GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
20/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28.-i üléséről
az Új Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

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

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László osztályvezetők valamennyi napirendhez
Szikoráné Simon Ágnes projektmenedzser az 1. napirendhez
Oltyán Sándor r. kapitány, Paraizs Tamás r. alezredes a 2. napirendhez,
Dr. Torma Éva igazgató főorvos a 7-8. napirendhez,
Fekete József ügyvezető igazgató a 14-17. napirendhez

Jegyzőkönyv
vezetők:

Jakucs Mária, Csikós Anikó

Ülés időtartama: 13:56-17:08
Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 14 órára összehívott képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, jegyző urat, aljegyző urat, a hivatal osztályvezetőit, intézményvezetőket, az egyes napirendekben érintett meghívottakat és minden jelenlévőt. Köszöntötte a helyi lakosokat, akik a tv-n keresztül kísérik figyelemmel
a testület munkáját.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes létszámmal jelen
volt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Arnóczi István János és Marton Dániel képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 12 igen szavazattal egyetértett, és az
alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
385/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelölte Arnóczi István János és Marton Dániel képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben javasolta meghatározni. 36 napirend kerülne megtárgyalásra, 37. a bejelentések és egy napirendet a zárt ülésen fognak megtárgyalni. Pótlólag került kiküldésre a képviselő-testület II. félévi munkaterve,
illetve Dévaványa önkormányzatának mai napon érkezett késére az orvosi ügyelettel
kapcsolatban, melyet a bejelentések között fognak megtárgyalni.
A napirendekkel kapcsolatban észrevétel, eltérő javaslat nem volt, így kérte annak
elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
386/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Projektmenedzseri beszámoló - "Lélekkel a Körösök mentén" DAOP2.1.1/J-12-2012-0007
2. Beszámoló Gyomaendrőd Város 2013. évi közbiztonságának helyzetéről
3. Az önkormányzat vagyonrendeletének módosítása
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Beszámoló az önkormányzat rendelkezésére álló forrás (kötvény és
az önkormányzati gazdálkodás maradványa) hozamának és felhasználásának 2014. második negyedévi alakulásáról
6. A Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
7. Orvosi ügyeleti feladatok ellátása
8. A 4. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése 2015. február 1.
napjától
9. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának kérelme dr. Katona Piroska által végzett gyermekorvosi tevékenységgel kapcsolatban
10. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2014. év első félévi
gazdálkodásának alakulásáról
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11. A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület pénzügyi beszámolója a 2013-as évről
12. Regionális Hulladékkezelő Kft. évközi gazdálkodási beszámolója
13. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. 1-7. hónap gazdálkodási beszámolója
14. Gyomaszolg Ipari Park 2014. I. félévi gazdálkodási beszámolója
15. Gyomaközszolg Kft. 2014. I. félévi gazdálkodási beszámolója
16. Zöldpark Kft. 2014. I. félévi gazdálkodási beszámolója
17. Gyomaközszolg Kft. szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos előterjesztése
18. Beszámoló a gáz szolgáltatás közbeszerzési eljárásáról
19. Beszámoló a „2014. évi útépítési, útfelújítási beruházás valamint útkarbantartás Gyomaendrődön” tárgyú közbeszerzési eljárásról
20. Hulladéklerakó védelmi övezet per ítélettel kapcsolatos vagyonrendezés
21. Halgazdálkodási jog haszonbérbeadása
22. Villamos-energia beszerzés 2015. - Bíráló Bizottság létrehozása
23. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás
2014.06.25.-ei módosítása
24. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Projekt kapcsán létrejött Konzorciumi Megállapodás II. számú kiegészítése
25. ÁROP-1.A.3 pályázat benyújtása az esélyegyenlőség és a területi
együttműködés javítása érdekében a Gyomaendrődi járás területén
26. Testvérvárosi találkozó - pályázat benyújtása
27. Bérlakások vásárlása
28. Önkormányzati támogatás megállapítása
29. Tájékoztatás a Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 1/4. szám alatti szolgálati
bérlakás kiutalásáról
30. Forgalmi rendváltoztatások
31. Köztemetők körbekerítése
32. Tájékoztatás az idegenforgalmi adóellenőrök munkájáról
33. Tájékoztató a 2014. évi nyári napközis ellátásról
34. Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány elszámolása
35. Endrődiek Baráti Köre elszámolása
36. Lemondás képviselői tiszteletdíjról
37. Bejelentések

Határidő: azonnal
Az Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján a Tájékoztató a 2013. és 2014. évi Állami Számvevőszéki ellenőrzések jelentés tervezeteiről szóló előterjesztés zárt ülésen kerül megtárgyalásra.
Ezt követően helyi kitüntetések átadására került sor.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az augusztus 20-i Nemzeti Ünnep alkalmából Gyomaendrődért Emlékplakett kitüntetést adományozott Dr. Bánki Gyula részére.
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Az augusztus 20-i ünnepi képviselő-testületi ülésen főorvos úr nem tudott részt venni, így részére most kerül átadásra a kitüntetés.
A Polgármester felkérte Megyeri László aljegyzőt mondja el főorvos úr méltatását.
Megyeri László: Dr. Bánki Gyula 1963 októberétől 50 évig szolgálta orvosi hivatását,
több mint 25 éven keresztül városunkban. 1986-tól a tüdőgondozó csoportvezető
főorvosa volt, majd több mint egy évig a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató
főorvosa. 1997-től gyógyított háziorvosként, emellett tüdőgyógyász szakorvos is volt,
illetve radiológusként is dolgozott.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Bánki Gyula részére
„Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakettet adományoz.
Felkérte Várfi András polgármester urat a kitüntetés átadására.
Várfi András polgármester ezt követően elmondta, egy másik kitüntetés átadására is
sor kerül a mai ülésen. A képviselő-testület a június 26-i ülésen döntött arról, hogy
Gyomaendrőd Város Egészségügyéért Elismerő Oklevelet adományoz Pappné Szarka
Emília védőnő részére a harmincnyolc éves védőnői pályafutása alatt tanúsított kiemelkedő szakmai tevékenységéért, önzetlen és példaértékű munkavégzésért.
Gratulált a védőnek és átnyújtotta részére az oklevelet és a csokor virágot.
Ezt követően beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Júliusban nem volt képviselő-testületi ülés, az eltelt két hónap alatt igen sok nyári
program volt Gyomaendrődön. A nagyobb rendezvények augusztusban voltak, mint a
Bogártalálkozó, ami az egyik legnagyobb rendezvénnyé nőtte ki magát. Ezt követően
volt a halfőző verseny, majd augusztus 20-át ünnepeltük. A helyi médiákban olvashattunk, illetve felvételeket láthattunk ezekről a rendezvényekről, így részleteiben nem
ismertetné azokat.
A jelen ülésen kívül még szeptemberben lesz egy ülése ennek a képviselő-testületnek
ebben a ciklusban.
Egyéb napirend előtti bejelentése nem volt, a hozzászólások előtt felkérte Perlc Mónika védőnőt, aki nemrégen kezdte meg a munkát a Városi Egészségügyi Intézményben, hogy mutatkozzon be.
Percl Mónika: Délvidékről költözött Magyarországra, Gyomaendrődre. Középiskolában Szabadkán tanult, szülésznői szakon, majd ezt követően jelentkezett Szegedre a
főiskolára, védőnői szakra. Júniusban szerezte meg a diplomáját. Az álláskeresés során fő célja az volt, hogy egy vidéki kisvárosba dolgozhasson, így esett a választása
Gyomaendrődre, ahol megkezdte az iskola védőnői munkát.
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Főként a diákoknak, azok szüleinek szeretne segíteni, minél több versenyen szeretne
a diákokkal részt venni, és eredményeket elérni. Egyenlőre azon igyekszik, hogy megismerje az itteni szokásokat, a gyerekeket.
Ez úton mondott köszönetet a Képviselő-testületnek, hogy biztosították részére a
szolgálati lakást.
A következőkben szót kért Ágostonné Farkas Mária.
Ágostonné Farkas Mária a Zenebarátok Kamarakórusa megbízásából megköszönte
azt a segítséget, amit képviselő-testület nyújtott számukra az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően két rendezvénysorozaton vehetett részt a kamarakórus. Az egyik
Schsöneck-ben volt, ahol a testvérvárosunk 1175 éves évfordulója alkalmából rendezett programokon vehettek részt, a másik pedig Élesden, ahol a találkozások hétvégéjén vehetett részt a kórus. Kornélia Rück polgármester asszony jelezte, hogy a következő időszakban szeretne látogatást tenni az ottani kórussal Gyomaendrődön. A kórustársaival pedig szeretnének a továbbiakban is megfelelni annak a jelzőnek, amit
polgármester asszony adott a kórusnak, miszerint mi vagyunk a testvérvárosi kapcsolatok kincsei. Bíznak benne, hogy ennek a továbbiakban is sikerül eleget tenni és
minden olyan kérésnek megfelelni, amit a képviselő-testület támaszt a kórus felé.
Egyéb napirend előtti bejelentés nem volt, a Polgármester beszámolt a szabadsága
alakulásáról. Elmondta, hogy augusztus 25-én volt 1 nap szabadságon, illetve szeptember 1-től 5-ig összesen 5 nap szabadságot szeretne letölteni.
Személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
387/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Várfi
András polgármestert kizárja szabadságának alakulásáról adott tájékoztató döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal – Várfi András polgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
388/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Várfi András polgármester 2014. augusztus 28. napján
1 nap szabadságot töltött le, és 2014. szeptember 1-től 5-ig 5 nap
szabadságot fog letölteni.
Határidő: azonnal
Ezt követően a Polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról készült beszámolóról kérte a képviselők döntését. Megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
389/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
177/2014.(III.27.);
202/2014.(IV.24.);
215/2014.(IV.24.);
216/2014.(IV.24.); 268/2014.(V.29.); 275/2014.(V.29.); 276/2014.(V.29.);
277/2014.(V.29.); 278/2014.(V.29.); 279/2014.(V.29.); 281/2014.(V.29.);
282/2014.(V.29.); 287/2014.(V.29.); 288/2014.(V.29.); 289/2014.(V.29.);
290/2014.(V.29.); 291/2014.(V.29.); 292/2014.(V.29.); 295/2014.(V.29.),
296/2014.(V.29.); 297/2014.(V.29.), 310/2014.8V.29.); 311/2014.(V.29.);
315/2014.(V.29.);
316/2014.(V.29.);
334/2014.8VI.26.);
336/2014.(VI.26.);
341/2014.(VI.26.);
342/2014.(VI.26.);
344/2014.(VI.26.);
345/2014.(VI.26.);
346/2014.(VI.26.);
351/2014.(VI.26.);
357/2014.(VI.26.);
361/2014.(VI.26.);
362/2014.(VI.26.); 364/2014.(VI.26.) Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Projektmenedzseri beszámoló - "Lélekkel a Körösök mentén" DAOP2.1.1/J-12-2012-0007
Várfi András polgármester felkérte Szikoráné Simon Ágnes projektmenedzsert röviden ismertesse a beszámolót.
Szikoráné Simon Ágnes elmondta, a projektben a munka folyamatosan halad. A
kiviteli terv vonatkozásában az első közbeszerzési eljárás 6 részre vonatkozott, melyek
közül csak a negyedik részre vonatkozóan született eredmény.
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A többiben az ajánlatok érvénytelensége miatt az eljárás érvénytelen volt, új ajánlattétel került kiírásra, melynek határideje 2014. június 7-e volt. Két érvényes ajánlat érkezett be mindegyik részre, melyek közül a bíráló bizottság az Insula Bau Kft. ajánlatát
fogadta el, ő nyerte el a kivitelezési tervek elkészítésének jogát. A tervezési szerződés
2014. augusztus 8-án került aláírásra, a tervek elkészítési határideje pedig 2014.
szeptember. 15.
A negyedik rész a híd kiviteli tervének elkészítése volt, melynek teljesítési határideje
augusztus 15 lett volna, ami részben teljesített csak, mert közben a tervező HATERV
Bt. akadályközlést jelentett be, melyet nem fogadtunk el, így az önkormányzat élni
fog a kötbérezési szankcióval, 63.973 Ft értékben. A mai nappal a tervező teljesítette
az anyagok leadását. A híd tervegyeztetésébe és a kivitelezés közbeszerzési anyagai
elkészítésébe szerződés szerint a műszaki ellenőr is bevonásra került.
A kivitelezés közbeszerzési eljárása a híd vonatkozásában folyamatban van, a bizottság a mai nap döntött az ajánlati felhívásról. Ugyan ez vonatkozik az élményelemek
beszerzésére is. Az ajánlattételi határidő szeptember 15-e lesz, teljesítési határidőnek
pedig 2015. március 31. került meghatározásra. Az élményelem eszközök beszerzésének ajánlattételi határideje pedig 2014. szeptember 19., ami hirdetményes eljárás lesz.
A teljesítési határidő ebben az esetben 2015. április 30.
Ütemterv szerint a szeptemberi bizottsági ülésre fognak bekerülni a maradék kiviteli
tervek alapján a kivitelezések kiírásai – bárkalátogató központ, zarándok szálláshely,
körös látogatóközpont, Szent Antal kenyérsütőház és a túraútvonal.
A híd építésével kapcsolatban megjegyezte, hogy a 2014. márciusban történt törvényi
változás miatt engedélyes tervet kell módosítani, amely folyamatban van.
Az előleg lehívás az utófinanszírozású projektelemekre megtörtént, közel 32 millió Ft
értékben. A projektmenedzsment a tevékenységét folyamatosan végzi a szükséges és
az igényelt külső szakértők segítségével. A tevékenység előrehaladását az előterjesztésben szereplő táblázat foglalja össze.
Összegezve az utóbbi két hónapban ezek történtek a projektben.
Várfi András polgármester megköszönte a kiegészítést, majd hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket fogadják el a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
390/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a DAOP-2.1.1/J-12-20120007 jlű, "Lélekkel a Körösök mentén"- Turisztikai fejlesztések a vallás
és a Körös ökológiája tükrében című projekt előrehaladásáról szóló 3.
számú projektmenedzseri beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: 2014. augusztus 28.
Felelős: Várfi András polgármester
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2.Napirendi pont
Beszámoló Gyomaendrőd Város 2013. évi közbiztonságának helyzetéről
Várfi András polgármester köszöntötte Oltyán Sándor kapitány urat és Paraizs Tamás
r. alezredes urat, megkérdezte van-e kiegészíteni valójuk a beszámolóhoz.
Paraizs Tamás elmondta, véleménye szerint a beszámoló kellő mélységben és részletességgel tartalmazza azokat az adatokat, amiből meg tudják ítélni, hogy az őrs 2013ban milyen szinten teljesítette a feladatait. Megítélése szerint nem vallottak szégyent,
melyhez elengedhetetlen volt a polgárőrség a képviselő-testület, járáshivatal és a
társszerveknek az együttműködése, akikkel együtt tudtak dolgozni. Ezúton mondott
köszönetet a felsorolt szerveknek a nyújtott segítségéért, támogatásért.
Kérte amennyiben kérdés van, úgy azt tegyék fel.
Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte, hogy azt a mobiltelefonszámot, amin
a rendőrségi ügyfélszolgálatot lehet hívni használják-e a lakosok.
Paraizs Tamás elmondta, igen egyre több bejelentés érkezik arra a telefonszámra, és
kérte is a lakosokat, hogy továbbra is ezt a telefonszámot használják. Sokkal gyorsabb
a kapcsolat, ha közvetlenül a járőröknél csörög a telefon. A telefonszám: 06/20/3150110, amit 24 órában bár mikor lehet hívni.
Várfi András polgármester véleménye szerinti is jó kapcsolatot ápol a város a rendőrőrssel, parancsnok úrral, rendszeres a kapcsolattartás, segítő az együttműködés. Az
elkövetkező időben arra kérné a rendőrséget, hogy a közeledés biztosítása, biztonsága érdekében nagyon jól dolgozzanak össze, mert az elkerülő úttal, a Pásztor J. út és
a Fő úti csomópont jelenlegi építésével a forgalom át lett terelve a Kossuth Lajos utcára és le lettek zárva ezekkel határos utcák, ami miatt vannak kifogások, de kérte a
lakosság türelmét az aluljáró elkészültéig. Az iskolakezdésre több településőrt és segítőt fognak kiállítani az iskolák elé, akik reggel és a délutáni órákban biztosítják a
gyermekek biztonságos áthaladását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a beszámolót, bízott a további hasznos
együttműködésben.
Felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
391/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrőd Város 2013. évi közbiztonságának helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót.
Határidő: azonnal
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3.Napirendi pont
Az önkormányzat vagyonrendeletének módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Békés Megyei Kormányhivatal
törvényességi felügyeleti eljárásban vizsgálta többek közt az önkormányzat törvényen
alapuló jogalkotási kötelezettségeinek teljesítését. A vizsgálat eredményeképpen
megállapította, hogy a vagyon rendeletünk nem tartalmazza a vagyonkezelői jog ellenértékét, ezért felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy 2014. augusztus 31-ig a
rendeletet egészítse ki a vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározásával.
A felhívásnak az előterjesztett rendelet-tervezettel eleget tett az önkormányzat, a bizottság javasolja annak megalkotását.
Várfi András polgármester felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 képviselő nem szavazott megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2014. (IX. 4.) önkormányzati rendeletét
a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi LCXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör) 14. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A vagyonkezelői jog ellenértékét a Képviselő-testület egyedi döntésével határozza meg.
(8) A vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni a
vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetését, az önkormányzati feladat jellegét, a
működtetés költségeit, a vagyon értékét, műszaki állapotát, a vagyonhoz kapcsolódó,
valamint az abból következő kötelezettségeket, illetve jogszabály vagy megállapodás
alapján előírt, önkormányzatot terhelő más kötelezettséget.”
2. § Ez a rendelet 2014. szeptember 5.-én lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
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Gyomaendrőd, 2014. augusztus
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2014. szeptember 4. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2014. szeptember 4.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4.Napirendi pont
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a rendelet módosítása Kormányhivataltól
érkezett észrevételek alapján vált szükségessé. Ezek az észrevételek az alábbiak:
a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeinek meghatározásakor utalni kellett volna
arra, hogy a hatályos jogszabályokban meghatározottakon túl kell az egyedi szolgáltatási szerződés elemeit is szerepeltetni. Továbbá a Ptk.-ban már nem szerepel közüzemi szerződés, ezért a hivatkozás téves. Mindezek figyelembevételével készült el a
módosító rendelet-tervezet, melyet a véleményező bizottságok javasolnak a képviselő-testületnek megalkotásra.
Kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű
szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2014. (IX. 4.) önkormányzati rendeletét
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
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1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybe vevő és a
szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre.”
2. § Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben kötelező tartalmi elemként meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatót, és azonosító adatait;
b) a megrendelő ingatlan tulajdonos nevét,
ba) születési idejét,
bb) anyja nevét,
bc) lakcímét;
c) az elvégzésre kerülő közszolgáltatás meghatározását;
d) a közszolgáltatás igénybevételének napját,
e) a teljesítés helyét;
f) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat;
g) felek jogait és kötelezettségeit;
h) a hatályos jogszabályokban meghatározottakon túl az egyedi szolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;
i) a közszolgáltatási díj megállapítását;
j) a számla kiegyenlítésének módját;
k) a szerződés felmondásának feltételeit;
l) a szolgáltatással kapcsolatos panasz benyújtásának, kivizsgálásának eljárási rendjét;
m) az esetleges jogvita elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság
megnevezését;
n) szerződéskötés időpontját, a szerződés kötő felek aláírását.”
3. § Ez a rendelet 2014. szeptember 5-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Gyomaendrőd, 2014. augusztus
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2014. szeptember 4. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2014. szeptember 4.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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5.Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat rendelkezésére álló forrás (kötvény és az önkormányzati gazdálkodás maradványa) hozamának és felhasználásának 2014. második negyedévi alakulásáról
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület döntése értelmében
a kötvényforrás kezeléséhez az önkormányzat nem kíván külső szakértői szolgáltatást
igénybe venni, hanem azt egy három főből (polgármester, alpolgármester, Pénzügyi
Bizottság elnöke) álló Munkacsoportra bízza, aki a feladatot ellátja, koordinálja, illetve
a döntéseket meghozza.
2014. március 31-én a rendelkezésre álló forrás (kötvény és egyéb) összege
445.558.251 Ft volt. A betétlekötés az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél történt, a legkedvezőbb ajánlatot a számlavezető pénzintézetünk tette. A vizsgált időszakban a lekötésekből realizált hozam összege 3.299.461 Ft volt. A vizsgált időszak
végén betét formájában 448.000.000 Ft áll az önkormányzat rendelkezésére, a főszámlán 857.712 Ft jelenik meg.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a beszámolót és javasolja annak elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
392/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat rendelkezésére álló kötvény-és egyéb forrás 2014. április
1. és 2014. június 30. közötti időszak alakulását bemutató beszámolót
elfogadja.
Határidő: 2014. augusztus 28.
Felelős: Várfi András polgármester
6.Napirendi pont
A Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, január 1. napjával hatályba lépett
jogszabályok módosulásai érintették az intézményi alapító okiratok tartalmi elemeit.
A rendeleteknek megfelelően a Magyar Államkincstár a szakfeladat-számokat megfeleltette a kormányzati funkcióknak és ezekről értesítette az önkormányzatokat. Ezt a
változást az alapító okiratokon testületi döntés nélkül, egyszerűsített eljárás keretében, dokumentumsablon használatával lehetett átvezetni 2014. február 28-ig, mely
feladatot a Hivatal a megadott határidőig elvégezte. Az alapító okiratot érintő, soron
következő módosítás esetén kell gondoskodni a dokumentumsablon szerinti alapító
okirat kiegészítés egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratba kerüléséről. A Képviselő-testület a fentiek szerint 2014 májusában módosította a Határ Győző Városi
Könyvtár alapító okiratát, melyet júniusban a Magyar Államkincstár elé terjesztettünk
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törzskönyvi nyilvántartási eljárás lefolytatása céljából. A MÁK végzésében hiánypótlásra szólította fel a fenntartót, mivel az alapító okirat 5. pontja tartalmazza a költségvetési szerv típus szerinti besorolását (közszolgáltató intézmény), mely besorolást a
vonatkozó törvények hatályon kívül helyeztek, így az nem szerepelhet az alapító okiratban. A MÁK hiánypótlási felhívásában kérte az alapító okirat 5. pontjának módosítását, melyet a hivatal előkészített az előterjesztésben foglaltak szerint. Az Ügyrendi
bizottság megtárgyalta és javasolja a módosítás elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
393/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
A Határ Győző Városi Könyvtár 1998. január 29-én kiadott 22/1998. (I.
29.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
5./ A költségvetési szerv működési köre
A Határ Győző Városi Könyvtár alaptevékenysége szerint közgyűjteményi feladatokat ellátó költségvetési szerv, működési köre Gyomaendrőd Város közigazgatási területére terjed ki.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
Várfi András polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK
felé jelentse.
Határidő: azonnal
7.Napirendi pont
Orvosi ügyeleti feladatok ellátása
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, teljeskörű központi háziorvosi
ügyeleti feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Békés-Medical
Egészségügyi Szolgáltató Kft. lett, akivel a szerződés 2014. szeptember 1-vel lép hatályba. A feladat ellátásáról addig a SANI-MED TRANS Kft-nek kellett volna gondoskodnia, viszont augusztus 14-től többszöri írásbeli nyilatkozata ellenére sem gondoskodott a megfelelő teljesítésről. Több alkalommal is az Önkormányzatnak a háziorvosok bevonásával kellett gondoskodni a feladatok ellátásáról, ezért a Békési Kistérségnél kezdeményeztük a SANI-MED TRANS Kft-vel hatályos szerződés rendkívüli
felmondással történő megszűnését.
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Ezzel egyidejűleg pedig felkértük az új szolgáltatót, hogy a feladat ellátásáról gondoskodjon, aki a felkérésnek eleget tett, így szeptember 1 előtt megkezdte a feladat
ellátását. A kialakult helyzetről tájékoztattuk az OEP-t, és a működési engedélyt kiadó
hatóságot, akik ezt tudomásul vették.
Az új szolgáltató a tárgyi eszközöket, a gépjárművet átvette, az információk szerint
nincs probléma az ügyeleti feladatok ellátásával.
Várfi András polgármester megköszönte Jegyző úrnak és Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető asszonynak, hogy az ellenőrzésüknek és intézkedésüknek köszönhetően
augusztus hónapban is rendben volt az ügyeleti ellátás, nem alakult ki rendkívül helyzet, és köszönte a közreműködő háziorvosoknak, akik besegítettek az ügyeletbe. Bízott benne, hogy az új szolgáltató sikeresen fogja ezt a szolgáltatást végezni az elkövetkező időben.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök kiegészítésként elmondta, hogy az egyik ott
dolgozó asszisztenstől értesült arról, hogy ki nem fizetett munkabérrel tartozik a
SANI-MED Kft. az ott dolgozóknak. Ennek ellenére ezek a dolgozók elvégezték a
munkájukat, igyekeztek az akkori körülményekhez képest lelkiismeretesen ellátni a
feladatokat, megoldani a felmerült problémákat, éppen ezért felmerül a kérdés, hogy
nem tudnánk-e részükre valami segítséget nyújtani, hogy hozzá jussanak a pénzükhöz.
Dr. Csorba Csaba jegyző szintén megköszönte a helyi orvosok és a szolgáltatást ellátó szakmai, technikai feladatot ellátó személyek elmúlt hetekben végzett munkáját,
hiszen nélkülük nem lehetett volna eredményes ez a feladat ellátás. Velük az önkormányzat a feladat teljesítést követően a számla beérkezése után minden esetben elszámolt.
Az ott dolgozóknak felhívta a figyelmét arra, hogy gondoskodjanak arról, hogy jogi
útra tereljék a kialakult probléma megoldását, mert nem az önkormányzattal vannak
jogviszonyban, hanem a SANI-MED Kft-vel. Ők egy peres úton juthatnak a követelésükhöz, mivel a társaság az OEP-től a feladat ellátásáért a finanszírozást megkapta,
felvette.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester kérte a képviselőket fogadják el a
tájékoztatást.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
394/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
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8.Napirendi pont
A 4. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése 2015. február 1. napjától
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, Dr. Darvas Tamás a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa 2015. január 31. napjával be kívánja fejezni háziorvosi tevékenységét, 2015. február 1. napjával végleg nyugdíjba kíván vonulni. Kéri
döntése tudomásulvételét valamint a körzet további ellátásának megszervezését.
A kialakult gyakorlat, hogy a képviselő-testület az ily módon megváltozó felnőtt háziorvosi körzet további működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásával a Városi
Egészségügyi Intézményt bízza meg. Mindezekre tekintettel a javaslat, hogy 2015.
február 1. napjától kezdődően, az önkormányzat járuljon hozzá, hogy a 4. praxist a
Városi Egészségügyi Intézmény működtesse.
Az Ügyrendi bizottság ülésén felmerült annak a lehetősége, hogy a helyettesítést ellátó orvos, dr. Katona Piroska közvetlenül és nem a Városi Egészségügyi Intézményen
keresztül kapja meg az OEP támogatást. Amennyiben ez lehetséges, akkor az Önkormányzat ehhez járuljon hozzá. A hivatal telefonon egyeztetett az OEP –el, aki elmondta, hogy mivel ők a szolgáltatóval – jelen esetben a Városi Egészségügyi Intézménnyel
– kötnek finanszírozási szerződést, ezért a támogatást csak annak tudják utalni, akivel
a szerződést megkötötték, ettől nem tudnak eltérni. Dr. Katona Piroskával közvetlenül
nem tud szerződést kötni az OEP, mivel már Doktornő működtet egy praxist.
Mindezekre figyelemmel javasolta a képviselőknek, hogy a döntési javaslatnak megfelelően hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
395/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
a Városi Egészségügyi Intézményt (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos), hogy 4. számú
felnőtt háziorvosi körzet folyamatos működtetését biztosítsa, továbbá, hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől a körzetre
2015. február 1-jétől működtetési engedély kiadását kérje az Intézmény számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a feladat-ellátása érdekében
az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a Gyomaendrőd 4. számú
felnőtt háziorvosi körzetben a feladatok ellátására 2015. február 1jétől finanszírozási szerződést kössön.
Határidő: azonnal

980. oldal

9.Napirendi pont
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának kérelme dr. Katona Piroska által
végzett gyermekorvosi tevékenységgel kapcsolatban
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a Doktornő Csabacsűdön is végez házi gyermekorvosi tevékenységet – egészséges gyermekek számára egészségügyi tanácsadást –
heti két alkalommal, kedden 8-10 óráig, csütörtökön 10-12 óráig. Az Önkormányzat
azt szeretné, ha ebben a két-két órában a beteg gyermekek vizsgálatát is elvégezné.
A doktornő szerződéses jogviszonyban áll a Csabacsűdi Önkormányzattal, a tevékenység ez irányú változtatásához kérik Önkormányzatunk hozzájárulását, mely szükséges az ÁNTSZ-nél történő ügyintézéshez.
Dr. Katona Piroska a jelenlegi rendelési idő keretén belül 1-1 órában látná el az
egészséges gyermekek számára a tanácsadást, majd ezt követően 1-1 órában látná el
a beteg gyermekeket. Nyilatkozata szerint a helyi betegek ellátását a Csabacsűdi tevékenysége nem veszélyezteti, mert telefonon elérhető, sürgős esetben pedig dr.
Varga Géza és Dr. Fekécs Tünde házi gyermekorvosok helyettesítik őt.
A véleményező bizottság javasolja a testületnek a hozzájárulás megadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
396/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. Katona Piroska gyermek háziorvos (Gyomaendrőd
Szabadság tér 2/2. sz. adószám: 44554505-1-24; szolg. azonosító
szám: 022261; egyén vállalkozói nyilvántartási száma: 5582855)
gyermekorvosi tevékenységet végezzen Csabacsűdön heti négy órában az alábbiak szerint:
Kedd délelőtt egy órában
Kedd délelőtt egy órában
Csütörtök délelőtt egy órában
Csütörtök délelőtt egy órában

gyermekek egészséges tanácsadása
betegrendelés
gyermekek egészséges tanácsadása
betegrendelés

Határidő: azonnal
10.Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2014. év első félévi gazdálkodásának alakulásáról
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a mellékletben olvasható beszámolókból
megállapítható, hogy a teljesítés arányai összhangban vannak a tervezett számadatokkal, így a Pénzügyi bizottság javasolja azok elfogadását.

981. oldal

Kérdés, észrevétel nem volt a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
397/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő testülete elfogadja az Önkormányzat
és intézményei 2014. első félévi gazdálkodásának alakulásáról szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
11.Napirendi pont
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület pénzügyi beszámolója a 2013-as évről
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi bizottság 2014. júniusi ülésén elhangzottaknak megfelelően a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesülete benyújtotta pénzügyi beszámolóját a 2013-as gazdasági évéről, mely az
előterjesztés mellékletét képezi. A bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra
javasolja.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte, hogy egy előző évi pénzügyi beszámoló és egy tárgyévi gazdálkodási kalkulációi jó hogy nem már év végén kerül a testület
elé. Jó lenne a tárgyév elején közölni a testülettel, hogy mit szeretnének az év folyamán végezni.
Kérdés, észrevétel nem volt a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
398/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesületének 2013-as évre
vonatkozó pénzügyi beszámolóját.
Határidő: azonnal
12.Napirendi pont
A Regionális Hulladékkezelő Kft. évközi gazdálkodási beszámolója
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Regionális Hulladékkezelő Kft. benyújtotta a képviselő – testület elé a 2014. I. félév adatait tartalmazó évközi gazdálkodási
beszámolóját.
982. oldal

A taggyűlés 2014. július 25-én tárgyalta és elfogadta a társaság gazdálkodási beszámolóját. A beszámoló a jegyzett tőke tulajdonosok közötti tulajdoni hányad pontosításáról szóló javaslatot tartalmaz. A társaság beszámolójában lévő javaslat alapján az
eredeti társasági szerződésben szereplő tulajdoni hányad Szarvas, Kardos, Kondoros
és Hunya települések esetében növekedne 0,01 – 0,02 százalékponttal. A többi település tulajdoni hányada nem változna. Kft. 2010. május 14. napján kelt társasági szerződésben a társaság törzstőkéje 8.240.000,- Ft összegben lett meghatározva. A beszámoló részletes tájékoztatást ad a hulladékkezelő műbe beszállított hulladék menynyiségéről, valamint a tulajdonosok által meghatározott a lerakóra áthárított lerakási
járulék összegéről az I. félévben településenként kimutatva forintban.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és nem javasolja a beszámoló elfogadását, kéri a tulajdonosok részesedésének pontosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint. A Városfenntartó bizottság ezzel szemben javasolja a beszámoló elfogadását, de ugyancsak kéri a tulajdonosok részesedésének pontosítását. A Pénzügyi
bizottság részéről azért született ez a döntés, mert az ülésen voltak felvetések, melyeket akkor nem tudtak pontosítani, mivel a cég ügyvezetője nem volt jelen. Tekintettel
arra, hogy a jelen ülésen sem jelent meg, így a pontosításokra most sem kerülhet sor,
ezért javasolja, hogy a pontosításokkal együtt ismét kerüljön be a beszámoló a következő ülésre.
Várfi András polgármester a fentiekre figyelemmel javasolta a testületnek, hogy a
beszámolót ne fogadják el, hanem a tulajdonosok részesedésének pontosításával kerüljön előterjesztésre a soron következő ülésre.
A Képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 12 igen szavazattal egyetértett és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
399/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság résztulajdonosa nem fogadja el a Regionális Hulladékkezelő Kft. előterjesztéshez mellékelt 2014. I. félévről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Ezt követően a Polgármester a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését,
melyben a társasági szerződés adatainak pontosítását javasolják.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
400/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata

983. oldal

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság résztulajdonosa javasolja, hogy a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2010. május 14.
napján kelt társasági szerződésben a társaság forintban meghatározott törzsbetétjei mellett rögzített százalékos arányok az alábbiak
szerint kerüljenek pontosításra.
Tagok

Gyomaendrőd
Szarvas
Csabacsűd
Csárdaszállás
Kardos
Kétsoprony
Kondoros
Örménykút
Hunya
Összesen

Törzsbetétnek
megfelelő részesedés
százalékban
33,86
39,08
4,61
1,21
1,82
3,28
13,23
1,21
1,70
100

Határidő: 2014. augusztus 28.
Felelős: Várfi András polgármester
13.Napirendi pont
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. 1-7. hónap gazdálkodási beszámolója
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Liget fürdő is benyújtotta a 2014. 1-7
hónap gazdálkodási beszámolóját. A beszámoló 1 – 7. hónap adatai alapján a mérlege szerinti a vállalkozás adózás előtti eredménye 6.139 eFt. Hét hónap alatt a társaság
a tulajdonos önkormányzattól a Közszolgálati szerződésben rögzített kötelező feladatok teljesítésére biztosított 20 millió Ft támogatást felhasználta. A fürdőszolgáltatás
vásárlásra a költségvetésben biztosított nettó 7 millió Ft-ból a társaság 2014. július
31.-ig 5 millió Ft-ot teljesített.
A véleményező bizottságok tárgyalták a beszámolót és javasolják annak elfogadását.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
fogadják el a döntési javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
401/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata

984. oldal

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Kft. előterjesztéshez mellékelt 2014. 1-7. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2014. augusztus 28.
Felelős: Várfi András polgármester
14.Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park 2014. I. félévi gazdálkodási beszámolója
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a beszámoló féléves adatai alapján a
társaság tervezett bevétele 34,75 %-ka teljesült. Az adózás előtti eredmény -9.541 eFt,
amely jelentősen meghaladja az egész évre tervezett -5.283 eFt-ot.
A véleményező bizottságok javasolják a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
402/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. előterjesztéshez mellékelt 2014. első félévi gazdálkodásáról készített beszámolót.
Határidő: 2014. augusztus 28.
Felelős: Várfi András polgármester
15.Napirendi pont
A Gyomaközszolg Kft. 2014. I. félévi gazdálkodási beszámolója
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, társaság is benyújtotta az első félévi
gazdálkodási beszámolóját, mely adatokból látható, hogy a gazdálkodása stabil, az
első 6 hónap mérlege szerint a vállalkozás adózás előtti eredménye 453 eFt. Az eredmény alakulását a beszámoló alapján a bevételek 57,6 %-os, míg a ráfordítások
45,7%-os időarányos teljesítése okozta.
Javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
403/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaközszolg
Kft. előterjesztéshez mellékelt 2014. első félévi gazdálkodásáról készített beszámolóját.
985. oldal

Határidő: 2014. augusztus 28.
Felelős: Várfi András polgármester
16.Napirendi pont
A Zöldpark Kft. 2014. I. félévi gazdálkodási beszámolója
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a társaság beszámolójából is az látható,
hogy a gazdálkodása stabil, az első 6 hónap mérlege szerint a vállalkozás eredménye
1.142 eFt.
Javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
404/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Kft.
előterjesztéshez mellékelt 2014. első félévi gazdálkodásáról készített
beszámolóját.
Határidő: 2014. augusztus 28.
Felelős: Várfi András polgármester
17.Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft. beszerzései
Betkó József a Városfenntartó bizottsági elnök elmondta, az előterjesztés a társaság
által beszerzésre kerülő hulladékszállító gép és a szelektív begyűjtéshez szükséges
zsák beszerzésről szól. A beszerzendő gépjárművel kapcsolatban történt gépkereskedői érdeklődések alapján megfelelő állapotú használt jármű ára mintegy 6 millió
forint. A beszerzéshez szükséges összeget településenként a tulajdonrész arányában
osztanák meg, ez alapján Gyomaendrődre nettó 3 307 080 Ft jut.
A szelektív kukazsákból 70 ezer db kerülne beszerzésre, mert ekkora mennyiségnél
már jelentős árengedmény érvényesíthető, melynek éves költsége az árajánlatot figyelembe véve 2.940.000 Ft. A 70 ezer darab zsákból a Gyomaendrődre eső rész
38.325 db, melynek 2014. évet terhelő költsége 362.000 Ft. A 2015. évben felmerülő
908.000 Ft finanszírozását a 2015. évi költségvetéséből lehet megoldani.
A bizottság javasolja a Képviselő – testületnek, hogy támogassa a Gyomaközszolg Kft.
eszközbeszerzési törekvését, a bevezetésre kerülő, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés érdekében, azaz 1 db használt kommunális hulladékgyűjtő gépjármű (20-22
m³, tömörítős) beszerzését, az ehhez szükséges összeg biztosítása településenként a
tulajdonrész arányában megosztva történne. Továbbá javasolja, hogy hagyja jóvá a
szelektív hulladékgyűjtés érdekében történő, 70.000 db szelektív kukászsák beszerzését.
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Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában javasolta a döntési javaslatok elfogadását. A gépjármű beszerzés támogatásáról és a hulladékgyűjtő zsák beszerzéséről.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
405/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Gyomaközszolg
Kft által beszerzendő 1 db hulladékgyűjtő gépjármű beszerzését.
A beszerzéshez a 2014. évi költségvetés felhalmozási általános tartaléka terhére 3.307.080 Ft összegű keretet különít el, melyet a 2014.
évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor beépít a
felhalmozási célú pénzeszköz átadások közzé.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Fekete József ügyvezető
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
406/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Gyomaközszolg
Kft. által beszerzendő 70.000 db műanyagzsák beszerzését.
A Gyomaendrődre eső 38.325 db zsák beszerzéshez a 2014. évi költségvetés felhalmozási általános tartaléka terhére 362.000 Ft összegű
keretet különít el, melyet a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor beépít a felhalmozási célú pénzeszköz átadások közzé.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a 2015. évet terhelő 908.000 Ft összeg biztosítására,
mely összeg a 2015. évi költségvetési rendelet összeállítása során kerül figyelembe vételre.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Fekete József ügyvezető
18.Napirendi pont
Beszámoló a gáz szolgáltatás közbeszerzési eljárásáról
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a tavalyi gyakorlatnak megfelelően az idén
is önállóan folytatta le önkormányzatunk a földgáz beszerezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást.
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A nyertes ajánlattevő a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt., az ajánlatának illetve
a megkötött szerződés értéke nettó 25.599.301 Ft. Így 2014. július 1-től a Zrt. szállítja
önkormányzatunk és intézményei részére a földgázt.
A második legkedvezőbb ajánlatot a TIGÁZ Zrt. tette, ajánlatának értéke 28.462.911
Ft.
A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést és javasolják a döntési javaslat
elfogadását.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
407/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a gázszolgáltatás
közbeszerzési eljárásáról szóló beszámolót.
Határidő: 2014. augusztus 28.
Felelős: Várfi András polgármester
19.Napirendi pont
Beszámoló a „2014. évi útépítési, útfelújítási beruházás valamint útkarbantartás Gyomaendrődön” tárgyú közbeszerzési eljárásról
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a beruházásra a közbeszerzési eljárás
július 2-án lett elindítva, azonban ezt az eljárást eredménytelennek nyilvánította a
Pénzügyi bizottság, ezért újboli ajánlati felhívást küldött három gazdasági szereplő
részére, melyek közül egyetlen ajánlat érkezett be a Swietelsky Magyarország Kft.,
részéről. Mivel a kft volt az egyetlen ajánlatevő, így a szerződéskötési moratórium
nélkül is megköthető volt a szerződés. A szerződéskötésre és a munkaterület átadására augusztus 15. napján került sor.
A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést és javasolják a beszámoló elfogadását.
Fülöp Zoltán képviselő megkérdezte, várhatóan mikorra fognak befejeződni a munkálatok.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, a jövőhéten hétfőn elkezdik a kerékpárút javítását. A szerződésben úgy lett meghatározva, hogy szerződéskötéstől számított 60 nap a teljesítési határidő, ami október közepe, vége.
Vaszkó Katalin megkérdezte, hogy a Vásártéri lakótelepnél a bölcsődét megközelítő
útszakaszra nem lehetne-e egy zebrát felfesteni.
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Várfi András polgármester válaszolva elmondta, a közlekedési változásokról megfelelő előkészítés után tud dönteni a képviselő-testület. Kérte, hogy az ilyen irányú igényeket írásban terjesszék be.
Egyéb hozzászólás, kérdés nem volt javasolta a testületnek a döntés meghozatalát.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
408/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „2014. évi útépítési, útfelújítási beruházás valamint útkarbantartás Gyomaendrődön” tárgyú közbeszerzési eljárásról szóló beszámolót.
Határidő: 2014. augusztus 28.
Felelős: Várfi András polgármester
20.Napirendi pont
Hulladéklerakó védelmi övezet per ítélettel kapcsolatos vagyonrendezés
Betkó József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Hulladéklerakó védelmi övezet per Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. számú ítélete meghatározott ingatlanok vonatkozásában vételár és kártalanítás megfizetésére
kötelezte az alperes önkormányzatokat.
Az ítélet adásvételi szerződést hozott létre Gyomaendrőd, külterület 0133/10,
0130/14 és 0130/21 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokra. Az ítélet alapján az ingatlanok a Regionális Hulladékkezelőt működtető települési önkormányzatok tulajdonába
kerültek.
A 0130/14 hrsz.-ú tulajdonos Szabó Balázs és Szabó Balázsné felperes), valamint a
0130/21 hrsz.-ú (Kovács Albert és Csicsely Mihályné felperese) ingatlanok tulajdonjoga bejegyzésre került a települési önkormányzatok javára az alábbi
tulajdoni hányadok arányában. Az ingatlanok birtokbavétele megtörtént.
A Ladnai Sándor felperes tulajdonát képező 0133/10 hrsz.-ú ingatlan ítélet szerinti
vételára 2013. január 23. napjával minden település részéről teljesítésre került. Ezt követően több alkalommal kértük a nyilatkozatot, illetve a birtokbavételt Ladnai Sándortól. A 2014. március 12.-i birtokvételi eljárás kezdeményezése kapcsán, a helyszínen
elmondta, hogy szeretné visszafizetni a települések részére a vételárat. Az ingatlan
nincs kiürített állapotban Ladnai Sándor továbbra is használja.
Az önkormányzatok birtokába került 0130/14 és 0130/21 hrsz.-ú ingatlanok kulcsai
átadásra kerültek a Regionális Hulladékkezelő Kft.-nek őrzés és a terület karbantartása céljából. A Kft. az ingatlanokat nem használja. A Kft. Felügyelő Bizottsági ülésén
már korábban egyetértés volt abban, hogy a tulajdonba és birtokba vett ingatlanok
kerüljenek bérbeadásra a társaságnak.
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Ezzel kapcsolatban azonban még nem történt egyeztetés a települések között a bérleti díj illetve a bérleti szerződés egyéb feltételeiről.
A Városfenntartó bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a képviselőtestületnek, hogy támogassa Ladnai Sándor vételár visszafizetési és a tulajdonjog
megtartására vonatkozó kérelmét, a perköltség arányos megtérítése mellett. Továbbá
támogassa a települések tulajdonába és birtokába került 0130/14 és 0130/21 hrsz.-ú
ingatlanok bérbeadását a Regionális Hulladékkezelő Kft. részére. A bérbeadás feltételeiről, illetve a képviselő kijelöléséről az egyeztetést követően az érintett önkormányzatok képviselő – testületei hozzanak döntést. A képviselőnek a bizottság Gyomaendrőd Város önkormányzatát javasolja kijelölni.
Lehóczkiné Timár Irén megjegyezte, ha támogatjuk, hogy Ladnai Sándor visszafizesse a vételárat, akkor visszaállna az eredeti állapot, - akkor mire volt jó ez az egész pereskedés. Ami számára zavaró, hogy sikertelen birtokbavételi jegyzőkönyv készült,
mely meg lett küldve a települési önkormányzatok számára, amire Szarvas város önkormányzata 2014. július 11-én kelt levelében jelezte, hogy nem támogatja Ladnai
Sándor vételár visszafizetési és a tulajdonjog megtartására vonatkozó kérelmét.
Amennyiben Ladnai Sándor az ítéletben foglaltak teljesítése ellenére a tulajdonjog
bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozatot nem kívánja kiadni és az ingatlant az érintett önkormányzatok birtokába adni, akkor javasolják jogi úton kikényszeríteni a tulajdonjog bejegyzését és a birtokbavételt. Ezen kívül nem tudjuk mi a többi önkormányzat álláspontja. Mi lesz, ha jön a többi felperes is és visszakéri. Még is csak
egyeztetni kellene a többi önkormányzattal.
Betkó József bizottsági elnök reagálva elmondta, talán Ladnai urat kellene megkérdezni, hogy miért vett részt a perben, ha még is szüksége van erre az ingatlanra. Véleménye szerint Szarvas önkormányzatának álláspontja akkor lett volna megalapozott, hogy ha Ladnai úr ingatlanára lenne valami elképzelés, hogy hogyan hasznosítsák. Mivel ilyen elképzelés nincs, illetve mivel a hulladéklerakó területéből ez a terület
kiesik, ezért javasolta azt a bizottság, hogy a vételár és a perköltség megfizetése mellett adjuk neki vissza az ingatlant, annál is inkább, mert a védelmi zóna mostmár be
van jegyezve, így újabb per lehetőség kizárt.
Várfi András polgármester véleménye szerint a mi álláspontunk alapján Szarvas önkormányzat álláspontja is változhat. Ez a döntési javaslat lehetőséget ad arra is, hogy
visszakapja Ladnai úr az ingatlant visszafizetés ellenében, és arra is, hogy nem kapja
vissza.
Egyéb hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
409/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Hulladéklerakó védelmi övezet per Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. számú ítélete végrehajtása során tulajdonba és birtokba került ingatlanok hasznosításával
kapcsolatban, illetve Ladnai Sándor vételár visszafizetési és a tulajdonjog megtartására vonatkozó kérelmének elbírálása érdekében az
érintett tulajdonostárs önkormányzatokkal az alábbi kérdésekben kíván egyeztetni.
1. Ladnai Sándor vételár visszafizetési és a tulajdonjog megtartására vonatkozó kérelmét támogatásra kerüljön, vagy jogi úton
kerüljön kikényszerítésre a tulajdonjog bejegyzése és a birtokbavétele.
2. Amennyiben az önkormányzatok nem támogatják Ladnai Sándor vételár visszafizetési és a tulajdonjog megtartására vonatkozó kérelmét, akkor az eltelt időszakra követeljenek e használati díjat.
3. A települések tulajdonába és birtokába került 0130/14 és
0130/21 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadásának feltételeiről, a képviselő kijelöléséről.
4. Az egyeztetés során az önkormányzatok kérjék be a társaságtól, hogy milyen tevékenységet kíván folytatni az ingatlanokban, illetve vállalja e azok karbantartást, szükséges mértékű
felújítását.
A fenti kérdésekkel kapcsolatban Gyomaendrőd Város Önkormányzat
álláspontjai az alábbiak:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatja Ladnai Sándor
vételár visszafizetési és a tulajdonjog megtartására vonatkozó
kérelmét, a perköltség arányos megtérítése mellett.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatja a települések
tulajdonába és birtokába került 0130/14 és 0130/21 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadását a Regionális Hulladékkezelő Kft. részére.
A bérbeadás feltételeiről, illetve a képviselő kijelöléséről az
egyeztetést követően az érintett önkormányzatok képviselő –
testületei hozzanak döntést.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat a Hulladéklerakó védelmi övezet per Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. számú ítélete végrehajtása során tulajdonba és birtokba került ingatlanok hasznosításával kapcsolatban, illetve Ladnai Sándor vételár viszszafizetési és a tulajdonjog megtartására vonatkozó kérelmének elbírálása érdekében.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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21.Napirendi pont
Halgazdálkodási jog haszonbérbe adása
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, a halászati jog haszonbérletbe adása
Gyomaendrődnek nem érdeke. 2014. december 31-vel lejár 6 holtág haszonbérlete a
Körösi
Halász
Szövetkezet
részéről.
Ezek
a
Fűzfás-zugi, Torzsászugi, Hantoskerti, Német-zugi, Csókási és Rév-zugi holtágak. Képviselő-testület a
144/2014 (III. 27.) Gye. Kt. határozattal döntött arról, hogy a Körösi Halászati Szövetkezettel megkötött haszonbérleti megállapodást nem hosszabbítja meg 1 évvel. A
halászatról és horgászatról szóló törvény a vizek haltermelési célú hasznosítását gyűjtő néven halászatként definiálja. „Halászat : a halnak megengedett módon és eszközzel halászati vízterületen történő fogása – ideértve a horgászatot is –, illetve gyűjtése,
továbbá a hal tenyésztése, tartása és telepítése, valamint a hal és élőhelyének védelmét szolgáló tevékenység;”
A holtágak halgazdálkodási jogának haszonbérbe adásával kapcsolatban az önkormányzatnak három lehetősége van:
Az első a halászati jogot továbbra is a Körösi Halászati Szövetkezetnek adja haszonbérbe. Itt előnyök nincsenek, de hátrányok annál inkább. Az 1. mellékletben található,
Körösi Halászati Szövetkezet és a horgászegyesületek beszámolója alapján készült
összegzés tartalmazza a 11 holtág hektárra lebontott halasítását. Az összegzésből
kiderül, hogy a Szövetkezet által kezelt holtágak halasítása messze elmarad a többi
holtág halasításától és várhatóan ez a tendencia folytatódna. Az önkormányzat továbbra sem tud aktívan beleszólni a halgazdálkodásba és továbbra is szétválik a jóléti
és gazdasági célú holtág hasznosítás.
A másik, hogy a halászati jogot egy civilegyesületnek adja haszonbérbe. Ez a lehetőség azonban kizárt, mivel automatikusan életbe lépne az első, mert Dr. Csoma Antal a
szövetkezet elnöke jelezte, hogy ebben az esetben a szövetkezet élni kíván az
előhaszonbérleti jogával.
Végezetül a harmadik lehetőség, hogy a halászati jogot az önkormányzat megtartja
és az ahhoz kapcsolódó feladatokat valamely gazdasági társaságán keresztül látja el.
Ennek előnye, hogy az önkormányzat aktívan tudja befolyásolni a holtágak halgazdálkodását. A most több kézben lévő természetvédelem és tájesztétika, termelési célú,
jóléti célú és vízgazdálkodási célú holtág hasznosítás egy vezetés alá központosulna,
így a jóléti célú vízkormányzási feladatok finanszírozását a halgazdálkodásból származó bevételek finanszírozni tudnák. Az ezzel járó adminisztratív feladatokat egyesületi
szinten valamelyik tag társadalmi munkában elvégzi, nem igényel nagyobb munkaidő
ráfordítást.
A véleményező bizottságok egyhangúan ez utóbbi lehetőséget támogatták, - a halgazdálkodási jog megtartását az önkormányzat részére.
Fülöp Zoltán képviselő megkérdezte, lehet-e tudni, hogy a halászati szövetkezet milyen kártérítési igényt támasztott az önkormányzattal szemben.
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Betkó József bizottsági elnök válaszolva elmondta, a szövetkezet már akkor jelezte
kártérítési igényét, amikor márciusban nem hosszabbítottuk meg a haszonbérleti
szerződést. Akkor 10 millió Ft körül összeg hangzott el, de a pontos összeg még nem
tisztázott. Ez az összeg a telepítési költség meg nem térült részét jelentené, ez a hal
elvileg benne van a vízbe. A szövetkezet részére biztosítani tudunk 4 hónapot, a bérleti szerződés lejártáig, hogy ellenőrzött körülmények között vegye ki a vízből a halát.
Bozóki László a Hantoskerti holtági egyesület képviseletében elmondta, egyetértenének a bizottságok által javasolt lehetőséggel, hogy a halgazdálkodási jog maradjon
meg az önkormányzat részére, ugyanis szinte saját bőrünkön tapasztalták, hogy a
szövetkeztet milyen katasztrofális helyzetbe hozta a Falualjai holtágat. Gyakorlatilag
10 éve annak, hogy próbálnak valami megoldásra jutni az önkormányzattal, amiből
mára annyit sikerült elérni, hogy elkezdték kotorni a holtágat. Hal azonban nincs a
holtágban, ami hatalmas kárt okoz a turizmusnak is, ugyanis több ezer horgászturista
menekült már el innen az utóbbi 10 évben. Hét –nyolc nap horgászás után összecsomagolnak, és elmennek Gyomaendrődről, mert nem fognak halat. Ez hosszú távon
hatalmas károkat okoz a városnak. És mindezt a halászati szövetkezetnek köszönhetjük.
Végezetül megkérdezte, hogy ki fizeti a holtágon folyó iszapkotrást, amit véleménye
szerint nem igen lehet munkának nevezni.
Pardi László osztályvezető a kérdésre válaszolva elmondta, a kotrási munkálatokat az
önkormányzat végezteti, a finanszírozása EU-s pénzből történik, nettó 171 millió Ft a
vállalási ár. A kivitelező a Geotechnika 84 Kft. A műszaki ellenőrzés a munkával kapcsolatban nem tapasztalt problémát, folyamatosan történik az egyeztetés, a geodéziai
felmérések azt mutatják, hogy a holtág kotrása a kiviteli tervek szerint zajlik.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd felkérte a képviselőket, hogy a bizottságok által javasoltak szerint hozzák meg döntésüket, a halgazdálkodási jog megtartását támogassák.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
410/2014.( VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Hantoskerti, Torzsás, Német-zugi, Fűzfás-zugi, Csókási és a Rév-zugi holtág halgazdálkodási
jogát nem kívánja haszonbérbe adni.
Határidő: azonnal
/Marton Dániel képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 11 fő./
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22. Napirendi pont
Villamos-energia beszerzés 2015. - Bíráló Bizottság létrehozása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a 2013-as évben sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként az MVM Partner Zrt. szolgáltatja önkormányzatunk és intézményei részére, valamint a közvilágítás terén a villamosenergiát. A szerződés egy évre szól, így
szükséges a 2015. évi közbeszerzési eljárás előkészítése. Bíráló bizottságot kell létrehozni, mely háromtagú lenne. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
411/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015 évi
villamos-energia beszerzéssel kapcsolatban a Bíráló Bizottság tagjait
az alábbiak szerint határozza meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem biztosítására: Dr. Varga Imre ügyvéd
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Ugrainé Gróf Éva pénzügyi előadó
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (elektromosenergia beszerzés): Nagy Sándor energetikus
Határidő: 2014. augusztus 28.
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2014.06.25.-ei
módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy ez a megállapodás módosítás városunkat érdemi
szinten nem érinti azonban az orvosi ügyelet feladat ellátásával kapcsolatos változások miatt szükséges. A Városfenntartó és a Pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
412/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2014.06.25.-ei módosításait az alábbiak szerint:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2014.06.25.
1. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 4.1. pontjának szövege az alábbiak szerint
változik:
A következő szövegrész az alábbiak szerint változik:
4.1.

Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Feladatai: - ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
- átmeneti elhelyezést biztosító ellátás
- házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)
- tanyagondnoki szolgálat
- szociális étkeztetés
- nappali szociális ellátás
- egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (támogató szol-

gáltatás)
- önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- védőnői szolgáltatás,
- iskola-egészségügyi gondozás
- Szarvasi 1.sz. gyermek háziorvosi alapellátás
(működési területe: Szarvas település közigazgatási területe).
- hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok
- Háziorvosi ügyeleti ellátás
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Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút,
Szarvas települések közigazgatási területe.
Az alapítói jogokat a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (5540 Szarvas,
Kossuth L. u. 19. képviseli: Brlás János elnök) gyakorolja.
2. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 5. pontjának szövege az alábbiak szerint
változik:
Az alábbi szövegrész törlésre kerül:
5. Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi
sürgősségi ügyelet, valamint a szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási
szerződés keretében szervezi meg a Társulás.
Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
5. Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi
sürgősségi ügyeletet a Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
által, a szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási szerződés keretében
szervezi meg a Társulás.
3. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 5.1. pontjának szövege az alábbiak szerint
változik:
Az alábbi szövegrész törlésre kerül:
5.1 A SANI-MED TRANS Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.:04-09006211, Képviseli: Dr. Piriczky Béla) 2005. március 17-én kötött megbízási szerződés
alapján kerületi ellátási kötelezettséggel látja el az ügyeleti szolgálatot Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási
területén.
Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
5.1 A Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19. képviseli: Kovácsné Molnár Katalin) területi ellátási kötelezettséggel látja
el az ügyeleti szolgálatot Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területén.
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4. §
A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklet I. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
A következő szövegrész az alábbiak szerint változik:
I. Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút részéről:
1. Családsegítő szolgálat, jelző rendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat
(1993. évi III. tv. 64 §, 65 §, 65/C §)
2. Törölte a 193/2013. (XII.19.) sz. határozat
3. Helyi utak forgalomszabályozása (20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet)
4. Gyermekjóléti szolgálat működtetése (1997. évi XXXI. Tv. 104.§)
5. Háziorvosi ügyeleti ellátás működtetése (43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
19.§)
5. §
A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklet III. pontja törlésre kerül.
Szarvas, 2014. június 25.
Brlás János sk.
Társulási Tanács elnöke
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Szarvas, 2014. június 25.
Brlás János sk.
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Melis János sk.
Szarvas Város Jegyzője

Határidő: 2014. augusztus 28.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Projekt kapcsán létrejött Konzorciumi Megállapodás II. számú kiegészítése
/Marton Dániel visszatért az ülésterembe jelen van 12 fő képviselő./
Várfi András felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Betkó József előadta, hogy az adóhatóság az általános forgalmi adó kérdésében a
felek közötti megegyezések okirattal történő bizonyítását kéri. A módosítás tartalma
nem jelent az önkormányzatok számára többlet terhet, nem jelent további fizetési
kötelezettséget és nem tér el a projekt lebonyolításával kapcsolatos korábbi döntésektől. Mindössze annak formai, okirati összefoglaló megjelenítését tartalmazza. Az
okirati összefoglalás az általános forgalmi adó akadálymentes elszámolását igyekszik
biztosítani és igazolni. A Városfenntartó és a Pénzügy bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
413/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott
projekt kapcsán a Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítését
a következők szerint:
1. A Projekt keretében történő beruházás tulajdonjoga visszterhesen
kerül az Önkormányzatokhoz, mégpedig a közöttük létrejött tulajdonjogi megállapodásban foglalt arányok szerint. Az átruházási érték
vonatkozásában a Társulásnál a Projekt valamennyi beruházási költsége az irányadó, mely a beruházás aktiválása során figyelembe vételre kerül.
2. A Projekt megvalósítási fázisba lépésére tekintettel, a Projekt menedzselésének, lebonyolításának felmerülő költségeire projekt lebonyolítási díjat fizetnek az Önkormányzatok a Társulásnak számla ellenében a Társulási Tanács döntése szerint. A 2015 évre esedékes díjról
és teljesítéséről a felek 2015 évben döntenek. A Társulás tag önkormányzatai a lebonyolítási díjat közvetlenül fizetik meg, míg a Társuláson kívüli, más Társulásokba tömörült Önkormányzatok társulásaikon
keresztül fizetik meg a díjat. A díj vonatkozásában a társulási tag önkormányzatok a Társulási Tanácsülés határozata szerint kötelezettek a
fizetésre, a Társuláshoz konzorciumi megállapodással kapcsolódó önkormányzatok a konzorciumi megállapodás szerinti díjat fizetik.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítésnek aláírására.
Határidő: 2014. augusztus 28.
Felelős: Várfi András polgármester
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25. Napirendi pont
ÁROP-1.A.3 pályázat benyújtása az esélyegyenlőség és a területi együttműködés
javítása érdekében a Gyomaendrődi járás területén
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy ez a konstrukció olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, amelynek célja az egy járáshoz tartozó települések helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó a járásszékhely település által ellátott koordinációs tevékenységek megvalósításával. A támogatás mértéke 100%, az igényelhető támogatás legalább 15 M Ft, legfeljebb 22 M Ft. A Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság javasolja a pályázat benyújtását.
Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a járásban lévő településeknek is egyet kell ezzel érteni. Dévaványa, Csárdaszállás, Hunya egyetért ezzel,
Ecsegfalva polgármesterével még nem tudtak egyeztetni.
Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
414/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az ÁROP1.A.3.-2014 "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban" című pályázati felhívás alapján az esélyegyenlőség és a felzárkózás javítása érdekében a
Gyomaendrődi járás területén.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására, az előkészítéshez szükséges beszerzési eljárás lefolytatására, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. augusztus 28.
Felelős: Várfi András polgármester
26. Napirendi pont
Testvérvárosi találkozó - pályázat benyújtása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Márjalaki József ismertette, hogy ezen pályázati fordulóban a 2015. szeptember 1. és
2015. december 31. között megrendezésre kerülő programokra lehet támogatást igényelni. A találkozó alkalmával három testvérvárosunk Nagyenyed, Pilzno és Schöneck
küldötteit látnánk vendégül. A Pénzügyi és az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
415/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai
Unió Bizottságához a 2015. szeptember 3.-6. között megrendezendő
testvérvárosi program lebonyolításának támogatása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. szeptember 1.
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
Bérlakások vásárlása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök ismertette, hogy a Képviselő-testület a májusi ülésen az életveszély elhárítása érdekében döntött úgy, hogy a Vízmű soron lévő 2
lakás bérlőinek Gyomaendrőd területén ingatlant vásárol maximum 750-750 e Ft értékben. Az ingatlanvásárlás fedezete a 2014. éves költségvetésben az első lakás megszerzéséhez nyújtott önkormányzati támogatásra biztosított forrásból kerülne biztosításra. Az önkormányzat a megvásárolt ingatlanokat megtarthatja szociális bérlakásként vagy a másik lehetőség, hogy a bérlőnek lehetőséget biztosít a megvásárlására.
A lakások bérlőinek a bérleti szerződés 2015. november 30, illetve 2016. május 31.
napjával jár le. Az eddig kialakult gyakorlat alapján az önkormányzat megvásárolta a
lakóingatlant és 5 évre szóló bérleti szerződést kötött. A bérleti szerződés olyan
konstrukcióban készül, amely egyben egy adás-vételi szerződés is és a bérleti díj öszszege egyben a vételár részét képezi. Az öt év leteltével a befizetett bérleti díj elismerésre kerül és vételárként a felek végleges adás-vételi szerződést kötnek. Ezáltal a bérlő az ingatlan tulajdonjogát megszerzi. A piaci kínálatban azonban az eltelt időszakban olyan lakóingatlant nem lehetett találni, amely műszakilag még megfelelő állapotban volt, de az ára nem haladta meg a 750 e Ft-ot. Több ingatlan is megtekintésre
került. A Szabó Dezső utcában, a vételár 1,1 M Ft ott maradnának a bútorok is.
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A másik a Bercsényi utcában, a vételár szintén 1,1 M Ft. A harmadik a Tamási Áron
utcában, a vételár az első körben 1,5 M Ft-ban lett meghatározva, de időközben a
tulajdonosok jelezték, hogy 1,2 M Ft-ért is odaadnák az épületet. A bizottság tárgyalta és azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ingatlanvásárlás forrására jelölje ki
a 2014. évi költségvetésben az első lakás megszerzéséhez nyújtott önkormányzati
támogatást, a felhalmozási általános tartalék keretet. Továbbá a bizottság javasolja
azt is, hogy a megvásárolt ingatlanok bérbeadása a javaslatban szereplő feltételek
mellett történjen. Javasolja azt is, hogy versenyeztesse meg a három ingatlant.
Fülöp Zoltán elmondta, hogy az előterjesztésben 1,1 M Ft-okra van meghatározva
két ingatlannak a vételára. A döntési javaslatban viszont 1,2 M Ft szerepel. Miért van
ez?
Lehóczkiné Tímár Irén válaszában elmondta, hogy a harmadik ingatlannak volt 1,5
M Ft a vételára, de a bizottsági ülésre már beérkezett a tulajdonostól egy újabb ajánlat, mely szerint 1,2 M Ft-ért is odaadná.
Várfi András polgármester elmondta, hogy két ingatlant kívánunk megvásárolni. Három van eladó. A keretösszeg kétszer 1,2 M Ft. Ugyanakkor ők hárman versenyeznek
és a két legkedvezőbb ajánlatot fogjuk elfogadni, a két legolcsóbb ingatlant. Az első
döntési javaslat a vételi ajánlatról szól, hogy megvásárolunk két ingatlant ennek a
forrásbiztosításáról, valamint a technikájáról, hogy ez hogyan bonyolódik. Kérte, hogy
szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
416/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő – testülete figyelemmel a korábban hozott 299/2014.(V.29.) önkormányzati határozatra
ajánlatot tesz a tulajdonosoknak– nem nevesített - lakóingatlanok
megvásárlására.
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát a kiértesítéstől
számított 30 napig tartja.
2. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
3. Az ingatlan birtokbavétele kiürített állapotban az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a megvásárolt ingatlanokat az
önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonába sorolja be.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ingatlan vásárlás fedezetét –
összesen 2 x 1,2 millió forintot - a 2014. éves költségvetésben az első
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lakás megszerzéséhez nyújtott önkormányzati támogatásra biztosított
önkormányzati forrásból (1,5 millió forint), míg a különbözetet
(900.000 Ft) a felhalmozási általános tartalékból biztosítja.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a második döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
417/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a megvásárolt ingatlanokat bérletbe adja Nagy
József Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/N., valamint Nagy Irén Gyomaendrőd, Vízmű sor
2/P szám alatti lakosnak az alábbi bérleti szerződés tervezet alapján.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
( tervezet )
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124.) mint bérbeadó,
másrészről
Név:
…
Anyja neve:
…
Születési hely, idő: …
Lakcím:
…
mint bérlő között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1./ Felek megállapítják, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a
gyomaendrődi … hrsz-ú, .. m2 területű, a természetben Gyomaendrőd, …. szám
alatt fekvő lakásingatlan.
2./ Bérbeadó bérbeadja, bérlő bérbeveszi az 1./ pontban megjelölt lakásingatlant a
jelen szerződés aláírásától számított 5 éves határozott időtartamra.
Felek megállapodnak, hogy az 1./ pont szerinti ingatlan átadásáról külön jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza az ingatlan tartozékait, valamint a berendezési tárgyakat.
3./ Felek megállapodnak, hogy a bérlő az 1./ pont szerinti ingatlan használatáért
havonta utólag esedékesen tárgy hó 15. napjáig …..,- Ft, azaz …. 00/100 forint/hónap bérleti díjat köteles megfizetni a bérbeadó által kibocsátott számla
alapján.
4./ Felek megállapodnak, hogy a fentieken túlmenőleg a bérlőt terheli az 1./ pont
szerinti ingatlan rendeltetésszerű használatával felmerülő költségek, amelyeket
esedékességkor az arra jogosult részére köteles megfizetni. Bérlő kötelezi magát,
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hogy a megfizetést igazoló dokumentumokat a bérbeadónak utólag bemutatja.
5./ Bérlő tudomásul veszi, hogy az 1./ pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja,
annak használatát harmadik személynek semmilyen jogcímen nem engedhetik
át, illetve csak a bérbeadónak történt előzetes bejelentés és a bérbeadó írásbeli
hozzájárulása alapján jogosíthat fel harmadik személyt arra, hogy az 1./ pont
szerinti ingatlant velük együtt időlegesen vagy tartósan használja, oda bejelentkezzen.
6./ Bérlő tudomásul veszi, hogy az 1./ pont szerinti ingatlant rendeltetésszerűen köteles használni, ezen kötelezettség megszegésével okozott valamennyi kárért
teljes mértékben felel.
A bérlő tudomásul veszi, hogy ő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről.
7./ A bérbeadó köteles gondoskodni az épület teherhordó szerkezeti elemeinek (
falak, tetőszerkezet karbantartásáról; a keletkezett hibák megszüntetéséről.
8./ A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, az
átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő tartozékokkal, berendezési tárgyakkal
elszámolni.
9./ A bérbeadó a szerződést írásban felmondhatja, ha
a) a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg;
b) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti;
c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak;
d) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, illetőleg a hozzátartozó telket, földterületet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják.
10./ A bérlő a szerződést írásban felmondhatja, ha a bérbeadó a szerződésben vállalt
vagy jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti.
11./ Felek megállapodnak, hogy amennyiben a bérlő a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeit a 2./ pontban megjelölt időtartamon belül folyamatosan teljesíti,
akkor a jelen bérleti szerződést egyben adásvételi előszerződésnek tekintik és a
2./ pontban megjelölt időtartam leteltét követő 30 napon belül egymással végleges adásvételi szerződést kötnek az 1./ pontban megjelölt ingatlan vonatkozásában.
Felek megállapodnak, hogy a végleges adásvételi szerződés megkötésére abban az esetben kerülhet sor, ha az erre vonatkozó igényét a bérlő a 2./
pontban megjelölt időtartam leteltét megelőző 30 napon belül írásban bejelenti
a bérbeadónak. Amennyiben ezen a határidőn belül ilyen bejelentést a bérlő
nem tesz, akkor a bérbeadót nem terheli a végleges adásvételi szerződés megkötésének a kötelezettsége.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a végleges adásvételi szerződést megkötik, akkor a bérlő által a 3./ pont alapján fizetett bérleti díjat vételárrésznek tekintik és ennek megfelelően a bérbeadó, mint az adásvételi szerződés
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eladója már most kijelenti, hogy a végleges adásvételi szerződésben olyan nyilatkozatot fog tenni, hogy a teljes vételárat kiegyenlítettnek tekinti és a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez minden további feltétel nélkül hozzájárul.
12./ A jelen szerződésre egyebekben az 1993. évi LXXVIII. törvénynek (Lakástörvény)
a lakáscélú helyiségekre vonatkozó szabályai, valamint a Ptk-nak az adásvételi
szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
közös elolvasás és értelmezés után írták alá.

Gyomaendrőd, 2014. ………………… hó …….. nap

Bérbeadó

Bérlő

Amennyiben a bérlők nem kívánják a fenti bérleti szerződést megkötni, akkor Gyomaendrőd Város Önkormányzata a megvásárolt ingatlanokat szociális bérlakássá minősíti.
A bérlők jelenleg hatályban lévő önkormányzati lakásra kötött bérleti szerződéseinek
1.) pontjában szereplő ingatlan adatai módosításra kerülnek.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete kéri a jegyzőt, hogy a lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendeletet módosítsa.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete kéri a jegyzőt, hogy a lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendeletet módosítsa.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
Önkormányzati támogatás megállapítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy 2014. évben az első lakás megszerzéséhez
nyújtandó önkormányzati támogatás szakfeladatot 3 M Ft került elkülönítésre. A
tárgyévben ingatlanvásárlásra egy család, építésre szintén egy család részére került
önkormányzati támogatás megállapításra 1 M Ft összegben.
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A Képviselő-testület májusban úgy döntött, hogy a Gyomaendrőd, Vízműs soron a
2/P és a 2/N jelű szociális bérlakásban lakó bérlők részére Gyomaendrőd területén,
750-750 e Ft összegben lakást vásárol és a 2014. évi költségvetésben az első lakás
megszerzéséhez nyújtott önkormányzati támogatásra biztosított önkormányzati forrás nyújt fedezetet. Így az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás szakfeladaton 500 e Ft áll rendelkezésre. Elemi kár szakfeladaton 2014. évben 1 M Ft került elkülönítésre, így átcsoportosítás nélkül összesen 1,5 M Ft áll rendelkezésre. Lukács Zoltán és Varga Viktória védőnő Gyomaendrődön a Botond utcában kívánnak lakást vásárolni és ehhez kérik az önkormányzati támogatás megállapítását. A család az Október 6. lakótelepen szolgálati lakásban lakik. A városnak nagy
szüksége van a védőnőkre, hiszen jelenleg is két álláshely helyettesítéssel van ellátva,
az egyik álláshelyet Varga Viktória látja el. Ha saját tulajdonú ingatlanba költözik a
védőnő, így egy szolgálati lakás megüresedik. A lakás 2011. évben teljes körűen felújításra került, így annak jó a műszaki állapota. Az Ügyrendi bizottság javasolja, hogy
160 e Ft vissza nem térítendő támogatást, és 340 e Ft kamatmentes hitelt állapítson
meg a testület Lukács Zoltán és Varga Viktória védőnő részére.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
418/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület Lukács Zoltán
és Varga Viktória részére a gyomaendrődi 118 hrsz-ú, Gyomaendrőd,
Botond u. 2. szám alatti ingatlan vásárlásához 160.000,- Ft vissza nem
térítendő önkormányzati támogatást és 340.000,- Ft kamatmentes hitelt állapít meg.
Határidő: azonnal
29. Napirendi pont
Tájékoztatás a Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 1/4. szám alatti szolgálati bérlakás
kiutalásáról
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy Megyeri György és feleség fordult azzal a kéréssel polgármester úrhoz, hogy átmeneti lakásproblémájuk megoldásában segítsünk.
A pár Kaposváron él albérletben, még a 90-es évek végén költöztek el, addig
gyomaendrődi lakosok voltak, vissza kívánnak települni városunkba. A Keresztúri utcában vásároltak egy ingatlant, amely még nincs beköltözhető állapotban, mert burkolás és szerelvényezési munkák vannak hátra, de Kaposvárról nem tudják a lakás
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rendbetételét lebonyolítani. Gyomaendrőd, Vásártéri lakótelep ¼. szám alatti szolgálati bérlakás 2014. május 31-én megüresedett, a polgármester az átruházott hatáskörében döntött úgy, hogy ezt a szolgálati lakást 2014. június 2-től 6 hónap időtartamra, tehát december 1-ig kiutalja. A bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
419/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Vásártéri
ltp. 1/4. szám alatti szolgálati bérlakás soron kívüli kiutalásáról szóló
tájékoztatót tudomásul vette.
Határidő: azonnal
30. Napirendi pont
Forgalmi rend változtatások
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy képviselői, illetve lakossági kéréseknek eleget téve a Képviselő-testületnek javasolja a bizottság, hogy a Selyem út, Tamási Áron és József Attila
utca közötti szakaszán 30 km/h sebességkorlátozást vezessen be, gyermekek figyelmeztető tábla kihelyezésével kiegészítésével. Továbbá javasolja, hogy a Lévai út, Gárdonyi Géza és Katona József utca közötti szakaszán szintén 30 km/h sebességkorlátozást vezessen be. Ugyanakkor javasolja a bizottság, hogy a Hősök útja 45-47. szám
előtti közterületi párhuzamos kialakítású parkolót ferde állású parkolóra alakítsák át.
Továbbá, hogy a Gyóni Géza és a Kisréti utca kereszteződésében a most meglévő
táblák állj, elsőbbségadás kötelező és elsőbbségadás kötelező felcserélésével történjen forgalmi rend változás.
Marton Dániel megkérdezte, hogy lenne-e lehetőség az egyirányú utcákban kerékpárosoknak a szembe irányú közlekedését megengedni ennek megfelelő úttesti felfestésével illetve kitáblázásával. Ezt a Gyóni Géza utcában tartaná kimondottan szükségesnek, mivel igen hosszú utca és nagyot kell kerülni a kerékpárosoknak. De városszerte is több helyen célszerű lenne megtenni.
Pardi László osztályvezető elmondta, hogy lehetőség van rá egy kiegészítő tábla kihelyezése szükséges, a kivéve kerékpárosok tábla. Burkolati jelfestés ilyenkor nem
szükséges, de lehet. Ezeket a táblákat meg is rendelte a hivatal, hogy legyen tartalékba, hogyha van igény, akkor ki lehessen helyezni. A jövő hét folyamán meg is fognak
érkezni.
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Fülöp Zoltán a Selyem úti sebességkorlátozással kapcsolatban elmondta, hogy abból
a meggondolásból terjesztette be, hogy a Selyem úton az elmúlt években jelentősen
megnövekedett a forgalom és az óvoda környékén úgy gondolta, hogy mindenféleképpen indokolt egy sebességkorlátozás és a gyermekek tábla kihelyezése. Remélhetőleg a KRESZ szabályainak betartása mellett csökkeni fog a járművek sebessége, és
ezzel biztonságosabbá válik az óvoda környékén a közlekedése. Kérte a testületet,
hogy szavazza meg ezt a döntési javaslatot.
Lehóczkiné Timár Irén elmondta, hogy az Apponyi út sarkán van egy stop-táblával
védett kereszteződés. Annak ellenére, hogy stop táblával van védve, több esetben is
történt baleset, ugyanis a Selyem úton végig lehet jönni anélkül, hogy egyszer is figyelni kellene az útkereszteződésekre. Ez az első kereszteződés, ahol meg kell állni a
Selyem úton haladónak. Kérte már másfél évvel ezelőtt, amikor ott a legutolsó baleset
történt. Meg kellene nézni, hogy nem lehetne- e oda egy fekvőrendőrt helyezni.
Pardi László osztályvezető válaszában elmondta, hogy a fekvőrendőrnek legalább
ugyanannyi hátránya van, mint amennyi előnye. Ha az emberek megszokásból vezetnek, akkor a fekvőrendőr legalább ugyanakkora kárt tud okozni egy autóban, mint ha
nem ad meg egy elsőbbséget és egy másik autóval ütközik. Ha mindenképpen be kell
avatkozni, akkor egy előjelző táblával avatkozzunk be, ami a stop-ra hívja fel a figyelmét a sofőrnek. Ezt sokkal egyszerűbb kivitelezni, mint egy fekvőrendőrt. Ehhez nem
kell semmilyen testületi döntés a Gyomaszolg, mint közútkezelőnk ezt ki tudja helyezni.
Lehóczkiné Timár Irén kérte, hogy akkor gondoskodjanak róla.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte a képviselőket
szavazzák meg a forgalmi rend változásokat.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
420/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Selyem út Tamási Áron és
József Attila utca közötti szakaszán 30 km/h sebességkorlátozást vezet be „Gyermekek” figyelmeztető tábla kihelyezésével kiegészítve.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a második döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
421/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Lévai út Gárdonyi Géza és
Katona József utca közötti szakaszán 30 km/h sebességkorlátozást
vezet be.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a harmadik döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
422/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Hősök útja 45-47 szám
előtti közterületi párhuzamos kialakítású parkolót ferde felállású parkolóra alakítja át.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a negyedik döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
423/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyóni Géza és a Kisréti
utca kereszteződésében, a most meglévő táblák – Állj, elsőbbségadás
kötelező és Elsőbbségadás kötelező - felcserélésével megváltoztatja
a forgalmi rendet.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
31. Napirendi pont
Köztemetők körbekerítése
Várfi András polgármester felkérte Pardi László osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.

1008. oldal

Pardi László osztályvezető elmondta, hogy korábban a Képviselő-testület tárgyalta a
köztemetők körbe kerítésével kapcsolatos előterjesztést. Akkor olyan döntés született,
hogy ismételten hozzuk be egy megfelelő műszaki tartalom előkészítésével. Kmetykó
János főépítész elkészített egy tanulmánytervezet, amelyben szerepel mindkét temetőnek a körbe kerítése. A Városfenntartó bizottság tárgyalta a terv elfogadását javasolja, azzal a kitétellel, hogy a körbekerítés a megyei fejlesztésből tehát a TOP-ból
valósuljon meg.
Lehóczkiné Timár Irén elmondta, hogy ez egy időhúzó előterjesztés. A temetőinknél
túl vagyunk a 25. órán is, ugyanis újra felkátyúsodtak az utak, megáll rajta a víz esőnél
lassan gumicsizmában tudunk közlekedni. Gépjárművekkel mivel nincs megfelelő kapu és az soha nincs zárva, nagyon sokan bejárnak, ez sincs ellenőrizve. A védelem
nincs megoldva.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
424/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kmetykó János főépítész
által a köztemetők körbekerítéséhez elkészített "Gyomaendrőd köztemető kerítések" című javaslatában foglalt műszaki tartalmat elfogadja azzal, hogy azt a Területfejlesztési Operatív Program segítségével kívánja megvalósítani.
Határidő: azonnal
32. Napirendi pont
Tájékoztatás az idegenforgalmi adóellenőrök munkájáról
Várfi András polgármester felkérte Enyedi László osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Enyedi László osztályvezető ismertette, hogy azért került az előterjesztés közvetlenül
a testület elé mivel az idegenforgalmi adó bevallásának határideje a tárgyhónapot
követő hó 15-e és, hogy a július hónapról is be tudjunk számolni, az augusztus 15-ig
beadott adóbevallásokat is kellett, hogy tartalmazzák, ezért bizottsági megbeszélésre
már nem volt idő. Önkormányzatunk május 1-től két fő adóellenőrt alkalmaz a
GYÜSZTE-vel kötött megállapodásnak megfelelően. Eredményességüket a táblázatban kimutatott számok egyértelműen bizonyítják. Azért mutattuk ki az előző három
év átlagához illetve az elmúlt évhez képest is a növekedést, mivel nekik az eredményességüket az előző három év átlagához képest mérjük, azután kapják a jutalékot.
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Leírtuk a tapasztalatokat is, mindenképpen célszerű lenne az adóellenőröket továbbra
is alkalmazni évenként rendszeresen, esetleg hosszabb idejű felvételükkel egyéb adónemekben is célszerű lenne ezt az ellenőrzést lefolytatni. Előzetes felmérések alapján
építményadóban elég nagy lehetőségünk lenne az adózatlan ingatlanoknak a feltárására.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy fogadják el a
beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
425/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az idegenforgalmi adóellenőrök munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
33. Napirendi pont
Tájékoztató a 2014. évi nyári napközis ellátásról
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén ismertette, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ képviseletében Pál Jánosné egységvezető tájékoztatja a Képviselő-testületet 2014. évben
megvalósult nyári napközis ellátással kapcsolatban. Az előterjesztés mellékletét képezi a tájékoztatás. A nyári napközi megszervezésére június 23. és július 11. között került
sor. A gyerekek felügyeletéről 3 fő közfoglalkoztatott gondoskodott. Az előzetes jelentkezésekhez képest a résztvevő gyerekek létszámának tekintetében sem mutatkozott számottevő változás, így a program zökkenőmentesen megvalósult. Az önkormányzat a táborban felhasznált anyagok költségét állta, melynek összeg e 35.177 Ft
volt. Az étkezések díjait és a programok belépőit a szülőknek kellett finanszírozni, ez
körülbelül 5.000Ft volt hetente. Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Betkó József megkérdezte, hogy a gyermekek felügyeletét ellátó közfoglalkoztatottak milyen végzettséggel rendelkeznek?
Várfi András polgármester elmondta, hogy nem előírás a napközinél a pedagógus,
érettségivel rendelkezett mindegyik, volt, aki már a korábbi esztendőben is ellátott
ilyen feladatot. Megfeleltek a feladatellátásra.
Kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
426/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Térségi Szociális Gondozási Központ nyári napközis ellátással kapcsolatos tájékoztatását.
Határidő: azonnal
34. Napirendi pont
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány elszámolása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök előadta, hogy az alapítvány a „Bogrács Napja” elnevezésű paprikáskrumpli főző verseny megrendezéséhez 180 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Pénzügyi bizottság megállapította, hogy az alapítvány megfelelően elszámolt és a rendezvény a támogatási igénylésben megjelölt célok szerint megvalósult, így elfogadta a beszámolót és a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
427/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány (5502 Gyomaendrőd, Népliget út
2., képviseli: Farkas Zoltánné) a Bogrács Napja elnevezésű paprikás
krumpli főző verseny megrendezéséhez (Magyar Rózsa fellépési díja)
I.3-201/2014 pályázati azonosító számon nyújtott 180.000,- Ft vissza
nem térítendő támogatás felhasználásának elszámolását elfogadja, a
támogatási eljárást lezárttá nyilvánítja.
Határidő: azonnal
35. Napirendi pont
Endrődiek Baráti Köre elszámolása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
1011. oldal

Lehóczkiné Timár Irén előadta, hogy az Endrődiek Baráti Köre az Endrődi Híd névadó ünnepségének a megrendezéséhez 250 e Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült. A támogatás igénylésben megjelenő célok megvalósultak és a pályázathoz
tartozó elszámolást eljuttatta a Képviselő-testület elé. Bizottságunk tárgyalta és javasolja a döntési javaslat elfogadását.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
428/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrődiek Baráti Köre Egyesület (5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca
21., levelezési cím: 5502 Gyomaendrőd, Endrődi utca 21., képviseli:
Ladányi Gáborné) az Endrődi Híd névadó ünnepségének megrendezéséhez CIV-002-14 pályázati azonosító számon a 2014. évi Civil Alap
„B” komponenséből nyújtott 250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásának elszámolását elfogadja, a támogatási eljárást
lezárttá nyilvánítja.
Határidő: azonnal
36. Napirendi pont
Lemondás képviselői tiszteletdíjról
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy két képviselő Nagyné Perjési Anikó és Poharelec
László szeretne lemondani képviselői díjáról. Nagyné Perjési Anikó 675.366,-Ft-ot szeretne felajánlani. Poharelec László 862.00,-Ft tisztelet díjról mondana le, amit szeretne,
ha a nagylaposi és a csókási és a Kossuth téri játszótér fejlesztésére lenne felhasználva.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, Nagyné Perjési Anikó esetében elfogadta, míg Poharelec László esetében egy központi játszótér kialakítására, fejlesztésére és korszerűsítésére tett javaslatot a bizottság. Továbbá javasolja, hogy a felajánlott
képviselői tiszteletdíj egy alapba kerüljön. A bizottság azért tette ezt a javaslatot, mert
pár üléssel ezelőtt már osztott szét a testület játszóterekre, szétszabdalta az összegeket. Az eltelt idő alatt több megkeresés is érkezett arra, hogy lenne igény egy központi játszótér kialakítására, mind az endrődi, mind a gyomai városrészen, mint ahogy
ez más településeken is van.
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Ezért jött javaslatként az, hogy induljon el ez a folyamat, ne pedig szabdaljuk szét
ezeket a játszótereket ismételten, hogy csak egy-egy eszköz kerüljön mindenhová,
hanem legyen egy modern korszerű játszótér, mindkét városrészen.
Poharelec László elmondta, hogy furcsának találja ezt a diszkriminációt a Pénzügyi
bizottság részéről, de a bizottság még a ciklus végén is hozza a formáját. Mi az, hogy
központi játszótér? Kíváncsi volna, hogy hol lenne az a központi játszótér? A városháza udvarán? Itt van 100 m-re az Október 6. lakótelepen? Azt akarjuk fejleszteni?
Semmi akadálya, de ne a csókási, cigányvárosi és főleg a nagylaposi gyerekek rovására. Melyik szülő fogja majd behozni a gyerekét Nagylaposról ide a központba? Nonszensz a felvetése a bizottságnak. Miért szeretnénk az összes gyereket Gyomaendrődön egy csomóba hordani? Arra kérte a Képviselő-testületet, hogy a B alternatívát
szavazza meg a játszóterek fejlesztése érdekében.
Várfi András polgármester elmondta, hogy tisztába kellene lenni a képviselői tiszteletdíjakról, annak felhasználási módjáról. A képviselői tiszteletdíjat, aki megkapja, felveszi, aláírja, vagy a számláján megjelenik, és azt csinál vele, amit akar. Ott fejleszt
játszóteret, ahol akar, akár Nagylaposon a csókásiban, vagy bárhol. Sőt még megtoldhatja saját bevételeivel is és építheti a játszótereket. Abban az esetben, ha lemond valaki a képviselői tiszteletdíjról, annak vannak különböző közterhei, tehát a
költségvetésben felszabadul egy összeg, erről már a Képviselő-testület dönt. Ennyi a
különbség a kettő között.
Lehóczkiné Timár Irén hozzátette, hogy saját üggyel kapcsolatban fordult pénzügyi
szakemberhez és ő is azt a tájékoztatást adta, hogy abban az esetben rendelkezhetek
a tiszteletdíjamról, ha felveszem, leadózok utána és akkor oda teszem, ahová akarom,
de aki bent hagyja az nem rendelkezhet.
A központi játszótérre nagy szüksége lenne a városra. Nem híve a szegregációnak
akkor, amikor integrálunk, de szerinte nem vészes dolog az, ha központi játszótéren
összeengedjük a gyerekeket, akit oda visznek.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy egyértelmű, hogy ki rendelkezik arról a
tiszteletdíjról, amit nem vesz fel a képviselő. A Nagyné Perjési Anikó felajánlását miért
hagyta jóvá a bizottság? Nagyon jól tudja mindenki, hogy miért akarunk játszani ezzel
a pénzel. Nem értette, miért nem meri kimondani, aki ezt kitalálta, azt, hogy kampány
van, és nem használhatja fel az összeget arra, amire akarja, vagy jóváhagyja a testület
vagy nem. Ne szórakozzunk egymás idejével, mert volt már belőle elég ebben a négy
évben, az időhúzásból, meg a forró kása kerülgetéséből. Tisztába van vele mindenki,
hogy miről szól ez a történet. Ha valaki bennhagyhatja és bennhagyja ad egy javaslatot, azt vagy elfogadja a testület vagy nem, most úgy tűnik, hogy egy képviselőnél
elfogadja, egynél pedig nem. Az érdekes, hogy két hónappal ezelőtt egy játszótérnek
a fejlesztésénél nem volt ekkora probléma, akkor nem akartunk központi játszóteret
építeni. Akkor a Vásártéri lakótelepre kellett valamiért és nem találtuk ki, hogy építsük
fel a központi játszóteret itt. Ezek érdekes, furcsa dolgok.
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Mondhatta volna képviselő társam, hogy szeretne Nagylaposra 400 e Ft-ért egy játszóteret és akkor a testületnek döntenie kellett volna. Eldönti mindenki, utána mindenki azt mond a városban, amit akar, és ahogy akar.
Béres János elmondta, hogy az elmúlt időszakban mentek a különböző körzetekben,
hogy ide kell, egy játszótérre egy játék a másikra kell egy játék. Akkor valamelyik képviselő azt mondta, hogy legyen minden körzetben játszótér. Sajnos nincs Gyomaendrődön minden körzetben játszótér. Kettő körzetben nincs. Most központi játszóteret
akarunk építeni, amikor nincs minden körzetben. Szükség van központira is, de egyelőre legyen mindenütt játszótér. Ha a képviselő úr oda akarja felajánlani, akkor oda
kell építeni, annyi pénzből amennyi van rá.
Iványi Lajosné elmondta, hogy felveszi a tiszteletdíját, de mindig felajánlja, olyan
helyre adja, ahol úgy gondolja, hogy segíteni kell. Ez nem kampány, ez egy elgondolás.
Fülöp Zoltán elmondta, hogy valóban nincs minden körzetben játszótér. Eddig azt
gondolta, hogy a Pénzügyi bizottság egy felelősségteljes bizottság, de hozott egy
ilyen döntést, hogy központi játszótér. Ez egy nagy luftballon, amit most kezdünk fújkálni, amit novemberben mindenki el fog felejteni. Ha komolyan gondolták ezt a központi játszóteret, akkor legalább helyszínt megnevezhettek volna. De abba a Pénzügyi
bizottságba két fő is csak listán került a testületbe, őket nem érdekli az egyéni körzetek problémája. Ebből is adódik, hogy ők ilyen gondolatmenetet folytatnak a Pénzügyi Bizottságban. Ha ez tényleg egy komoly bizottsági döntés, akkor nem két szóba
írják le, hogy mit akarnak, hanem kifejtik azt, hogy hol, mikor, milyen eszközökkel milyen formában gondolták volna ezt a központi játszóteret.
Arnóczi István János reagálva elmondta, hogy ezek szerint a Fülöp Zoltán szavazata
kétszer annyit jelent, mint egy listás képviselőé.
Poharelec László elmondta, hogy volt egy kérése, a játszóterekkel nem most kezdett
el foglalkozni, nem két hónappal ezelőtt, hogy adjon a testület több százezer forintot
játszótérre. Mióta képviselő, azóta foglalkozik vele, és azóta szorgalmazza. Érdekes
módon ezelőtt pár hónappal a nagylaposiakra szükség volt, mikor cirkuszt kellett csinálni és balhét. Most amikor egy kicsit segíteni kellene nekik, hogy az ottani gyerekek
is még több játékon tudjanak játszani, már most el vannak felejtve? Ha úgy gondolják, vegyük le a napirendi pontot és majd a következő testület, remélem, hogy sokkal
méltóbb módon fog foglalkozni a gyomaendrődiekkel.
Lehóczkiné Timár Irén elmondta, hogy ha játszótérről van szó, gyerekekkel szemben
vagyunk olyan lojálisak, hogy meg fogjuk szavazni, de figyelmébe ajánlom képviselő
társamnak, hogy pályázati lehetőségek is vannak játszóterekre. Öregszőlőbe például
ilyen beruházásból valósult meg a Rózsahegyi Alapítvány segítségével.
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Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a támogatás odaítélésével kapcsolatban
több szervezet kapná meg. Az eljárási rendje az, hogy az önkormányzat támogatásokról szóló rendelete alapján be kell nyújtani a kérelmet, támogatási szerződés kerül
megkötésre és azt követően nekik el kell számolni. Tehát amennyiben a Képviselőtestület elfogadja a javaslatnak ezt a részt, az még nem jelenti azt, hogy a felsoroltak
automatikusan megkapja a támogatást.
Vaszkó Katalin helyi lakos elmondta, hogy nagyon jó lenne, ha ami játszótér már
most megvan, tudnának rajta a gyerekek úgy játszani, hogy ne legyen veszélyes. Például a lakótelepi játszótéren egy önkormányzati dolgozó segítségével szereltük le a
hintát és küldtük be. Szóltam itt, előtte másfél héttel hogy meg kellene nézni, hogy a
játszótéren lévő új EU-nak megfelelő hinta milyen állapotban van. Szerencse, hogy
nem történt baleset. Nem tudja, hogy ki és mikor volt kinn a ligetben a játszótéren?
Meg kellene nézni, hogy a játszóterek milyen állapotban vannak. Például a lakótelepen is meg a ligetben is fel kellene ásni, vagy rotakapálni a homokot, kicserélni a homokot, rendben tartani. Központi játszóteret akarunk és nincsenek rendben azok a
játszóterek, ami most üzemelhetne?
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában, kérte, hogy szavazzanak az első döntési javaslatról, melyben hozzájárulnak, hogy Nagyné Perjési Anikó
tiszteletdíja az általa meghatározott szervezetek finanszírozására kerüljön kijelölésre.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
429/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Nagyné Perjési Anikó önkormányzati képviselő 2014. évi
tiszteletdíjának összege az alábbi szervezetek működési kiadásainak
finanszírozására kerüljön kijelölésre:
·
·
·
·

Határ Győző Városi Könyvtár
Körös Kajak SE
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Komédiás Kör

75.360 Ft
200.000 Ft
200.000 Ft
200.000 Ft

A 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor a
lemondás összege kerüljön beépítésre a működési célú pénzeszközátadások közé.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
1015. oldal

Várfi András polgármester a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését. A
döntési javaslat két alternatívát tartalmaz. Az A. alternatíva a Pénzügyi bizottság javaslata, melyben egy alap létrehozását javasolják egy központi játszótér kialakítására,
míg a B. alternatíva Poharelec képviselő úr kérelméhez való hozzájárulás lenne, hogy
az általa fel nem vett tiszteletdíj a felsorolt játszóterek fejlesztésére legyen felhasználva. Kérte, hogy szavazzanak az A alternatíváról.
A Képviselő-testület 2 igen 5 nem és 5 tartózkodás mellett az alábbi elutasító határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
430/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület elutasítja a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság azon javaslatát,
hogy egy alap kerüljön létrehozásra, mely egy központi játszótér kialakítására, fejlesztésére, korszerűsítésére szolgálna, és Poharelec
László képviselő felajánlott képviselői tiszteletdíja ebbe az alapba kerüljön.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester figyelemmel a szavazás eredményére kérte, hogy szavazzanak a B alternatíváról.
A Képviselő-testület 7 igen 1 nem 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
431/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Poharelec László András önkormányzati képviselő fel nem
használt tiszteletdíjának összege - 862.000 Ft - a nagylaposi, a csókási
és a Kossuth téri játszótér fejlesztésére legyen felhasználva a 2014-es
költségvetési évben. A 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor a fel nem használt tiszteletdíj összege kerüljön
átcsoportosításra a működési tartalékok közül a fejlesztési kiadások
közé.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Várfi András polgármester elmondta, hogy Dévaványa város önkormányzat Polgármestere levéllel fordult önkormányzatunkhoz. Dévaványán jelenleg az orvosi ügyelet
ellátását az Oromed Egészségügyi Szolgáltató Kft végzi.
1016. oldal

Szeretnék, ha Dévaványán a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. látná el az
orvosi ügyeleti teendőket önálló telephelyen végzett ellátással a teljes ügyeleti idő
alatt, de szervezetileg a gyomaendrődi központi orvosi ügyelethez csatolva. Dévaványa Város Önkormányzata a feladatellátásért az OEP finanszírozás felett lakosságarányosan vállalja a hozzájárulás megfizetését így Gyomaendrőd által fizetett hozzájárulás összege nem változik. Kérik, hogy járuljunk hozzá, hogy Dévaványa településen a
Békés Medical Kft lássa el az orvosi ügyeleti teendőket a gyomaendrődi orvosi ügyelethez csatolva. Tehát egy hozzájárulás kell, pénzbe nem kerül, ezzel is járási funkciónkat erősítjük. Azon leszünk, hogy még jobb kapcsolatba legyünk Dévaványával.
Szükséges, hogy erről döntsünk, mert holnap az ügyet tovább kell intéznünk.
Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
432/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást követően
2014. szeptember 1-től a központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására szerződést kötött a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató
Kft-vel (1131. Budapest, Topolya utca 4-8.). A szerződés szerint az
ügyeleti feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó engedélyek beszerzése a szolgáltató kötelezettsége.
Mindezek alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a szolgáltató azon bejelentését, hogy
Dévaványa településen az orvosi ügyeleti teendőket a társaság a
gyomaendrődi központi orvosi ügyelethez csatolva lássa el.
Felhívja az önkormányzat a szolgáltató figyelmét, hogy bejelentésével
a 2014. szeptember 1-től hatályos Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a szolgáltató közötti a központi háziorvosi ügyeleti feladatok
ellátására vonatkozó szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek módosulását nem eredményezheti.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, hogy a következő bejelentés a gimnázium további sorsa. A gimnázium szeptember 1-től Szent Gellért Általános Iskola Gimnázium
és Kollégiumként fog működni. Korábban az előkészítés során volt egy olyan viharfelhő, mely szerint az egyház nem kívánja működtetni a kollégiumot, mert ez többlet
kiadással jár és erre nincs meg a megfelelő fedezete.
Jelenleg ugyanis a gimnázium nagyon alacsony létszámmal van a kollégiumot illetően. A kollégiumba kevés gyermek jár. A megítélésünk szerint, egy gimnázium elsorvad, ha nincsen kollégiuma, nekünk az volt a célunk, illetve az volt a tantestületnek a
szülőknek, gyermekeknek az volt a célja, hogy egy jól prosperáló gimnázium legyen.
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Az egyezkedés során azt a lehetőséget adtuk meg, hogy a Képviselő-testület hajlandó
lesz támogatni még a kollégium nem fut fel, tehát ebben az esztendőben a számítások szerint szükség van támogatásra. Akkor azt mondtuk, hogy elképzelhetőnek tartjuk, hogy 1 M Ft-al a Képviselő-testület megtámogatja a gimnáziumot és így a kollégium fennmarad. Ez természetesen egy keretösszeg volt, a jelen számítások szerint
Tóth Ferenc lesz szeptember 1-től a megbízott igazgató. Szükség lenne, hogy a Képviselő-testület meghozza azt a döntést, hogy 1 M Ft-al támogatjuk, ez egy tanévre
vonatkozik.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy mi lenne a forrása az 1 M Ft-nak?
Várfi András polgármester elmondta, hogy a forrás a maradvány összeg lehet.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy át kell nézni a forrásokat, jelenleg az oktatási vagyon működtetésére mehetne, ha marad szabad pénzmaradvány. Lehet, hogy
az általános tartalékból lehet ezt kijelölni.
Várfi András polgármester elmondta, hogy így meglesz a forrás is és bízunk benne,
hogy ez nem egy örökös, hogy minden esztendőben kell 1 M Ft. Ha a gimnázium felfutna, akkor gazdaságosabban tudna működni a kollégium.
Kérdés, észrevétel hiányában kérte a Képviselő-testületet, hogy szavazza meg az 1 M
Ft összeget.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
433/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Szent Gellért Általános Iskola Gimnázium és Kollégium kollégiumának működtetésére a
2014/2015-ös tanévre 1 M Ft összegű támogatást biztosít. A támogatás forrásaként az oktatási vagyon működtetésére megtervezett keretet jelöli ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kner Imre
Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium működtetői jogának átadása tárgyában létrejött megállapodás módosítását készítse elő és terjessze be a testület soron következő ülésére.
Határidő: 2014. szeptember 25.
Felelős: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a mai napon került kiküldésre a 2014. második félévre szóló munkatervet. Érdemben a szeptemberi ülés munkatervét határozza meg a testület. A munkatervről a testület dönt. Meghatározhatja, hogy mit tűz napirendre a testület.
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Kérte a Képviselő-testületet, hogy fogadja el ezt a munkatervet, amit a korábbi munkatervek alapján állítottunk össze, sok javaslat nem érkezett hozzá. Amiket szerepeltetünk szeptemberre azokat célszerű és fontos megtárgyalni, az október-novemberdecemberi ülések időpontjában esedékes napirendi pontokat, pedig a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően állítottuk össze.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
munkaterv elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
434/2014. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a képviselőtestület 2014. II. félévi munkatervét.
Határidő: azonnal
Marton Dániel az Eötvös utcai temetővel kapcsolatban jelezte, hogy ez a református
egyház fenntartásába tartozik, de idén nem volt kaszálás sem. Megkérdezte, hogy
történt-e már kapcsolatfelvétel az egyházzal, hogy ezt a temetőt rakja rendbe? Ha
nem akkor lenne-e mód és lehetőség a közmunkában ezt kicsit kulturáltabb környezetté tenni?
Iványi Lajosné megköszönte, hogy a Damjanich téren a biztonságos közlekedéshez
hozzájárultak és mostmár nyugodtabban lehet kerékpározni, autózni, mert az egyirányú út nem arról vezet amerről most, hanem a másik irányba.
Nagyné Perjési Anikó megköszönte az Attila utca végén a játszótérnél a kerítést, ha
lehetne, akkor a gyermekek táblát ki kellene tenni mindkét irányból. Jó lenne, ha ott
lassítás, illetve gyermekekre figyelmeztetés kerülne ki.
A Vásártéri ltp 15. sz lakótömb előtt több járdalap fel van szedve, több hónapja, mikor lesz visszatéve?
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy a ridegvárosnál körülbelül 3 hete elviselhetetlen a bűz. Ez kapcsolatban lehet a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójával? Kérte,
hogy ennek nézzenek utána.
Feltöltéshez földet hordtak, a ridegváros szélére, amit a járdára tettek, így a járda
használhatatlan. Ez mikor kerül elterítésre? Ugyanott kivágásra került több 10-es
nagyságrendben fa, és vissza kellene telepíteni.
Öregszőlőben az ÖNO utcájában lévő csatornapart kaszálása kinek a feladata? Minden évben szó van róla, nincs megoldva. Ha nem a mi feladatunk, akkor értesítsük az
illetékeseket, hogy rakják rendbe.
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A Gyomaszolgnak megköszönte, hogy a játszótér lezárása megtörtént. Mostmár csak
a jelzőlámpával és a gyalogátkelőhellyel vagyunk ott adósok.
A vasúti gyalogátkelőhelynél pedagógusok is szülők is aggódnak, kezdődik az iskola,
veszélyessé vált a gyerekeknek az átkelése, nem lehetne ott segítséget kérni, polgárőröktől vagy esetleg rendőri segítséget csúcsidőben.
Az iskolabusz nem volt az előterjesztésben, mindig szokott lenni az iskolajáratoknak a
sűrítése, vagy beindítása ugye nem marad így?
Augusztus 18-án Mezőberényben a települési értéktár szakmai napján volt, ezen a
szakmai napon megfogalmazásra kerültek az értéktárral kapcsolatos gondolatok, felszólat Farkas Zoltán a Békés Megyei Önkormányzat elnöke, illetve ő a Békés Megyei
Értéktár Bizottság elnöke is, Prohászka Béla a Magyarországi Nemzeti Hungarikumok
és Értékek Szövetségének az alelnöke, valamint a mezőberényi Értéktár Bizottság elnöke és tagjai. Ez a szakmai nap kiállítással és a Família tészta Kft által szervezett kóstolóval egybekötve várta a vendéget. Ők a megyében elsőként alakultak és olyan szerencséjük van, hogy körülbelül 500 anyag került bejegyzésre az értéktárba. Gyomaendrődi értéktárba is várnánk a javaslatokat.
Béres János megkérdezte, hogy a Kner téri pergola mikor készül el? A beszámolóban
benne van, hogy a határidő július 31., de a valóságban mikor készül el? Azért szavaztuk júliusban egy keretösszeget, hogy a nyáron elkészüljön.
Ha mezőberény felől jövünk, bal oldalt református temetőbe a bejárón bemenni sem
lehet már, évek óta nem takarítja az egyház. Kívülről a teret, meg a bánomkert felé a
közmunkások szépen letakarították.
Fülöp Zoltán elmondta, hogy mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők keresték meg,
hogy az elkövetkező időben a mezőőrök a területükön fokozottabb figyelemmel ellenőrizzenek. Kezd érni a kukorica, megjelentek azok a személyek, akik eddig nem
járultak hozzá a költség fizetéséhez, viszont a termés egyrészét szeretnék magukénak
tudni. Ezt a jogellenes magatartást nem nézik jó szemmel a mezőgazdasági termelők
és amennyiben lehetséges a mezőőrök fokozottabban kapcsolódjanak be ebbe.
Márjalaki József elmondta, hogy azért, mint listás képviselőt, őt is keresik a 7-es körzetből is például, hogy a Táncsics utca lakói, a gátnál lévő temetőből rossz szagok
vannak és jó lenne, ha utána néznénk, hogy azt mi okozza. Illetve az 1-es körzet Mátyás Király utca lakói kérik, hogy a Fő út Mátyás Király utca falán lévő utcanévtáblát ki
lehetne cserélni, mert ami fent van elég rozsdás.
Betkó József elmondta, hogy Gyomaendrődön nemcsak az említett két régi temetőkkel van a probléma, hanem az összessel. Szégyenletes, ahogy kinéznek Gyomaendrőd felhagyott temetői, ezen változtatni kell.
Elmondta, hogy a Körös-szögi Kistérségi ülésen fogja képviselni Gyomaendrődöt,
ahol a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. költségeinek a viseléséről
fogunk egy előterjesztést előadni. Ebben az előterjesztésben a Kft tagközségeit két
csoportra bontottuk, egyrészt Gyomaközszolggal kötött közszolgálati szerződéssel
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rendelkező települések, illetve a Körös Szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel
közszolgálati szerződéssel rendelkező települések. Amely települések a
Gyomaközszolggal kötöttek szolgálati szerződést azokban a településekben beruházás arányosan javasoljuk a költségek viselését. Ez a törzstőke illetve a működési költségek viseléséről szól. A megbontásra azért volt szükség, mert Békésszentandrás is
bekerült a Körös szöginek a közszolgáltatási szerződésébe, viszont nem hajtott végre
beruházást, így ott javasoljuk, hogy lakosságarányosan osszák meg a további költségeket. Így költségviselő lesz Békésszentandrás is.
Lehóczkiné Timár Irén elmondta, hogy a közvilágítás bővítésével kapcsolatban hozott a testület egy döntést. Az arra elkülönített összegről ez a testület dönt?
Pardi László osztályvezető elmondta, hogy a temetőkkel kapcsolatban korábban már
vettük fel a kapcsolatot az egyházakkal a karbantartás miatt. Az a tapasztalat, hogy az
egyháznak nem áll módjában megfelelő kapacitás hiányában a temető karbantartása.
Ezt az elmúlt időszakban is a közmunka végezte. Az a tapasztalat, hogy annyi extra
jelzés is érkezik a Képviselő-testület irányából, amit megpróbálunk azonnal teljesíteni,
hogy a közmunka szétdarabolódik apró pontokra és mindenhol megpróbálunk helyt
állni.
Az Attila utcába a gyermekek táblát ki tudjuk helyezni a közeljövőben.
A Vásártéri lakótelepen volt egy járdafelbontás, mely helyreállítását megpróbáltuk
olcsón megvalósítani, a kivitelező a közeljövőben meg tudja majd csinálni.
A ridegvárosi bűzzel kapcsolatban értesítjük a vízműveket kérünk tőlük állásfoglalást.
Járdával kapcsolatban elmondta, hogy szerencsétlen munkavégzés volt, hogy a járdára borították a földet, azt a földet egyébként az őszi fásításhoz vitettük már oda. Nem
több 10 fáról volt szó, hanem 4-5 alkar vastagságú fáról volt szó, amit ki kellett vágni.
Öregszőlői csapadékcsatornával kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzaté a
csatorna, ezt is az ősz-tél folyamán tudjuk karbantartani, amikor az emberek felszabadulnak.
Iskolajáratról külön nem kell dönteni, mert ezt a Mobilbusz Kft menetrendje tartalmazza a tanítás és a tanítás nélküli munkanapok menetrendjét is.
A Kner téri pergolával kapcsolatban elmondta, hogy egy keretösszeget meghatározott a testület, ez alapján mi be is kértük az árajánlatokat. Három körben kellett bekérni, mert a műszaki tartalomban is próbáltunk változtatni. Emiatt elhúzódott a megrendelés. Ahhoz, hogy a lehető legjobb minőségben tudja a kivitelező produkálni, a
szeptember végi időpontot vállalta.
A mezőőrökkel kapcsolatban elmondta, hogy ez a dolguk.
A Mátyás király úti táblacserével kapcsolatban elmondta, hogy a költségvetésben el
volt különítve egy keretösszeg, amit maximálisan kihasználtunk, nem tudja megígérni,
hogy idén le fogjuk cserélni, de jövőre ugyanezt a táblacsere kampányt meg szeretnénk csinálni.
Idén a gyomai részt próbáltuk meg teljes egészében helyre rakni, jövőre pedig az
endrődit.
A közvilágítással kapcsolatban elmondta, hogy a Képviselő-testület hozott több döntést ebben a témában.
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Egyikben a lehetséges helyszíneket jelöltek ki, a másikban pedig keretösszeget különítettek el. Bekértük az árajánlatokat és a mostani üzemeltetőnk olyan kedvező ajánlatot tudott adni, hogy belefér az összes igényelt terület. A szerződések megkötésre
kerültek, két lépcsőben fog lezajlani. Először azok a területek ahol nem kellenek tervezések és engedélyeztetések, ott október 15 körül befejeződik, a Németzugi sor, VI.
kerület és az Előhalmi tanyák. November végi időponttal pedig vállalta az Öregszőlőtől teljesen a belterületig.

Egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a
nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

Arnóczi István János
hitelesítő

Marton Dániel
hitelesítő
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