZ Kft.-t hirdette ki és 2008. április 14-én aláírásra került a közszolgáltatási szerződés.
A felek közös megegyezéssel 2013. szeptember 1-i hatállyal a közszolgáltatási szerződés „10./ A közszolgáltatási feladat ellátásáért járó
ellentételezés teljesítésének szabályai” megnevezésű pontját az alábbiak szerint módosítják:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közszolgáltatási tevékenység végzéséből eredő költségek kompenzálásáért a helyi menetrendszerű szolgáltatásért Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a
MOBILBUSZ Közlekedési Kft. részére havi 1.515.000,-Ft; azaz egymillió-ötszáztizenötezer forint önkormányzati támogatást biztosít.
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A díjat az önkormányzat minden tárgyhó 10. napjáig átutalással megfizeti a közszolgáltató részére.
A közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében szereplő autóbusz menetrend 2013. szeptember 1-i hatállyal az alábbiak szerint
módosul:
HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
2013. szeptember 01-től
TANITÁSI ÉS MUNKANAPOKON
Öregszőlő Déryné MÁV
Szab.tér
MÁV
Szab.tér Déryné Öregszőlő
5:05
5:10
5:20
5:20
5:30
6:00
6:05---6:15
6:20
6:25
Nagyl-ra
E
6:20
6:30
6:35
6:40---6:50
7:00Kond.úton
E
Nagylról 6:45
7:05 7:20
Bajcsy út - Tiszamal.
7:35---E
ER
Szarv.út7:05
7:10 R 7:30
------7:357:55
E
E
8:108:25
8:30 Fürdő
9:25
9:309:45
E
E
9:5010:05
10:10
11:25
11:3011:45
E
11:4512:00
13:20
13:25
13:35
13:35
13:50
13:55
ER
13:50
13:5514:10
14:20Kond.úton
E
14:15
14:20---14:35
E
Szarv.út14:25
14:3014:45
14:50Fürdő
E
14:5015:05
15:10
15:30
15:35E 15:45 R
Nagyl-ra
ER
16:20
16:2516:40
16:50Kond.úton
E
Nagylaposról R 16:15 16:30
16:40
E
Szarv.út16:55
17:0017:10
17:15
17:3017:35Fürdő
17:45
18:10
18:20
18:25
21:20
21:25
21:35
21:35
21:45
22:05
22:10---22:20
22:20
22:30
TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON
5:05
5:10
5:20
5:20
5:30
6:00
6:05---6:15
E
6:20
6:30
6:35
6:40---6:50
7:00Kond.úton
E
E
Szarvasi 7:05
7:157:25
7:35
9:25
9:309:45
9:50E
10:10Fürdő
11:25
11:30E
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10:05
E
11:4512:00
---13:35
13:5013:55Fürdő

Szarv.út14:50

E
14:5515:05
E
16:4516:55
18:10
18:20
21:35
22:20

8:15
9:40
13:40

9:40
16:15
17:20

21:45
22:30

11:45
13:20

13:25

13:35

E
14:35
E
16:2516:35

14:15

14:20----

15:10

16:20

17:00
18:25

17:2517:30Fürdő

17:40

21:20
22:10----

21:35
22:20

22:05

21:25

14:45Kond.úton

PIHENŐNAPOKON (szombat)
8:00
8:05
8:15
8:258:30 Fürdő
9:25
9:30
9:40
9:50
9:55
13:20
13:25
13:35
13:45
MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)
9:25
9:30
9:40
9:55 Fürdő9:50be
16:00
16:05
16:10
16:25
16:30
17:0017:05Fürdő
17:20
17:30
17:35

E: LIDL-hez is közlekedik

R: Rózsahegyi Iskolához is közlekedik

Egyebekben a Szerződés változatlan tartalommal hatályban marad.
Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg aláírták, és tudomásul veszik, hogy a szerződés hatályba
lépéséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának jóváhagyása
szükséges.
Gyomaendrőd, 2013 év augusztus hó …..nap
Ambrózi Erzsébet
Ügyvezető

Várfi András
polgármester

Határidő: 2013. szeptember 1.
Felelős: Várfi András polgármester
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10. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft. üzletrész értékesítés
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét
ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, Csárdaszállás Község Képviselő – testülete

megkereste önkormányzatunkat és kinyilvánította üzletrész vételi szándékát a
GYOMAKÖZSZOLG Kft.-ből. Csárdaszállás Község Önkormányzata 1%, azaz: 250 ezer
forint pénzbeli betéttel kíván tulajdonos lenni a társaságban, úgy hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzata üzletrészéből vásárol.
Amennyiben a Tisztelt Képviselő – testület az értékesítés mellett dönt, akkor tájékoztatni kell Dévaványa város, Hunya, Örménykút, Kétsoprony és Kardos község önkormányzatait Csárdaszállás Képviselő – testülete vételi szándékáról, az elővásárlási jogukkal kapcsolatos nyilatkozatok megkérése mellett.
A Pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, az üzletrész értékesítését.
Várfi András polgármester ismertette a döntési javaslatokat. Az első döntési javaslat
szerint az önkormányzatot illető üzletrész felosztásra kerül, a második szerint pedig a
250.000 Ft üzletrész értékesítésre kerül Csárdaszállás önkormányzatának.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatokról.
A képviselő-testület az 1. döntési javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
394/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete akként határoz, hogy a
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaságból illető 17.750.000 Ft-os üzletrészét felosztja, melynek során egy 17.500.000 Ft-os üzletrész, és egy 250.000 Ft-os üzletrész kialakítására kerül sor.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület a 2. döntési javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
395/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a GYOMAKÖZSZOLG
Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbeté-
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tese a 250.000 Ft-os üzletrészét - Csárdaszállás Község Önkormányzata ajánlatát elfogadva - részére adásvétel jogcímén, névértéken értékesíti.
Az adásvétel létrejöttének feltétele, hogy a társaság további törzsbetétesei, így Dévaványa Város, Hunya Község, Örménykút Község, Kétsoprony Község és Kardos Község Önkormányzatai lemondanak az
elővásárlási jogukról.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az üzletrész adásvételhez
kapcsolódó szükséges okiratok elkészítésével megbízza dr. Juhász István ügyvédet (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 1. fsz. 1.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
11. Napirendi pont
Termőföldek hasznosítása
Várfi András polgármester Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét kérte
fel az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a mintegy 100 hektár haszonbérletbe adott
önkormányzati tulajdonú termőföld haszonbérlete jár le 2013. szeptember 30. napjával. A lejáró haszonbérleti szerződések további hasznosítására egyik lehetőség, hogy
a termőföldeket bevonják a Kistérségi Szociális Start Munkaprogramba.
A Városfenntartó bizottság ezt a lehetőséget támogatja és javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő valamennyi termőföldet vonják be a munkaprogramba. A bizottság a 2. döntési javaslatot támogatja.
Poharelec László képviselő megkérdezte, mit jelent az, hogy bevonás, mibe kerül ez
az önkormányzatnak, illetve mennyi pénzt kapunk ezért a Szociális Szövetkezettől és
mi kapjuk meg ezen földek után a földalapú támogatást.
A 2. döntési javaslat szerint ezek a földek átadásra kerülnek, de pénzről szó sincs. Az
előterjesztésben viszont egyértelműen szerepel, hogy ebben az esetben 3.2-3.5 millió
Ft bevétel kiesése keletkezik az önkormányzatnak. Nincs kifogása az ellen, hogy a
szociális szövetkezetnek adják oda ezeket a földeket, legyen neki elő használati joga,
de a versenyszférával azonos feltételekkel.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, a földalapú támogatást mindig a föld
használója veszi fel. A 100 hektárra kb. 6 millió Ft a földalapú támogatás. Az önkormányzatnak nagyjából 8 millió Ft a bevétele származik a földbérletekből, míg a föld604. oldal

alapú támogatás, amit a bérlők felvesznek közel 30 millió Ft. A szociális szövetkezet
egyértelműen az önkormányzaté.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, mivel a szociális szövetkezet jelenleg egy
„alvó” szövetkezet, mivel még nem lett meghatározva, hogy milyen tevékenységeket
folytasson, ezért a földek a Kistérségi Szociális Start Munkaprogram részére kerülnek
átadásra, ami az önkormányzaton belül működik, így a földalapú támogatás is az önkormányzatot fogja megilletni. Amennyiben az önkormányzat akár jövő tavasszal úgy
dönt, hogy a földeket átadja a szociális szövetkezet részére, akkor lehet majd vizsgálni
a piaci viszonyokat, hogy hogyan juthat hozzá ahhoz a pénzhez.
Egyéb hozzászólás hiányában a bizottság által javasolt 2. döntési javaslatot tette fel
szavazásra.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
396/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a táblázatban szereplő haszonbérletbe adott termőföldeket a haszonbérlőktől történő visszavételt
követően átadja használatra a Kistérségi Szociális Start Munkaprogram részére.
Hrsz.

Művelési ág

AK érték

0155/7
02629/34
02629/38
02629/39
02693/5
02819

szántó
szántó
szántó
gyep
szántó
erdő

485,69
11,63
299,97
261,68
485,69
1,31

A szerződés lejárta
2013.09.30.
2013.09.30.
2013.09.30.
2013.09.30.
2013.09.30.
2014.09.30.

Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
12. Napirendi pont
Az Álmosdomb utca 1. szám alatti ingatlan tulajdonba adása
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést. A testület döntése alapján az Álmosdomb u. 1. alatti ingatlanba Vig Károly és plusz 4 fő költözött. Az önkormányzta és Vig Károly között bérleti jogviszony jött létre a 2008. július 9-én kelt szerződés értelmében. A 4 fő közül kettő jelenleg is kiskorú. Az 5 év letelt. A bérlő jelentős tartozást halmozott fel: 439.060,- Ft bérleti díjat és 437.715,-Ft
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közüzemi díjat. Az eltelt időszakban az ingatlan állaga nagymértékben leromlott- az
épület hátsó fala kidőlt. A helyreállításra a Gyomaszolg Ipari Park Kft. - adott árajánlatot, a helyreállítási munkák bruttó 770.377,-Ft-ot tesznek ki. A kft felmérése alapján a
helyreállítás a teljes végfal újraépítésével lehetséges, új alapozással és a beázás megszűntetésével. Az épület födém és a mestergerenda alátámasztását, valamint a többi
végfal kidőlés elleni védelmét mielőbb el kellene végezni, a balesetveszély miatt!
Az ingatlan becsült forgalmi értéke figyelemmel a gyomaendrődi lakóingatlan hirdetésekre nem éri el a 600 ezer Ft-ot, és a helyreállítást követően sem értékesíthető
magasabb áron. Az önkormányzat számára a helyreállítás olyan ráfordítás, amely nem
térül meg. A bérlők magatartása is olyan, hogy nem várható el tőlük az állagmegóvás.
A közműdíjakat az önkormányzat fizette meg, amely tovább lett számlázva a bérlőnek.
Ez az állapot így tarthatatlan, ezért a javaslat az, hogy az ingatlant adják tulajdonba a
bérlőknek az áram - valamint bérleti díjtartozás ellenében. A bérlő a szerződés alapján kötelezettséget vállal az őt terhelő áram – illetve bérleti díjak megfizetésére. A
tulajdonba adással, mivel az önkormányzat rendezi az áramdíjat, az átírást követően
az új tulajdonosokat fogja terhelni a költség. Amennyiben nem fizetik, akkor a szolgáltató velük szemben fog eljárni.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a testületnek a bérleti
szerződés felmondását, és ezzel egyidejűleg az ingatlan tulajdonba adását a bérlőknek a közüzemi valamint a bérleti díj tartozások ellenében.
Várfi András polgármester a bizottság javaslatával egyetértve felkérte a képviselőket
annak elfogadására.
A képviselő-testülete egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
397/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Víg Károly bérlővel a Gyomaendrőd, Álmosdomb u. 1. szám alatti ingatlan bérletére 2008. július
9.-én létrejött bérleti jogviszonyt a szerződés 9./ a) és b) pontjában
meghatározottak alapján 2013. szeptember 1. napjával felbontja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a bérleti szerződés felbontásával egyidejűleg felajánlja az ingatlan tulajdonba adását bérlőnek az őt
terhelő áram - valamint bérleti díjtartozások megfizetésének vállalása
ellenében.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az okirat megszerkesztésével
Dr. Tímár Gyöngyi ügyvédet (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 4. )
bízza meg.
606. oldal

Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
13. Napirendi pont
Többlet kátyúzási munkálatok
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület közbeszerzési érték
határ alatti útfelújítási beruházást indított, mely minimum 300 m2 kátyúzást, 1268 fm
hézagkiöntést és 2021,5 m2 útfelújítást tartalmazott.
Az ajánlatkérés 3 Békés-megyei telephellyel működő útépítési gazdasági társaságnak
került kiküldésre, melyek közül a legjobb ajánlatot a Swietelsky Magyarország Kft adta, így vele került megkötésre a vállalkozási szerződés. A vállalkozó alvállalkozóként
bevonta a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t. A nagyfelületű aszfaltozások során a kivitelező
jelezte, hogy a kiírásban szereplő szélességi paraméterek megtartása a későbbiekben
minőségi problémát okozhatnak, ezért javasolta azok módosítását így újabb 150 m2el megnövelésre került a kátyúzási mennyiség. A 2013 évi költségvetésben 20 millió
forint került elkülönítésre útfelújításra, melyből bruttó 97.231 Ft felhasználásra került
a Kis Bálint utcai táblázásra, így 18.866.323 Ft felhasználásra kerül az útfelújításra és
kátyúzásra.
A rendelkezésre álló 1.036.446 Ft megfelelő fedezetet biztosíthat a többlet kátyúzási
munkálatok elvégzésére.
Ennek alapján a Pénzügyi bizottság javasolja a 150 m2 plusz kátyúzás költségét beépíteni a költségvetésbe.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, Öregszőlő településrész lakossága
hálásan gondolt a képviselő-testületre, amikor megkezdődött a kerékpárút teljes körű
felújítása, viszont megdöbbentek azon, hogy egy rövid szakasz után a munkálatok
abba maradtak. Arra kíváncsiak, mikor lesz a folytatás. A maga részéről arra biztatta
őket, hogy legalább a hosszanti repedések most ki lesznek javítva. Jövőre viszont
gondolkodni kell a teljes szakasz felújításán, mert nagyon balesetveszélyes. Nem elég,
hogy nincs közvilágítás, hanem nagyon mély és széles hosszanti repedések vannak.
Nagyné Perjési Anikó képviselő jelezte, hogy a kátyúzások során nagyon sok helyen
a csatornafedelek környéke nem lett kijavítva, ugyan úgy megmaradt a kátyú, ami
nagyon balesetveszélyes. Például a Jókai út Fő út felőli szakaszán.
A Kossuth út és a Pásztor J. utca sarkán a lakótelep felé kanyarodva van egy nagyon
nagy mélyedés, ha mással nem zúzott kővel jó lenne feltölteni.
Pardi László osztályvezető reagálva elmondta, a csatorna fedlapok környékének javítását jelezni fogják a kivitelezőnek. A mélyedés feltöltését a Gyomaszolg Ipari Park
Kft. elvégezte.
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Az öregszőlői kerékpárút felújítását illetően a hézag kiöntést nem biztos, hogy az idén
el tudják végezni. A végleges megoldást a teljes szélességben történő újra aszfaltozás
jelentené.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök kérte, hogy a balesetveszélyes szakaszokat
mindenképpen javítsák ki.
Vaszkó Katalin észrevételezte, hogy a Vásártéri lakótelepen a 19-22 épületek előtt
borzasztó a járdák állapota. Javasolta, hogy néhány képviselő járja végig ezt a szakaszt és nézze meg. Sok az idős lakó, járókerettel, babakocsival szinte lehetetlen ott
végig menni.
Pardi László osztályvezető elmondta, a kátyúzás felmérését a Gyomaszolg Ipari Park
Kft. végezte. A lakótelep döntő többsége be lett kátyúzva, a város többi részéhez képest jelentősen többet kapott. A jövőben igyekeznek az elmaradt helyeken is elvégezni.
Betkó József bizottsági elnök felhívta a figyelmet a járdák állapotára város szerte. A
jövő évi költségvetésben komoly összeget kell elkülöníteni azok javítására.
Várfi András polgármester egyetértett, reméljük, hogy pályázati pénzből lesz erre
lehetőségünk, mint arra volt is már példa a korábbi években.
Egyéb hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket támogassák a többlet kátyúzási
munkák elvégzését.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
398/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a 150 m2 menynyiségű többlet kátyúzás munkálatok elvégzését, a munkálatokhoz
szükséges bruttó 1.028.700 Ft összeget a kötvényforrás terhére elkülönített 20 millió forint összegű útfelújítási keretösszeg terhére biztosítja.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester

14. Napirendi pont
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány kérelme
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Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Az alapítvány mint a Rózsahegyi Ház integrált közösségi és szolgáltató tér működtetője – 2012. november 30. napján pályázatot nyújtott be az Önkormányzat tulajdonában lévő 8402. helyrajzi számú telken játszótér építésére. A kötelezettségvállalás teljes
bruttó összege: 4.999.543 Ft, a nettó kiadásra jutó támogatási összeg 3.936.648 Ft. A
támogató hatóság képviselőjével egyeztetve pontosításra került, hogy ezen pályázat
az Alapítvány részéről önerőt nem igényel, a projekt 100%-ban támogatott.
Az Alapítvány azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy mivel a pályázat
utófinanszírozású, az Önkormányzat vállalja a támogatás megelőlegezésének biztosítását.
A Pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a támogatás megelőlegezését,
a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
399/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete vállalja a Rózsahegyi Iskola
Diákjaiért Közhasznú Alapítvány által, játszótér kialakítására elnyert
pályázathoz kapcsolódó támogatás megelőlegezését 3.936.648+ áfa
összegben.
A kölcsön biztosítása az Alapítvány részére a kivitelezői számla esedékességének napját megelőző munkanap történik.
A kölcsön folyósításának feltétele, hogy az Alapítvány az aláírt támogatási és kivitelezői szerződés, valamint a teljesítésigazolással dokumentált kivitelezői számla másolati példányát benyújtja a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya részére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a
4.999.543 Ft összegű kölcsönt a 2013. évi költségvetési rendelet 6.
mellékletében megtervezett Egyéb általános tartalék keret terhére
biztosítja. A kölcsön összegének költségvetési rendeletbe történő beépítése Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési
rendeletének soron következő módosítása alkalmával történjen meg.
Határidő: 2013. értelem szerint
Felelős: Farkas Zoltánné az alapítvány elnöke
15. Napirendi pont
Pályázat benyújtása Határ Győző mellszobrának elkészíttetése érdekében
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Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a szobor elkészíttetésének apropója,
hogy Határ Győző 2014-ben 100 esztendős lenne. A pályázat támogatási formája
vissza nem térítendő támogatás. A maximálisan igényelhető támogatás 5.000.000 Ft.
A támogatás intenzitása 70%, 30% önerő szükséges. Benyújtási határidő szeptember
30.
A Pénzügyi bizottság javasolja a pályázat benyújtását a döntési javaslatban leírtaknak
megfelelően.
Kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
400/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván előkészíttetni a
Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján Határ
Győző mellszobra elkészítésének támogatása érdekében. A pályázatban foglaltak megvalósításához szükséges saját erőt Gyomaendrőd
Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetési rendelet 6. melléklet
Tartalékai között megtervezett Egyéb általános tartalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
16. Napirendi pont
Pályázat benyújtása testvérvárosi találkozó szervezése érdekében
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a tervek szerint 2014. június 7-9 között
rendeznénk meg a testvérvárosi találkozót, melynek megszervezésének támogatása
érdekében szeretnénk pályázatot benyújtani.
A Pénzügyi bizottság az Ügyrendi bizottsággal egyetértésben javasolja a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület a bizottságok javaslatával egyhangú, 11 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
401/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai
Unió Bizottságához a 2014. június 7-9. között megrendezendő testvérvárosi program lebonyolításának támogatása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. szeptember 2.
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
Bíráló Bizottság létrehozása - ÁROP-1.A.5.-2013.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” című pályázathoz meg kell választani a projektben eljáró Bíráló Bizottság tagjait.
A javasolt személyek: jogi szakértelem Dr. Timár Gyöngyi, pénzügyi szakértelem
Tóthné Gál Julianna és közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem Toldi Balázs.
A Pénzügyi bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
402/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP1.A.5.-2013 számú „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő
önkormányzatok számára” című pályázat Bíráló Bizottságának tagjait
az alábbiak szerint határozza meg:
Jogi szakértelem biztosítására: Dr. Timár Gyöngyi
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Tóthné Gál Julianna
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (szervezetfejlesztés): Toldi Balázs.
Határidő: 2013. augusztus 29.
Felelős: Várfi András polgármester
18. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének II félévi ülésprogramja
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az SZMSZ szabályozza az ülésprogram elkészítésének eljárását. Tárgyalásra előkészítésre került a tervezet, melyet
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véleményezésre megküldtek a települési nemzetiségi önkormányzatoknak, a települési honlapon kérték a pártok és civil szervezetek javaslatát.
A tervezetet mindhárom véleményező bizottság tárgyalta és javasolja az ülésprogram
elfogadását.
Dr. Csorba Csaba jegyző az alábbi módosítással kérte a munkaterv elfogadását.
Az augusztus 29-i ülés programjában szerepel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
2/2009. (I. 30.) ör .felülvizsgálata, amely a mai ülés napirendjei között nem szerepel.
Szükséges a rendeletet alaposabban felülvizsgálni, a térítési díjakról egy önálló rendeletet alkotni, ezért kérte ezt a napirendi pontot a szeptember 26-i ülésnél szerepeltetni.
Hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy a Jegyző úr által
kérte módosítással fogadják el a 2013. II. félévi munkaprogramot.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
403/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2013.(V.10.) rendeletének 9.§-ban foglaltak alapján 2013 második
félévi ülésprogramját az alábbiak szerint fogadja el:
GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
MUNKAPROGRAM
TERVEZETE
2013. év második félévére
Augusztus 29.
- 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítése
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Önkormányzattól állandó megbízást kapott önkormányzat
képviseletében eljáró személyek beszámolója (igazgatósági tagság, felügyelő bizottság, társulások)
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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- Óvodák, beszámolója, valamint a feladatalapú finanszírozás
hatásának áttekintése
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara, Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi Gabriella
osztályvezetők
2.) Óvodavezetők
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Zöldterület gazdálkodási, parlagfű elleni védekezési feladatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és mezőgazdasági Bizottság
- Belvíz III ütem beruházásról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Beszámoló a gáz szolgáltatás közbeszerzési eljárásáról
Hivatali Felelős:
1.) Nyiri Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Tájékoztatás az önkormányzati ingatlanok értékesítésére kiírt
árverés eredményéről
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- 12/2013. (V. 10.) ör. a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Tájékoztató a kötvény és egyéb forrás lekötéséből származó hozam 2013. I. félévi alakulásáról
Hivatali felelős:
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1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Szeptember 26.
- A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolója működésének eredményességéről, a vagyonvesztés megakadályozása érdekében
megtett intézkedésekről
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. beszámolója működésének
eredményességéről, a vagyonvesztés megakadályozása érdekében megtett intézkedésekről, közszolgáltatás biztosításához
adott önkormányzati támogatás vizsgálatával kapcsolatos számítás bemutatása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Gyomaendrődi Liget fürdőtől vásárolt szolgáltatás felhasználásáról tájékoztatás
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Oktatási vagyon működtetésével kapcsolatos előirányzat felhasználásának bemutatása
Hivatali felelős:
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1.) Kovácsné Rácz Julianna köztisztviselő, Szilágyiné Bácsi Gabriella
osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- ÖMIP felülvizsgálata (óvoda), esélyegyenlőségi helyzetelemzésből adódó feladatok áttekintése
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara, Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Gyomaendrőd díszpolgára és Gyomaendrődért emlékplakett
cím adományozása
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara, Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
- Holtági egyesületek beszámolója, továbbá részletes beszámoló
a holtág üzemeltetési feladatokról,
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Önkormányzati követelésről történő lemondás szabályairól szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző, Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Államháztartáson kívüli pénz átadásáról-átvételéről szóló rendelet
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Az Önkormányzat követeléseinek lemondásáról, mérsékléséről,
elengedéséről, részletfizetés engedélyezéséről szóló rendelet
megalkotása
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Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Tájékoztató az önkormányzati adósság állam általi átvállalásának folyamatáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Közterületek megnevezésének megváltoztatása
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
- Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető; Nyíri Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
2/2009. (I. 30.) ör .felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Október 31.
- Az önkormányzat 2013. évi három negyedéves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Városi Egészségügyi intézmény beszámolója (alapellátás, szakellátás, ügyelet)
Felelős:
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1.) Intézményvezető főorvos
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
-GYOMASZOLG Ipari Park Kft, GYOMAKÖZSZOLG Kft Zöldpark
nonprofit Kft beszámolója, külön részletezve az utasítás alapján
történő feladatellátást, GYOMASZOLG Ipari Park Kft –nél bemutatva a veszteség minimalizálása érdekében megtett intézkedéseket, Zöldpark nonprofit Kft- nél részletesen kell bemutatni az
oktatási vagyon működtetésének ellátását. A beszámolóban be
kell mutatni az évközi külső hatóságok által végzett ellenőrzés
megállapításait.
Felelős:
1) Kft. ügyvezetője
2) Csényi István köztisztviselő, Pardi László osztályvezető Szilágyiné
Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.)Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Szolgáltatásszervezési koncepció felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Szociális tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Helyi adórendeletek felülvizsgálata és adóbeszedési feladatok
teljesülése, figyelemmel a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokra is. Önkormányzati követelések behajtásáról
tájékoztató
Hivatali felelős:
1) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
- Hulladékról szóló törvényben meghatározott önkormányzati
kötelezettségek teljesítése hulladék gyűjtési és szállítási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata és megkötése
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.)Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék
előirányzatának teljesülése
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető, Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
November 26
Közmeghallgatás, 2013. év gazdálkodásáról beszámoló, 2014.
évi költségvetési koncepció
November 28.
-2014. évi ellenőrzési terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
- Tájékoztató a kötvény és egyéb forrás lekötéséből származó hozam 2013. harmadik negyedévi alakulásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara
2.) Dr. Szonda István intézményvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Társulásokban és érdekképviseletekben végzett munkáról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
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- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer pályázati
kiírására beérkezett pályázatok elbírálása
Hivatali felelős:
1) Mag Barbara
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
Hivatali felelős:
1) Mag Barbara
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Vízmű rekonstrukció keretében elvégzett munkákról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló Bizottság:
1)
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
December 19.
- Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Beszámoló a 2013 évben benyújtott pályázatokról
Hivatali felelős:
1) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Tájékoztató a közoktatási intézmények működtetési előirányzatnak felhasználásáról 2013-ban
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
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Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2014.
évre vonatkozó áremelési kérelme
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Tájékoztató az intézményfinanszírozás 2013. januártólnovemberig terjedő időszakának alakulásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A Liget Fürdő Kft. 2013. évi gazdálkodásának várható alakulása tükrében a Kft. önkormányzattal szemben fennálló tartozásának felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Az önkormányzattól állandó megbízást kapott, önkormányzat képviseletében
eljáró személyek beszámolója
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a megbízást kapott képviselők elkészítették beszámolóikat. A Pénzügyi bizottsági ülésre Fekécs László beszámolóját még nem
nyújtotta be a vízgazdálkodási társulatban végzett tevékenységéről, és a mai testületi
ülésre sem érkezett meg, így javasolta, hogy kérjék fel a következő testületi ülésre történő beterjesztésre. A többi beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja a testületnek.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, Fekécs László korábban jelezte, hogy
nem tudja ellátni ezt a feladatot, mert összeférhetetlen jelenlegi beosztásával.
Az eddig tevékenységéről a beszámolóját elkészítheti, ugyanakkor a következő ülésen
erre a tisztségre választani kell másik személyt, javaslattal fog élni.
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Poharelec László képviselő személyét érintő megbízásokat illetően a jövőben kérte
az előterjesztést annyiban módosítani, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesületének ellenőrző bizottságában az önkormányzat, mint tag képviselet tárgytalanná vált, mivel
az egyesület nem kap olyan jellegű támogatást. Ugyanakkor a Dél-Alföldi Gyógy- és
Termálfürdők Közhasznú Egyesülete az utóbbi két évben nem ülésezett, semmilyen
információval nem rendelkezik az egyesülettel kapcsolatban.
Várfi András polgármester az elhangzottakat figyelembe véve kérte a képviselőket a
beszámoló elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
404/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzattól állandó
megbízást kapott, az önkormányzat képviseletében eljáró személyek
beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
SECINTELL Bt. elszámolása a 2013. évi Rendezvény Alap támogatásról
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, SECINTELL Bt. a IV. Pünkösdi Bográcsos
Ételfőző Fesztivál és Családi Nap megrendezéséhez 400.000.- forint vissza nem térítendő
támogatásban
részesült
a
2013.
évi
Rendezvény
Alapból.
A rendezvény 2013. május 19-én a támogatási igénylésben megjelölt cél szerint megvalósult. A támogatott 2013. augusztus 9-én benyújtotta az elszámolását, melyet a
Pénzügyi bizottság megvizsgált és elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.
Kérdés, észrevétel nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
405/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
SECINTELL Bt. (5502 Gyomaendrőd, II. kerület 582., képviseli: Ujlaky
Szabolcs) a IV. Pünkösdi Bográcsos Ételfőző Fesztivál és Családi Nap
megrendezéséhez REN-006-13 pályázati azonosító számon a 2013.
évi Rendezvény Alapból nyújtott 400.000.- forint vissza nem térítendő
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támogatás felhasználásának elszámolását elfogadja, a támogatási eljárást lezárttá nyilvánítja.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Zöldterület gazdálkodási, parlagfű elleni védekezési feladatokról beszámoló
Betkó József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az Önkormányzat a feladat
ellátására a 2013-as költségvetési évben bruttó 22.000.000 Ft-ot biztosított. A feladat
ellátásával a Zöldpark Kft került megbízásra.
A Kft. beszámolt a feladat teljesítéséről, melyet a Városfenntartó bizottság elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
Poharelec László képviselő kérte, hogy az előterjesztők a dátum előírásokra figyeljenek oda, ugyanis az egyik táblázat fölött 2012. évi kötelezően beültetendő virágágyak
szöveg szerepel.
Várfi András polgármester megjegyezte, hogy mivel évelő növényekről van szó, így
helyes lehet a 2012.
Egyéb hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
406/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a zöldterület gazdálkodási és parlagfű elleni védekezési feladatokról szóló beszámolót.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
/ Béres János képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 12 fő./
22. Napirendi pont
Beszámoló a gáz szolgáltatás közbeszerzési eljárásáról
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, 2013-ban már az Önkormányzatunknak önállóan kellett lefolytatnia a beszerzési eljárást. Az ajánlattételi szakaszban három ajánlattevő vette fel az ajánlatot. 2013. június 4-ig, az ajánlattételi
határidő végéig két pályázó nyújtotta be ajánlatát: a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató
Zrt. és a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. A legkedvezőbb ajánlatot a TIGÁZ tette, így a Pénzügyi bizottság nyertes ajánlattevőként ezt a céget hirdette ki.
Javasolja a beszámoló elfogadását.
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A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
407/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a gáz szolgáltatás
közbeszerzési eljárásáról szóló beszámolót.
Határidő: 2013. augusztus 29.
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
Beszámoló a Belvíz III. beruházásról
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a projekt műszaki tartalma a Hantoskerti
holtág, Fűzfászugi holtág és a Középső holtág tározó kapacitásának helyreállítása
iszapkotrással. A közbeszerzés eljárás során a Geotechnika 84 Víz és Csatornaépítő Kft
lett győztesként kihirdetve 171. 422.055 Ft + Áfa összegű vállalási árral. A munkaterület átadás-átvételére 2012. december 5-én került sor. A kivitelező 2013. március elején felvonult a munkaterületre és megkezdte a Fűzfás-zugi zagytároló kialakítását és a
megelőző geodéziai méréseket. Ezzel a munkálatok meg is álltak. A kivitelező többszöri felszólításra jelezte, hogy augusztus 1-én kezdi a munkát. Mivel a kivitelező által
megadott határidőig a kivitelező semmilyen intézkedést nem tett, ezért 2013. augusztus 5-re megbeszélést hívtunk össze, melyen képviseltette magát a fővállalkozó, az
alvállalkozó, a műszaki ellenőr, a gesztor (Kondoros), és az Önkormányzatunk.
Az egyeztetésen elhangzottak alapján elmondható, hogy a fővállalkozó a közbeszerzési dokumentációja elkészítése során saját mulasztása miatt nem volt teljes egészében tisztában a megvalósítandó műszaki tartalom körülményeivel és veszélyeivel. A
hosszas tárgyalást követően a kivitelező ígéretet tett arra, hogy augusztus 21-én kotróhajójával/hajójaival felvonul a Fűzfászugi holtágra és határidőre elvégzi a vállalkozási szerződésben foglalt feladatait. A kotróhajóval a mai napig nem találkoztak.
Dr. Varga Imre ügyvéddel történő egyeztetést követően tájékoztató levél került kiküldésre a kivitelezőnek, melyben kértük, hogy adja át számunkra azokat a biztosítékként szolgáló dokumentumokat műszaki eszközök, berendezések dokumentációja,
ütemterv, amelyek biztosítják a beruházás határidőre történő kivitelezését.
A Városfenntartó bizottság megtárgyalta a beszámolóban leírtakat és javasolja a képviselő-testületnek annak elfogadását.
Poharelec László képviselő megkérdezte, ha a testület nem fogadja el ezt a beszámolót, akkor az azt fogja jelenti, hogy ezt a témát továbbra is napirenden kell tartani,
foglalkozni vele.
A maga részéről azt javasolta, hogy ne fogadják el a beszámolót és a téma maradjon
napirenden. Ami értelmezése szerint azt jelenti, hogy a következő testületi ülésen is
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foglalkozni kell vele, de akár még a rendkívüli ülésen is. Kotróhajót ezidáig nem lehetett látni, a lakosságot igen is érdekli, hogy mikor kezdődnek meg a munkálatok.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, a beszámolóban leírt tények megfelelnek a valós helyzetnek. A jogi út kivételével nem látszik az a megoldás, amivel a kivitelezőt arra lehet kényszeríteni, hogy a holtágak kotrását elvégezze, és ezáltal a projekt megvalósuljon. Csütörtökön Polgármester úr egyeztetésre megy az NFÜ-höz, és
addigra ki kell dolgozni azt a jogi megoldást, amely adott esetben megoldást jelenthet a problémára.
A levelezésekben mi folyamatosan azt hangsúlyozzuk, hogy az önkormányzat teljesítette azokat az elvárásokat, elkészítette azokat a terveket, melyek a munkák elvégzéséhez szükségesek. Illetve az a geodéziai felmérés, ami az iszap vastagságából adódik, azok nem hátráltatják azt, hogy emiatt a kivitelező ne vonulhatott volna fel és ne
kezdhette volna meg a munkát. Ezáltal azt a helyzetet szeretnénk teremteni, hogy a
kivitelező legyen az, aki eláll a beruházástól, mert ebben az esetben megnyílik a kártérítési lehetősége.
Jelen esetben az érintett felek – ideértve a gesztor önkormányzatot is- azt vizsgálják,
hogy lehet-e határidőt hosszabbítani, és ha igen az milyen időtartamú lehet. A kivitelező a vállalkozási szerződésbe október végi határidőt jelölt meg. A projekt lezárásának határideje december vége. Egy-két hónappal bizonyára kihúzható, de ha beáll a
tél, akkor már nem lehet munkát végezni.
Függetlenül a beszámoló elfogadásától, vagy nem elfogadásától a képviselőtestületnek rövid időn belül foglalkozni kell ezzel a problémával. Bízunk abba, hogy
az NFÜ-nél történő egyeztetés előbbre viszi a megoldást. Jelenleg viszont úgy értékelik, hogy kevés az a szankciós lehetőség, amivel arra lehetne kényszeríteni a kivitelezőt, hogy a munkát elvégezze.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Fűzfás zugi és a Csókási holtágakban
nagymértékű feliszapolódás történt, a beszámolóban leírtak szerint a 2007-2008 tervezési időszakhoz képest 40-80 cm-rel magasabban helyezkedik el az iszapréteg.
Meggyőződése, hogy durva mérési hiba történt, mert ilyen mértékű feliszapolódás
mellett már 10 év múlva nem lennének holtágaink.
Véleménye szerint a jelen előterjesztés inkább tájékoztatót ad a jelenlegi helyzetről,
javasolta elfogadását.
Poharelec László képviselő egyáltalán a kialakult helyzetet nem javasolta elfogadni,
nem a beszámolóban leírtakkal, hanem a helyzettel ne értessenek egyet. Nem magyarázatot várnak, hanem azt, hogy a kivitelező végezze a munkáját.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, ezt a beszámolót nem a kivitelező, hanem
Pardi László osztályvezető készítette a testület tájékoztatására, amiben tényszerű dolgok vannak felsorolva. Ha ezt a testület néhány tagja nem fogadja el, akkor az azt
jelenti, hogy kihátrál, holott megítélése szerint ez közös ügy.
Természetesen azt elfogadhatónak tartja, hogy hozzanak egy plusz döntést arról,
hogy az ügy előrehaladásáról a testület folyamatosan kapjon tájékoztatást.
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Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint az elkerülő út kérdésében tartandó rendkívüli ülésen, illetve közmeghallgatáson a Polgármester úr beszámolhat a csütörtöki
egyeztetés eredményéről, illetve meghozhatók a további szükséges döntések.
Várfi András polgármester egyetértve Jegyző úr véleményével, javasolta, hogy elsőként fogadják el a beszámolót, majd külön határozzanak arról, hogy a szeptember 15-ig megtartandó rendkívüli ülésen a Polgármester beszámoljon be az addig bekövetkezett fejleményekről.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
408/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Belvíz III. tárgyú
beruházásról készült beszámolót.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
409/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert, hogy a szeptember 15-ig megtartandó rendkívüli ülésen adjon részletes tájékoztatást a Belvíz III. tárgyú beruházás két ülés közötti időszakban kialakult helyzetéről.
Határidő: 2013. szeptember 15.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Tájékoztató Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések módosítási eljárásának helyzetéről
Várfi András polgármester felkérte Megyeri László aljegyzőt ismertesse a tájékoztatót.
Megyeri László aljegyző elmondta, az önkormányzati törvény módosítás értelmében
január 1-től olyan közterületnév, illetve cégnév vagy szervezet neve nem lehet,
amelyben valamely XX. századi önkényuralmi rendszerhez köthető személy vagy fogalom nevét viseli. A képviselő-testület ennek megfelelően intézkedett arról, hogy a
törvény hatálya alá közterület nevek megváltoztatásra kerüljenek. Ennek előkészítésé625. oldal

re az Ügyrendi bizottság lett felkérve. A bizottság létrehozott egy szakértői testületet,
aki letette javaslatát a testület márciusi ülésére. A 18 névből álló listát a testület elfogadta azzal, hogy mivel azok között több olyan név is szerepelt, amiről a szakértői
testület nem tudta eldönteni, hogy azok kapcsolódnak-e a XX. századi önkényuralmi
rendszerekhez, ezért a testület a törvény alapján megkereste a Magyar Tudományos
Akadémiát. Az MTA a Bölcsésztudományi Kutató Központnak adja át ezeket a vizsgálódásokat. A központhoz azonban olyan sok megkeresés érkezett, hogy nem győzik
feldolgozni azokat, a mi kérdéseinkre sem tudtak még választ adni.
Több név esetében már adott ki állásfoglalást az MTA, így két lehetőség áll a képviselő-testület előtt. Az egyik, hogy legkésőbb jövő februárig vár a döntéssel, - a másik
lehetőség, hogy azokról az utcanevekről dönt, melyekről az MTA már adott ki állásfoglalást. Ez utóbbi esetben egy későbbi döntésben már csak azokról kell dönteni,
melyekről még várjuk az MTA állásfoglalását. Annál is inkább célszerű az állásfoglalást
megvárni, mert a 18 névből álló listában vannak olyanok is, melyet mi nem javasoltunk, de tudjuk, hogy a listában benne van, hogy nem maradhat, mert a törvény hatálya alá tartozik.
Első alkalommal, amikor elkezdtek foglalkozni ezzel a kérdéssel, azzal is szembesült a
testület, hogy nincs javaslat azokra az utcanevekre, melyeket meg kell változtatni.
Ezért döntöttek akkor arról, hogy kérdezzék meg a lakosokat, és indítottak a város
honlapján egy online szavazást. Jelenleg 59 személy 303 javaslatot tett.
Az Ügyrendi bizottságnak mindenképpen ki kell adni feladatként, hogy a szakértői
testület a már beérkezett javaslatok alapján a legjobb tudomása szerint állítson elő
egy névmódosítási javaslatot. A képviselő-testület pedig eldönti, hogy dönt azokról,
amelyekről már tudja, hogy döntést kell hoznia és vár a még hiányzókra és azokról
később dönt, akár az október 23-a kapcsán. Ez a megoldás azért is lenne célszerű,
mert az utcanevek megváltozása az okmányirodának is nagy feladatot fog jelenteni.
Továbbá meg kell keresni a cégbíróságot, és a szolgáltatókat is tájékoztatni kell.
Poharelec László képviselő az eddigi tapasztalatok alapján azt javasolta, hogy a képviselő-testület amennyire teheti csak az utca lakóinak véleményét vegye figyelembe.
Példaként említette, hogy a Dobi utca lakói aláírás gyűjtöttek és eldöntötték, hogy ők
a Dob utca nevet szeretnék. Tiszteljék meg az utca lakóit azzal, hogy a döntésüket
figyelembe veszik.
Kérte, hogy a képviselő-testület várjon a döntéssel, amíg csak lehet, addig az érintett
utcák lakói le tudják tenni javaslataikat, megkönnyítve ezzel a testület helyzetét.
Arnóczi István János képviselő hangsúlyozta, korábban is volt már utca elnevezés a
városban és akkor sem kérdezték meg a lakókat.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, polgármesterségének ideje alatt, az
előző ciklusban egy közterület elnevezés történt a saját választási körzetében a Kilián
utcában, ahol végigjárta a lakókat egy javaslattal. Helyes, ha az állampolgárok döntenek, de nem árt, ha a testület is kialakít javaslatot.
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Vannak olyan személyek, akik híressé tették ezt a várost, akár Kállai Ferenc, vagy még
sokan mások, akik nevével lehet befolyásolni a lakosságot, hogy emlékezzenek ilyen
személyekre.
Béres János képviselő megjegyezte, a rendszerváltozás után 1990-ben volt Gyomaendrődön utcanévváltozás, amikor igen is megkérdezték a város lakóit.
Most is ezt kell tenni, mert a lakóknak is van véleménye, nem csak a testületnek.
Fülöp Zoltán képviselő egyetértett, az érintett utcák lakóit meg kell kérdezni, mondjanak véleményt, esetleg döntsék, el ők mit szeretnének.
A szeptemberi időpontot korainak tartotta a döntésre, ugyanis legalább 6 utca nevéről még nem adott az MTA állásfoglalást. Célszerű lenne egy eljárás keretében dönteni. Halasszák el a döntést addig, amíg a törvény erre lehetőséget ad.
Várfi András polgármester ismertette a döntési javaslatot, amely szerint megbízzák
az Ügyrendi bizottságot, hogy a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezésekben az MTA által kiadott állásfoglalás szerint érintett közterületek név módosítási javaslatát készítse elő a 2013. szeptemberi ülésre.
Poharelec László képviselő nem értett egyet azzal, hogy a bizottság a javaslatot a
szeptemberi ülésre készítse elő. A tájékoztatót most elfogadhatják, de a javaslattal
még várjanak.
Várfi András polgármester javasolta, hogy amikor az akadémia megküldi minden
utcanévről az állásfoglalást, akkor készüljön ismét előterjesztés.
Megyeri László aljegyző véleménye szerint azzal, hogy a szeptemberi ülésre előkésztik a javaslatot, még nem jelenti azt, hogy döntéskényszerben van a képviselőtestület. Ettől függetlenül a bizottság foglalkozhat vele, megvizsgálhatja a már meglévő lakossági és egyéb javaslatokat, és kialakíthatja javaslatát.
Fülöp Zoltán képviselő módosító javaslattal élt, miszerint, a tájékoztatót fogadja el a
testület, de a végleges döntéshozatalra csak akkor kerüljön sor, ha minden utcanévről
meg lesz az MTA állásfoglalása. Természetesen addig a bizottság foglalkozhat vele.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító javaslatról.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
410/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
a) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az önkényuralmi
rendszerekhez köthető közterületi elnevezések módosítási eljárásának helyzetéről szóló tájékoztatót.
b) A képviselő-testület az a) pontban érintett közterületi nevek módosításáról a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsésztudományi Kutató Központ vizsgálati eredményének megérkezését követően dönt.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
25. Napirendi pont
Tájékoztatás a KEOP-1.1.1/C/13. és KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 Települési
szilárdhulladék-gazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos pályázatokról
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a KEOP-1.1.1/C/13-as számú „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai
korszerűsítése” című pályázatban résztvevő települések Gyomaendrőd, Kondoros,
Kardos, Szarvas és Csabacsűd. Gyomaendrőd része a pályázatban 148.842.590 Ft,
melyhez a saját erős igény 2.036.508 Ft. A pályázat keretében beszerzendő eszközök
listáját részletesen az előterjesztés tartalmazza. Az üzemeltető cég jogi anyagainak
készítése most van folyamatban. A cég a társulás által létrehozott és 100%-ig tulajdonában lévő nonprofit cég lesz, mely csakis és kizárólag a kistérség hulladékgazdálkodásával fog foglalkozni. Ez a kezelő cég tulajdont szerez a jelenlegi közszolgáltatóknál, így a mostani közszolgáltatók alvállalkozóként – versenyeztetés nélkül – végezhetik tovább eddig ellátott feladatukat.
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című pályázat már támogatást
nyert, jelenleg a közbeszerzési eljárások folynak. Az építés és eszközbeszerzés pályáztatása augusztus - szeptember hónapban várható, ebből Gyomaendrődöt az eszközbeszerzés érinti, melynek műszaki tartalma szintén az előterjesztésben olvasható.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket a döntési javaslatokról.
Elsőként a tájékoztató elfogadásáról, majd a forrás kijelölésről és végül a megállapodások jóváhagyásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
411/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a KEOP1.1.1/C/13. számú valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú
hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatokról szóló
tájékoztatót.
Határidő: 2013. augusztus 29.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
412/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/13. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú pályázat forrását megjelöli a
Felhalmozási tartalékok között az iparűzési adó túlfizetésre megtervezett keret terhére az alábbi részletezéssel:
Gyomaendrőd önrésze (EU önerő alap támogatás nélkül számítva):
8 146 031 Ft
Várható ÁFA befizetés/visszaigénylés összege:
43 988 567 Ft
Határidő: 2013. augusztus 29.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
413/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosítószámú,
"A Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése" c. pályázati projekthez kapcsolódó, a projekt megvalósításához és fenntartására vonatkozó megállapodást jóváhagyja az
alábbiak szerint.
A Képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
MEGÁLLAPODÁS
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Amely létrejött egyrészről a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540-Szarvas, Kossuth utca 19.
Törzsszám: 583088
Adószám: 15583082-2-04
Képviseli: Brlás János Társulási Tanács elnöke és Dr. Melis János jegyző
(a továbbiakban: Pályázó)
másrészről
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Törzsszám: 346777
Adószám: 15346779-2-04
Képviseli: Molnár József polgármester és Kasikné Csík Zsuzsanna
jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Törzsszám: 346612
Adószám: 15346614-2-04
Képviseli: Várfi András polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyző
Kardos Község Önkormányzata
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Törzsszám: 347059
Adószám: 15347055-2-04
Képviseli: Brlás János polgármester és Zsindely Ferencné jegyző
Kondoros Város Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Törzsszám: 346678
Adószám: 15725534-2-04
Képviseli: Dankó Béla polgármester és Zsindely Ferencné jegyző
Szarvas Város Önkormányzata
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Törzsszám: 343260
Adószám: 15725091-2-04
Képviseli: Babák Mihály polgármester és Dr. Melis János jegyző
(a továbbiakban együtt: Tagönkormányzatok)
Előzmények
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A Pályázó a KEOP 1.1.1 kódjelű, „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” c. pályázat benyújtása céljából
2008. január 24. napján megállapodást kötött a Tagönkormányzatokkal, amelyhez a Szerződő Felek 2008. november 6. napján, valamint
2010. február 26. napján kiegészítést fűztek.
Az 1. pontban megjelölt megállapodást a Szerződő Felek a KEOP1.1.1/C/13-2013-0043 azonosítószámú pályázat megvalósításához
szükséges mértékben kívánják módosítani, azzal, hogy a jelen megállapodással nem ellentétes rendelkezések változatlanul hatályban maradnak.
A Pályázó kijelenti, hogy 2013. január 1. napját követően változatlan
tagsággal határozatlan ideig, de legalább a 2. pontban megjelölt pályázat fenntartási időszak végéig tovább működik, ily módon biztosítja a pályázatban vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
A megállapodás tárgya
A Szerződő Felek a 2. pontban megjelölt pályázat végrehajtása során
a Tagönkormányzatok számára lehetővé válik a hulladék szelektív
összegyűjtése, ennek elszállítása, továbbá a biohulladék hatékony
visszaforgatása, amely elősegíti, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló,
hatályos magyar jogszabályokban és EK Irányelvben foglalt célkitűzések teljesüljenek.
A Felek jogai és kötelezettségei
A Tagönkormányzatok biztosítják a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az alábbi felosztás szerint:
Csabacsűd Nagyközség
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Összesen:
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11,411004
%
31,008873
%
0,605208
%
20,956036
%
36,018878
%
100 %

A Pályázó biztosítja a pályázat megvalósításának humán és technikai
feltételeit, teljesíti a vonatkozó monitoring-kötelezettségeket, tevékenységéről a Tagönkormányzatoknak a pályázati szabályzat szerint
beszámol.
Amennyiben a pályázat végrehajtásával megvalósuló beruházás új
vagyonelemeket keletkeztet, ezek a Pályázó tulajdonába kerülnek, és
a pályázat megvalósítását szolgálják.
A Pályázó megszűnése esetén a beruházással kapcsolatban keletkezett vagyon a jelen megállapodás 5. pontjában meghatározott arányban oszlik meg a Tagönkormányzatok között. A jelen megállapodásban nem részes Önkormányzatok a beruházással keletkezett vagyonból sem részesülhetnek.
Egyéb rendelkezések
Jelen megállapodás a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásában foglaltak kiegészítése, kizárólag a 2. pontban
megjelölt pályázat megvalósítását, fenntartását, és a keletkezett vagyon helyzetének rendezését célozza.
Jelen megállapodás bármilyen módosítására kizárólag írásban kerülhet sor.
A felek jelen megállapodás végrehajtása, illetőleg a pályázat teljes
megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymást a teljesítéssel
kapcsolatos minden körülményről haladéktalanul tájékoztatni. A
tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felelős.
A felek a közöttük felemerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos
úton kötelesek rendezni.
Jelen szerződést a felek elolvasást és értelmezést követően, mint
akaratuknak mindenben megfelelőt, három oldalas terjedelemben és
8 eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá.
Szarvas, 2013. ……………..

..........................................
...............................
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata

..........................................
...............................
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

..........................................

..........................................
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...............................
Kardos Község Önkormányzata
..........................................
...............................
Szarvas Város Önkormányzata

...............................
Kondoros Város Önkormányzata
..........................................
...............................
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

Határidő: 2013. augusztus 29.
Felelős: Várfi András polgármester
26. Napirendi pont
Tájékoztatás az ingatlanhasznosításokról
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület ebben az évben
döntött az előterjesztésben felsorolt ingatlanok értékesítéséről, illetve egy esetben a
bérbeadás útján történő hasznosításról. A Hantoskerti utcában lévő 883 hrsz.-ú ingatlan megosztásával keletkező mintegy 200 m2 területrész az április 19-i árverésen kikiáltási áron elkelt. A többi ingatlan eddig kettő alkalommal kerültek meghirdetésre. A
2013. június 14.-i árverésen a Sirató – zugban lévő 0810/2 hrsz.-ú 1 ha 6760 m2 területű, 43,74 Ak értékű, gyümölcsös és gazdasági épület 2752/66608 tulajdoni hányadunkat sikerült eladni kikiáltási áron, 54 ezer forint összegben. A Képviselő – testületi
döntések értelmében az ingatlanokat sikertelen árverés estén még kettő alakalommal
meg kell hirdetni. A három sikertelen árverést követően, pedig a hirdetési feltételek
módosítására javaslatot kell beterjeszteni. Jelenleg a harmadik hirdetés kiírása van
folyamatban.
A Pénzügyi bizottság javasolja a tájékozató elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
414/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja az ingatlanhasznosításról készített tájékoztatót.
Határidő: 2013. augusztus 30.
Felelős: Várfi András polgármester

633. oldal

27. Napirendi pont
Körös Kajak SE által létesítendő sólyapályával kapcsolatos eljárási díjak megfizetése / szóbeli előterjesztés/
Pardi László osztályvezető az alábbiakban ismertette a napirendi pontot.
A Körös Kajak SE megbízta az ERBO-PLAN Kft. a sólyapálya és egy úszómű megtervezésével a Hármas-Körösre a gyomai közúti híd környezetébe, kapcsolódva a meglévő
Halász István csónakház szolgáltatásaihoz. A tervezett beruházást az egyesület Leader
pályázati keretből finanszírozza.
A tervek elkészültek benyújtásra kerültek engedélyeztetésre, de időközben kiderült,
hogy előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtására is szükség van. A dokumentációt
a tervező cég ingyenesen elkészítette, viszont a hatósági díjakat már nem áll módjukban megfizetni, ezért annak támogatását kéri az önkormányzattól. A hatósági díjak
összesen 315.200 Ft, melynek forrása lehet a 2013. évi költségvetési rendelet felhalmozási tartaléka között fürdő és egyéb pályázati saját erő jogcímen megtervezett keret.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket határozatban rögzíteni, miszerint a képviselő-testület a Körös Kajak SE által a Hármas-Körösön létesítendő úszómű és sólyapálya előzetes vizsgálati eljárásban elrendelt 315.200 Ft igazgatási szolgáltatási díjat biztosítja a 2013. évi költségvetés felhalmozási tartalék között fürdő és egyéb pályázati
saját erő jogcímen megtervezett keret terhére.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
415/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körös Kajak SE által a
Hármas Körösön létesítendő úszómű és sólyapálya előzetes vizsgálati
eljárásában elrendelt 315.200 Ft összegű igazgatási díjat biztosítja a
2013. évi költségvetés felhalmozási tartalék között fürdő és egyéb pályázati saját erő jogcímen megtervezett keret terhére.
Határidő: 2013. augusztus 29.
Felelős: Várfi András polgármester
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28. Napirendi pont
Nyilatkozat könyvtári ellátás biztosításáról /szóbeli előterjesztés/
Várfi András polgármester tájékoztatás elmondta, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerület igazgatója kérésére egy nyilatkozatot
adott ki arról, hogy az önkormányzat fenntartásában működő Határ Győző Városi
Könyvtára székhelyén a hivatalos nyitvatartási időn belül biztosítja a KLIK fenntartásában működő gyomaendrődi székhelyű közoktatási intézmények számára az iskolai
könyvtári szolgáltatást és ellátást.
A kiadott nyilatkozat a testület által meghozott utólagos megerősítő határozattal válik hatályossá.
Kérte a képviselőket nyilatkozat megerősítésére.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megkérdezte, tudomása szerint az iskolai könyvtár
működtetése kötelező feladata az iskoláknak, amelyhez pénzt is kapnak. Ha mi biztosítjuk számukra a könyvtári szolgáltatást, ők biztosítanak-e ehhez pénzt és személyzetet, akik fogadják a gyerekeket. Vagy ezt az önkormányzatnak kell állni.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a gyerekek a nyitvatartási időben jönnének,
kísérő pedagógusokkal, tehát nem igényelnék a könyvtári dolgozók segítségét. Mi
csak a helyet biztosítjuk.
Toldi Balázs alpolgármester megjegyezte, hogy a jelenlegi létszámmal a nyitvatartási
időn belül a könyvtár el tudják látni ezt a feladatot.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket a nyilatkozat megerősítésére.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
416/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megerősíti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületi Igazgatósága
felé előzetesen kiadott nyilatkozatot, amely szerint az önkormányzat
fenntartásában működő Határ Győző Városi Könyvtára székhelyén a
hivatalos nyitvatartási időn belül biztosítja a KLIK fenntartásában működő gyomaendrődi székhelyű közoktatási intézmények számára az
iskolai könyvtári szolgáltatást és ellátást.
Határidő: 2013. augusztus 29.
Felelős: Várfi András polgármester
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29. Napirendi pont
Őszidő Nyugdíjas Klub részére térítésmentes helyiség biztosítása / szóbeli előterjesztés /
Várfi András polgármester felkérte Poharelec László képviselőt terjessze elő a napirendi pontot.
Poharelec László kérte, hogy az Őszidő Nyugdíjas Klub részére 2013-ban is biztosítsák térítésmentesen a Katona József Művelődési Ház nagytermét rendezvény céljából.
A februári testületi ülésen, amikor a művelődési ház 2013 évi programját tárgyalták,
ő megköszönte az intézmény igazgatójának, hogy az idén is gondolt a nyugdíjasokra, és szerepeltette a programba, amiből ő azt hitte, hogy a rendezvényeikhez ingyenesen kapják a helyet. Ez azonban nem így történt. Kérte az intézményt, hogy a jövőben saját programjuknak azt írják be, amit ők finanszíroznak, mert ebben ez volt a
megtévesztő.
Kérte, hogy visszamenőleg az eddig megtartott rendezvényeikre is legyen érvényes
az ingyenes használat összesen évi négy alkalomra.
Arnóczi István János képviselő megkérdezte, a városban működő többi civil szervezet számára is biztosítják-e ezt a lehetőséget. Véleménye szerint diszkrimináció a
többivel szemben, ha csak ennek az egy civil szervezetnek adják meg az ingyenes
használat lehetőségét. Ha egynek megadjuk, akkor a többi számára is meg kell adni
az évi négy ingyenes a lehetőséget.
Marton Dániel képviselő egyetértett Poharelec képviselő úr kérésével, azzal a módosítással, hogy terjesszék ki az összes Gyomaendrődön működő nyugdíjas klubra,
és emeljék meg az intézmény költségvetését annyival, hogy a nagyterem ingyenes
használatát tudja számukra biztosítani.
Várfi András polgármester egyetértett, de nem lenne helyes, ha kiemelnénk csak egy
nyugdíjas szervezetet, hanem a többi civil szervezet helyzetét is meg kellene vizsgálni.
Véleménye szerint a szeptember havi ülésre erről előterjesztést kellene készteni, a
hátralévő negyedévre pedig minden szervezet számára biztosítanák a nagyterem ingyenes használatát. A 2014 évi költségvetés tervezésekor pedig biztosítanák a 2014
évre is, és ezzel az összeggel megnövelnék az intézmény költségvetését.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, most annyit kérne, hogy az Őszidő Nyugdíjas klub részére ebben az évben is biztosítsák négy alkalommal az ingyenes teremhasználatot. A Klub éppen azért nem kért a civil alapból támogatást, mert abban a
hiszemben voltak, hogy az idei évben is megkapják négy alkalommal térítésmentesen, mivel benne volt a művelődési ház programjában.
Emlékeztetett a februári ülésen általa elmondottakra, miszerint a jövőre vonatkozóan
át kell gondolni, hogy hogyan és miként működtetik a művelődési intézményeket.
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Arnóczi István János képviselő elmondta, személyét is megkereste a mozgáskorlátozottak egyesülete, hogy semmiféle támogatást nem kaptak, így ők is elfogadnának
egy-egy ilyen támogatást a város részéről. Ha kiterjesztik ezt a lehetőséget, akkor azt
vagy mindenkire, vagy senkire. Mindenkire egyformán vonatkozzon.
Marton Dániel képviselő véleménye szerint, ha azt a javaslatot fogadnák el, hogy a
következő időszakban ingyenesen biztosítanák a szervezetek számára a művelődési
házat, akkor ez értelmezése szerint nem igényelné az intézmény idei évi költségvetésének módosítását.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta a művelődési ház biztosítja a havi egyszeri
alkalmat a civilszervezetek számára. Itt azonban a nagyterem használatáról van szó,
azon rendezvények megtartásáról, ami az intézmény költségvetésben bevétel orientált volt. Véleménye szerint ebben a tekintetben a civil szervezeteket egyformán kellene kezelni.
Várfi András polgármester összegezte a véleményeket, javaslatokat. Marton Dániel
képviselő részéről módosító javaslatként elhangzott, hogy a szeptemberi ülésre készüljön előterjesztés, és annak megfelelően minden civil szervezet egyforma bánásmódban részesüljön.
Poharelec László képviselő egyetértett Marton képviselő javaslatával, de azt kérte,
hogy a mai ülésen döntsenek az Őszidő Nyugdíjas Klubnak a négy alkalomról, mert
ez visszamenőleg is érinti őket, hiszen két függőben lévő elszámolásuk is van, és ennek elengedéséről is szó van.
Várfi András polgármester lezárta a témát és felkérte a képviselőket elsőként a módosító javaslatról szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
417/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a
szeptember havi testületi ülésre készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogy a városban működő civil szervezetek az év hátralévő részében ingyenesen használhatják a Katona József Művelődési Ház
nagytermét rendezvényeik megtartására.
Határidő: 2013. szeptember 26.
Felelős: Várfi András polgármester

637. oldal

A következőkben Poharelec képviselő kérelme alapján kérte határozatban rögzíteni,
miszerint a képviselő-testület az Őszidő Nyugdíjas Klub részére 2013. évben 4 alkalommal térítésmentesen biztosítja a Katona József Művelődési Ház nagytermét rendezvényeik megtartására.
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett támogatta,
és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
418/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Őszidő Nyugdíjas Klub
részére 2013. évben 4 alkalommal térítésmentesen biztosítja a Katona
József Művelődési Ház nagytermét rendezvényeik megtartására.
Határidő: 2013. szeptember 26.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Toldi Balázs alpolgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az iskolák felújítása, karbantartása megtörtént, így a tanévkezdés rendben megkezdődhetett. Ezúton
mondott köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ehhez. Külön köszönte a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek a gyors munkát, bízott benne, hogy ez a jövőben is így lesz, és ugyan így együtt tudnak majd dolgozni.
/ Arnóczi István János képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma
11 fő./
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, többször élt bejelentéssel a Blaha
u és a Selyem u sarkán lévő valamikori Szarvas végi iskola helyén lévő üres udvar állapotával kapcsolatban. Tele van lommal, gazzal. Megkérdezte Pardi László osztályvezetőt, hogy reagált-e a tulajdonos a felszólításra, mert változás nincs.
Pardi László osztályvezető nem tudott információval szolgálni. Utána néz az ügynek
és tájékoztatni fogja Képviselő asszonyt.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, független attól, hogy reagált-e a tulajdonos vagy sem, a területet rendbe kell tenni és annak költségét rá kell terhelni a tulajdonosra.
Poharelec László képviselő a szeptemberi ülésre tájékoztatást kér arról, hogy hivatalosan hány játszótér van a városban és azok milyen állapotban vannak.
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Dr. Csorba Csaba jegyző megjegyezte, augusztusban a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség felülvizsgálta a játszóterek állapotát. A működő, engedélyezett játszótereket
rendben találta.
Poharelec László képviselő arról kért tájékoztatást, hogy ténylegesen mennyi játszótér van, azok milyen állapotban vannak. Van-e olyan nyilvántartott játszótér, ahol már
semmi nincs – mert információi szerint van ilyen. Véleménye szerint ez minden képviselő számára hasznos tájékoztatásul szolgálna.
Béres János képviselő ismételten kérte, hogy a volt Tisza malom tulajdonosát szólítsák fel az udvarban lévő áldatlan állapot megszűntetésére. Magasan felnőtt a gaz,
elszaporodtak a patkányok, az ott lévő állapot zavarja a környéken lakókat.
Marton Dániel képviselő jelezte, hogy a Vásártéri lakótelepen a volt kenyérgyári épület is hasonló problémát jelent, mint a volt Tisza malom. Lehetőség szerint erre is kérne megoldást.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, mint mindenki előtt ismeretes a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgató választása eredménytelen lett. Az eddig
jó hírűnek, jó nevűnek ítélt iskola az igazgató választás kapcsán a média központjába
került, és sajnálatos, hogy milyen mocskolódó, pocskondiázó cikkek jelentek meg. Az,
hogy az egyének az őket ért sérelemre hogyan fognak reagálni, legyen az ő dolguk.
Ami személyét nagyon sérti, és bántja, hogy úgy a nevelőtestületet, mint a Rózsahegyi pólóba bújt szülőket csőcseléknek figurázta ki, akár melyik média. És ami leginkább fájó számára, hogy van egy működtető, egy intézmény fenntartó, és mint jó szülő nem határolódott el ezektől a mocskolódó cikkektől. A szülők joggal gondolnak
arra, hogy esetleg valami közünk lehet ezeknek a cikkeknek a megjelenéséhez. A maga részéről, mint képviselő elhatárolódik ezektől a cikkektől.
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a tanév megkezdésével
az új forgalmi rendnek megfelelően az aluljáró építés miatt épült elkerülő úton polgárőrök fogják segíteni a gyermekek közlekedését.
Vaszkó Katalin helyi lakos a járáshoz tartozó települések lakóinak köszönetét tolmácsolta a Járási Hivatal dolgozói felé, a kedves és felelősségteljes ügyintézésért.
Szólt még arról, hogy a Vásártéri lakótelepen lévő játszótérről elvittek két hintát, ami
maradt azon egy két-hároméves gyermek nem tud hintázni. Kérnék, hogy a két jó
hintát kapják vissza. Szintén a játszótéren van egy akna, ami már csak egy elrohadt
csavarral van lefogatva, nagyon balesetveszélyes. Kérte az illetékesek intézkedését.
Kérdése volt még, hogy az állomáson meg lesz-e oldva a kerékpár megőrzés.
Végül csatlakozott Marton képviselő úrhoz a volt kenyérgyár épületének környékét jó
lenne rendbe tenni. Elszaporodott rágcsálók, és bűz uralja a környéket.
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Várfi András polgármester további bejelentés nem volt, megköszönte a jelenlétet és
a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

Fülöp Zoltán
hitelesítő

Iványi Lajosné
hitelesítő
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