GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
24/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 6-i üléséről
az Új Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs polgármester, Ágostonné Farkas Mária, Betkó
József, Béres János, Farkas Zoltánné, Fülöp István, Gózan
Sándor, Hornok Ernő, Lehóczkiné Timár Irén, Nagyné Perjési
Anikó, Poharelec László, Várfi András képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi
László, Enyedi László osztályvezetők valamennyi napirendhez
Intézmények vezetői, sajtó képviselői és érdeklődő állampolgárok

Jegyzőkönyv
vezető:

Komróczkiné Tóth Katalin

Ülés időtartama: 14:00-15:00
Toldi Balázs polgármester köszöntötte a testületi tagokat, Jegyző urat, Aljegyző urat, Alpolgármester asszonyt, külön köszöntötte Andó Ágnest a Járási Hivatal vezetőjét és a megjelenteket.
Megállapított, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes létszámmal
jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Ágostonné Farkas Mária és Béres János
képviselőket kijelölni.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
496/2014. (XI. 06.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Ágostonné Farkas Mária és Béres János képviselőket.
Határidő: azonnal
A következőkben bejelentette, hogy a napirendek előtt Andó Ágnes, a Járási
Hivatal vezetője szeretne beszámolni az újonnan megnyíló kormányablakról.
14 órától a hivatalvezető asszonynak Helyi Védelmi Bizottsági ülése kezdődött,
ezért kérte, hogy a napirendi pontok előtt kaphasson szót.
Andó Ágnes :
Ismertette a kormányablak tervét, összegszerűségét és a munkálatok kezdeti
illetve befejezési határidejét.
Nagy szeretettel üdvözölt mindenkit, Polgármester urat a képviselőket és a
televízió képernyője előtt ülőket. Jövetelének kettős célja volt: a kormányablak tervezési fázisa befejeződött és a 13-i meghívóban szereplő ünnepséggel
egybekötött rendezvényükön kormánymegbízott úr részletesen fog szólni a
kialakítandó kormányablakról, ám rendkívül szükségesnek tartotta, hogy ezt
megelőzően részletesen bemutassa azt, hisz a rendezvényen nem lesz erre
mód, ezért néhány szóban beszélt a kormányzati koncepcióról, aminek lényege, hogy sokkal magasabb színvonalúvá, minőségibbé válik az ügyfélfogadás, az ügykörök folyamatosan bővülnek. A jelenlegi okmányirodák bázisán épülnek meg ezek a kormányablakok, központilag tervezett kormányzati
dizájn alapján, tehát, ha bármely magyarországi kormányablakba megyünk,
ott hasonló berendezéseket, szisztémát találunk majd.
Ezután vetített a hamarosan megnyíló kormányablak leendő kinézetéről, beszélt a költségekről, valamint a munkálatok kezdeteiről és befejező időpontjáról.
Elmondta, hogy megalakult az Államreform Bizottság, melynek munkája végeztével kerül majd nyilvánosságra az, hogy milyen feladatok kerülnek a kormányablakokhoz, milyen feladatbővülés várható, és, hogy milyen feladatok
kerülnek majd még át az önkormányzatoktól a Járásokhoz. Nem így tervezte,
de ez az első találkozása egyben az utolsó is ebben a minőségében. November 15-től ugyanis az a megtiszteltetés érte, hogy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatójaként folytatja munkáját, a központi közigazgatás államháztartás kiadási oldalán, ahol ő meglehetősen jól érzi magát, és egy óriási fuzionális
feladat előtt áll, amelyben a rehabilitációs szakigazgatási szerv betársul a
nyugdíjfolyósító intézethez, tehát ez egy 150 fős szervezetté alakul és még
nincs vége az átalakításnak. Prof. dr. Mészáros József úrral, a főigazgatóval
dolgozhat majd. A kormánymegbízott úr arra kérte, hogy az utánpótlásról
majd ő szeretne szólni 13-án, ahová meghívta az egész képviselő testületet
mind az öt településről. Többször hallhatták már tőle, hogy nagy kaland neki
Gyomaendrőd, nagyon szeretett ide járni, itt dolgozni, úgy gondolja, hogy az
a munka, amit elvégeztek a munkatársaival és azok az eredmények melyek
önmagukban is vitathatatlanok, azok megalkották azokat az alapokat, melylyel tovább lehet fejlődni. A két folyamatban lévő beruházás a munkaügyi
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központ integrált ügyféltere az közel 40 milliós beruházás, a vetített kiépítendő
kormányablak központi forrásból kb 70-80 millió forintos beruházás. Ez a két
összeg 100 millión felül van, ehhez, ha hozzáadja még azt, amiből felújította,
bebútorozta a Városháza épületét, 2 év alatt közel 150 millió forintot költött a
kormányzat a gyomaendrődi járási székhely fejlesztésére. Ezek önmagukért
beszélnek. Kívánja Gyomaendrőd városának, hogy egységben, egymást segítve és összefogva gyarapítsák a települést, s dolgozzanak tudásuk legjavát
nyújtva azért. Fél szemmel ide fog figyelni mind az 5 településének sorsa alakulására, hisz ahogyan az ő élete is 2 másodperc alatt megváltozott, ugyanúgy további változások is lehetségesek, tehát sohasem tudhatjuk, hogy mikor
fogunk más minőségben újra együtt dolgozni. Sok sikert kíván ehhez a munkához, köszöni az eddigi segítséget, megtisztelő volt számára a várossal dolgozni.
Elköszönt
Toldi Balázs: az ülés napirendjére tett javaslatot. A kiküldött meghívóhoz képest annyiban javasolta módosítani a sorrendet, hogy a tegnapi nap folyamán kiküldött két plusz napirendi pont 1. Bizottság elnökök és tagok megválasztása, 2. Felügyelő bizottsági tagságok visszavonása és új tagok megbízása
témájú pontokat javasolta 1. két napirendként tárgyalni, hogy ne kelljen a
jelenlévő tagoknak az egész ülést végigülniük.
Megkérdezte, van-e más javaslat a napirendet illetően.
Ágostonné Farkas Mária: Zárt ülést kért személyi ügyben utolsó napirendi
pontként kívánta ezt tárgyalni. Újabb napirendi pont felvételét kérte.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket az általa javasoltak figyelembe
vételével döntsenek a napirendről.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal egyetértett a javaslattal és
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
497/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Bizottság elnökök és tagok megválasztása
2. Felügyelő bizottsági tagságok visszavonása, új tagok megbízása
3. Az anyakönyvi események díjazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
4. Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei háromnegyed-éves gazdálkodásának alakulásáról
5. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői megbízatása
6. Dr. Macsári Judit háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés
módosítása
7. GYÜSZ-TE és a Körös Kajak SE kérelme
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8. Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése
9. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapítása 2015. január
1. napjától
10. Beszámoló a mezőőrök és a közterület felügyelő 2014. évi munkájáról
11. Döntés a leköszönő polgármester ki nem adott szabadságának
megváltásáról
12. Útalap építése a Besenyszegi utcában
13. Garázsépítés a polgármesteri gépjármű számára
14. Bejelentések
Zárt ülés
15. Napirend
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Bizottság elnökök és tagok megválasztása
Toldi Balázs elmondta, hogy SzMSz-ünk szerint 3 bizottságunk van: a Pénzügyi,
Gazdasági ,Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, és az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Utóbbinak tagjait már megválasztották, így a mai napon elsőként a Pénzügyi, Gazdasági , Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnökét, tagjait illetve külsős tagjait, majd a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökét, tagjait illetve külsős tagjait végül pedig az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság külsős tagjait kell megválasztani.
A Bizottsági tagok és az elnökjelöltek jelezték, hogy kizárásukat kérik a döntéshozatalból, de javasolta, hogy ne zárják ki őket.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
498/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottsági tagokat és az elnököket nem zárja ki a Bizottság elnökök és tagok megválasztása témájú napirendi pont tárgyalásakor a döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérdezte, hogy van-e valakinek kiegészíteni, hozzáfűzni valója a személyekkel kapcsolatban.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnökének javasolja Nagyné Perjési Anikót.
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A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
499/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 57.§,
valamint az SZMSZ 29.§-ban foglaltakra figyelemmel a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnökének Nagyné Perjési Anikó
önkormányzati képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökének javasolta Betkó Józsefet.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
500/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 57.§,
valamint az SZMSZ 29.§-ban foglaltakra figyelemmel Városfenntartó Környezetvédelmi, és Mezőgazdasági Bizottság elnökévé Betkó József önkormányzati képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ismertette, hogy SzMSz-ünk szerint a bizottságok tagjait a bizottság elnökök terjesztik a testület elé, de ő korábban kérte őket,
hogy hadd ő terjessze be a tagokat. A bizottság elnökök beleegyeztek ebbe.
A képviselő tagokat és a külsős tagokat egyszerre szavazták meg.
Javaslatot tett a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság képviselő tagjaira és külsős tagjaira:
Gózan Sándor és Hornok Ernő képviselőkre, nem önkormányzati képviselő
tagként pedig dr. Varjú László és Dávid Máté lakosokra tett javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
501/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 57.§,
valamint az SZMSZ 29.§-ban foglaltakra figyelemmel a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság tagjává megválasztja Gózan
Sándor és Hornok Ernő önkormányzati képviselőket, külsős tagként pedig dr.
Varjú László Gyomaendrőd, Blaha L. u. 14. szám, és Dávid Máté
Gyomaendrőd, Rákóczi Ferenc utca 19. szám alatti lakosokat.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett a Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság képviselő tagjaira és külsős tagjaira:
Béres János és Fülöp István képviselőkre, nem önkormányzati képviselő tagként pedig Fülöp Zoltán és Izsó Csaba lakosokra tett javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
502/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 57.§,
valamint az SZMSZ 29.§-ban foglaltakra figyelemmel a Városfenntartó Környezetvédelmi, és Mezőgazdasági Bizottság tagjává megválasztja Béres János és
Fülöp István önkormányzati képviselőket, külsős tagjaivá pedig Izsó Csaba
Gyomaendrőd, Kőrösi Cs. S. út 7. sz. és Fülöp Zoltán Gyomaendrőd, Szabadság út 4/2. sz. alatti lakosokat.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjait az elmúlt ülésen megválasztották, és most a nem önkormányzati képviselő tagjaira a következő javaslatot tette: Szabó Balázsné, Weigertné Gubucz Edit és Tímár Attila
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
503/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 57.§,
valamint az SZMSZ 29.§-ban foglaltakra figyelemmel az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság külsős tagjává megválasztja Weigertné Gubucz Edit Gyomaendrőd Luther út 16. sz., Szabó Balázsné
Gyomaendrőd Kiss B. út 21. sz., és Tímár Attila Gyomaendrőd Fő út 174. szám
alatti lakosokat.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy ezzel megalakultak a bizottságok,
és megkérte a külsős bizottsági tagokat, hogy tegyék le az esküt.
Esküszöveg:
„Én, Weigertné Gubucz Edit, Szabó Balázsné, Dávid Máté, dr.Varjú
László, Fülöp Zoltán, Izsó Csaba becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
Bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat
Gyomaendrőd fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Toldi Balázs polgármester gratulált a bizottsági tagsági tisztséghez, és
átadta az esküokmányt a tagoknak.
2. Napirendi pont
Felügyelő bizottsági tagságok visszavonása, új tagok megbízása
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában 4 Kft van: a Gyomaszolg Kft., a Gyomaközszolg Kft, a
Zöldpark Nonprofit Kft. és a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Mindegyik Kft-ben
3-3 fő alkotja a Felügyelő Bizottságot. Kérte, hogy a megbízások visszavonásával kezdjék a szavazást, majd a felügyelő bizottsági tagok megválasztása
következzen, melyet minden Kft-nél külön- külön megszavaztat.
Kérte, hogy először a Zöldpark Nonprofit Kft felügyelő bizottsági tagjainak felmentéséről szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
504/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark
Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjait, Fülöp Zoltán Gyomaendrőd Szabadság út 4/2. sz., Iványi Lajosné Gyomaendrőd, Mikszáth K. út 31. sz. és
Lehóczkiné Tímár Irén Gyomaendrőd Fő út 19. sz. alatti lakosokat 2014. november 15-től felmenti.
Határidő: november 15.
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Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft felügyelő bizottságának jelenlegi tagjai Nagyné Perjési Anikó, Marton Dániel és
Márjalaki József. Kérte, hogy szavazzanak a visszahívásukról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
505/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
GYOMASZOLG Ipari Park Kft felügyelő bizottsági tagságából Nagyné Perjési
Anikó Gyomaendrőd Pásztor J. út 23. sz. alatti lakost, Marton Dániel
Gyomaendrőd Kőrösi Cs. S. út 25. sz. alatti lakost, Márjalaki József
Gyomaendrőd Egressy B út 5. sz. alatti lakost 2014. november 15-től felmenti.
Határidő: november 15.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a Gyomaközszolg Kft felügyelő bizottságának jelenlegi tagja Betkó József és Béres János. A harmadik tagot
Dévaványa Önkormányzata delegálta, tehát ezért kell most csak 2 tagról
szavazni. Béres Jánost viszont javasolja újra megválasztani, ezért csak Betkó
József szerepel a határozati javaslatban. Kérte, hogy szavazzanak a visszahívásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
506/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaközszolg Kft felügyelő bizottsági tagságából Betkó József
Gyomaendrőd Dózsa Gy. út 1. sz. alatti lakost 2014. november 15-től felmenti.
Határidő: november 15.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
felügyelő bizottságának jelenlegi tagjai dr. Dávid Imre, Poharelec László és
Vaszkó Sándor Imréné. Kérte, hogy szavazzanak a visszahívásukról Poharelec
László kivételével, akit továbbra is javasol a felügyelő bizottság tagjának.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
507/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Gyomaendrődi Liget

Önkormányzatának
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Képviselő-testülete

a

Fürdő Kft felügyelő bizottsági tagságából dr. Dávid Imre Gyomaendrőd,
Mirhóháti út 27. sz. alatti lakost, Vaszkó Sándor Imréné Gyomaendrőd, Zrínyi M.
út 33/1. sz. alatti lakost és Poharelec László Gyomaendrőd, Szabadság tér 6.
szám alatti lakost 2014. november 15-től felmenti.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az újonnan megválasztandó FB tagokra tett javaslatot. Elsőként a Zöldpark Nonprofit Kft felügyelő bizottságának tagjaira Betkó
József, Ungvölgyi János valamint Gózan Sándor személyében. Felhívta a figyelmet rá, hogy a bizottság elnökének személyére a tagok tesznek majd javaslatot az első ülésen.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
508/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark
Nonprofit Kft felügyelő bizottságának tagjává Betkó József Gyomaendrőd
Dózsa Gy. út 1. sz. alatti lakost, Ungvölgyi János Gyomaendrőd Martos F . út 5.
sz. alatti lakost, valamint Gózan Sándor Gyomaendrőd Hősök út 33. sz. alatti
lakost 2014. november 15-től öt évre megválasztja .
Határidő: november 15.
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett a GYOMASZOLG Ipari Park Kft felügyelő bizottságának tagjaira Iványi Lajosné, Marsiné Giricz Erzsébet és Szujó
Zsolt személyében.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
509/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
GYOMASZOLG Ipari Park Kft felügyelő bizottságának tagjává Iványi Lajosné
Gyomaendrőd Mikszáth út 31. sz. alatti lakost, Marsiné Giricz Erzsébet
Gyomaendrőd Kisfok út 1. sz. alatti lakost, Szujó Zsolt Gyomaendrőd Apponyi
út 36/1. sz. alatti lakost 2014. november 15-től öt évre megválasztja.
Határidő: november 15.
Toldi Balázs polgármester a Gyomaközszolg Kft. felügyelő bizottságának tagjaira tett javaslatot Fülöp István és Béres János személyében. Szintén két hely
van, mert Dévaványa adja a 3. tagot.
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A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
510/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
GYOMAKÖZSZOLG Kft felügyelő bizottságának tagjává Fülöp István
Gyomaendrőd Nyárszegi út 10. sz. alatti lakost 2014. november 15-től öt évre,
Béres János Gyomaendrőd Mirhóháti út 23. sz. alatti lakost 2014. december 1től öt évre megválasztja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft felügyelő bizottsági
tagjaira tett javaslatot Papp István, Márjalaki József és Poharelec László személyében.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
511/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft felügyelő bizottsági tagjává Papp István
Gyomaendrőd, Budai Nagy A. út 43. sz. alatti lakost, Márjalaki József
Gyomaendrőd, Egressy út 5. sz. alatti lakost valamint Poharelec László
Gyomaendrőd, Szabadság tér 6. szám alatti lakost 2014. november 15-től, öt
évre megválasztja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy van még egy Kft, a Gyomaendrődi
Regionális Hulladékkezelő Kft, melynek felügyelő bizottságában Várfi András
töltött be tagságot. Őt vissza kell hívni, és helyette Toldi Balázst kell megválasztani.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
512/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft felügyelő bizottsági tagságából
Várfi András Gyomaendrőd Damjanich út 10/1. sz. alatti lakost 2014. november 15-től felmenti.
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Határidő: november 15.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
513/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft felügyelő bizottsági tagjává Toldi Balázs Gyomaendrőd Liszt F. út 2. sz. alatti lakost választja meg 2014. november 15-től, öt évre.
Határidő: november 15.
3. Napirendi pont
Az anyakönyvi események díjazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária ismertette, hogy az anyakönyvi események díjazását
eddig is rendelet szabályozta, most azért van szükség e rendelet módosítására, mert lakossági igény merült fel különböző családi események megünneplésére, ill. mert módosult egy jogszabály, illetve hatályát vesztette. A bizottság
ezt megtárgyalta, és az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását
javasolja a Képviselő testületnek.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése.
Hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi
események díjazásáról szóló önkormányzati rendeletet az alábbiakban módosítja.
22/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet
az anyakönyvi események díjazásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi
I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
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1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt hivatali helyiségeken,
továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre illetve bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésére valamint névadó, házassági évforduló, házasságkötés megerősítése és egyéb családi esemény megünneplésére (továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) terjed ki.
(2) Az anyakönyvi események létesítésére alkalmas hivatali helyiségek (a
továbbiakban: hivatali helyiség)
a) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Selyem
u. 124.
b) Gyomaendrődi Járási Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
2. § (1) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag május 1. és szeptember 30
napja között engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási
viszonyok esetén az anyakönyvi eseményen résztvevő személyek védelme
érdekében az anyakönyvi esemény csak a hivatali helyiségben tartható meg.
(2) Kedvezőtlen időjárási viszonynak tekintendő a zápor, zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet.
(3) Kedvező időjárási viszonyok esetén is napernyő, sátor illetve egyéb tetőzet
biztosítása kötelező.
3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény díjazása: 20.000,- Ft +
ÁFA/anyakönyvi esemény.
(2) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény díjazása: 17.000,- Ft +
ÁFA/anyakönyvi esemény.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott díjak esetében kedvezmény,
részletfizetés nem nyújtható.
(4) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott díjakat legkésőbb az anyakönyvi
eseményt megelőző 10. napon kell megfizetni. Anyakönyvi eseményt
lemondani,
befizetett
díjat
visszaigényelni
az
(5)
bekezdésben
meghatározottak kivételével csak írásban lehet, legkésőbb az anyakönyvi
eseményt megelőző 5. napig.
(5) Szabadtéri anyakönyvi esemény kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt
legkésőbb az anyakönyvi esemény napján, az eseményt megelőző két órával
mondható le, illetve a díjkülönbözet írásban 8 napon belül igényelhető vissza.
4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő
anyakönyvvezetőt közreműködéséért választása szerint a közszolgálati
tisztviselőkről
szóló
törvényben
meghatározott
szabadidő
helyett
eseményenként 10.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (1) bekezdésében
megállapított díj terhére.
(2) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő
anyakönyvvezetőt közreműködéséért választása szerint a közszolgálati
tisztviselőkről
szóló
törvényben
meghatározott
szabadidő
helyett
eseményenként 5.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (2) bekezdésében
megállapított díj terhére.
5. § (1) Ez a rendelet 2014. december 1-én lép hatályba.
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(2) Hatályát veszti az anyakönyvi események díjazásáról szóló 7/2011. (II. 28.)
önkormányzati rendelet.
Határidő: december 1.
4. Napirendi pont
Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei
háromnegyed-éves gazdálkodásának alakulásáról
Toldi Balázs polgármester megkérdezte a Pénzügyi osztályvezetőt, hogy szeretné-e kiegészíteni még valamivel, és kérdezte, hogy van-e még valakinek
hozzáfűzni valója.
Nem volt hozzászólás.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
514/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
Önkormányzat és intézményei 2014. évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról
szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői megbízatása
Toldi Balázs polgármester megadta az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének a szót.
Ágostonné Farkas Mária ismertette, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és a második döntési javaslatot támogatta. Ez arról szól, hogy az ügyvezetői tisztségre ki kell írni a pályázatot. A bizottság azzal a módosítással kiegészítve javasolja elfogadni ezt a javaslatot, hogy előnyt élvez a főmérnöki
végzettséggel pályázó személy részt vegyék ki a kiírásból.
Toldi Balázs polgármester kérdezte, hogy van-e még valakinek kiegészíteni
valója ehhez a ponthoz, majd javasolta, hogy az Ügyrendi bizottság által javasolt változtatással fogadják el a határozati javaslatot.
Nem volt hozzászólás.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
515/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális , Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság módosító javaslatát, és annak megfelelően írja ki a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft
ügyvezetői pályázatát.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
516/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft legfőbb döntéshozó szerve a PTK 3:109.§ (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, az ügyvezetői feladatok ellátására az alábbi pályázatot teszi közzé:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fő tevékenysége: a Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping teljes körű üzemeltetése.
A társaság székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. sz.
A társaság legfontosabb adatai a 2013. december 31-i mérlegadatok alapján:
Saját tőke: 11.086 eFt
Mérleg szerinti eredmény:
255 eFt
Jegyzett tőke: 3.200 eFt
Értékesítés nettó árbevétele:99.197 eFt
A jogviszonyra vonatkozó feltételek: ügyvezetői megbízás 2015. január 1-től
2019. december 31-ig tart.
Foglalkozás jellege: megbízási jogviszony.
A munkavégzés helye: a társaság székhelye.
Jövedelem: megegyezés szerinti alapfizetés továbbá megegyezés szerinti
személygépkocsi és telefonhasználat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. január 1.
A vezető tisztségviselői jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény rendelkezései irányadóak.
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Az ügyvezető fő feladatai: az ügyvezető irányítja és ellenőrzi a társaság napi
munkáját a jogszabályok és az Alapító Okirat keretei között, figyelembe véve
a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület határozatait. Gondoskodik a
Társaság és az Önkormányzat által rábízott vagyon hatékony működtetéséről.
Ügyvezetői feladatait az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles
ellátni. Az ügyvezető bármely ügyben képviseli a társaságot. Önálló, cégszerű
aláírásra jogosult. Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a
gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve a
tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület által hozott határozatok, illetve
ügyvezetői kötelezettségeinek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.
Az fő feladatai tételesen:
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

gyakorolja az ügyvezetés Polgári Törvénykönyvben meghatározott
jogait
ellátja a Társaság ügyvezetését
gyakorolja a munkáltatói jogot a Társaság munkavállalói felett
kiépíti és folyamatosan fejleszti a Társaság alap- és kiegészítő feladatait a leghatékonyabban szolgáló szervezetet, kiemelten a vagyongazdálkodást, műszaki és gazdasági feladatokat ellátó részlegeket
kidolgozza és a Képviselő-testület elé terjeszti a Társaság üzletpolitikáját
vagyonpolitikai koncepciót készít, és azt folyamatosan karbantartja,
fejleszti a rábízott önkormányzati vagyont annak hatékony működtetése, használata, hasznosulása érdekében
megalkotja a Társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatokat, gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról, a jogszabályváltozásokra figyelemmel azok aktualizálásáról
elkészíti a számviteli törvény szerinti beszámolót, és azt az alapító elé
terjeszti
a tulajdonossal egyeztetve részt vesz a Társaság stratégiájának kialakításában és végrehajtja azt
kialakítja és továbbfejleszti a Társaság szolgáltatás portfolióját
felkutatja és kiaknázza a külső piaci bevételi lehetőségeket
kapcsolatot tart és beszámol a tulajdonos felé

Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

magyar állampolgárság, cselekvőképesség
büntetlen előélet
felsőfokú iskolai végzettség (főiskolai és/vagy egyetemi diploma)
legalább 5 éves szakmai tapasztalat
legalább 3 éves vezetői gyakorlat
37/1996.(X.18.) NM rendelet 2. sz. mellékletének A pontjában meghatározott alapfokú szakirányú végzettség
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A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:
•
•
•

"B" kategóriás jogosítvánnyal,
fürdővezetés területén szerzett tapasztalattal,,
projektmenedzsment gyakorlattal rendelkezik

A pályázathoz csatolni kell:
−

−

−

−

−
−

−

−

a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajzot
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (vagy
a bizonyítvány megkérését igazoló feladóvevényt)
iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatát
a megpályázott munkakörrel kapcsolatos szakmai (vezetői) elképzelését, beleértve a szervezeti, gazdálkodási, marketing és PR terveket,
kiemelve a rövid és középtávú vonatkozásokat
bérigényt,
hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok megismeréséhez az
előkészítésben, véleményezésben, elbírálásban részt vevő személyek
részére (a pályázónak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 39. § (1) bek.
a) pontja alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának megismeréséhez)
nyilatkozat a Ptk. 3:22.§-ban előírt kizáró feltételekre (összeférhetetlenségre) vonatkozóan
nyilatkozat arról, hogy a pályázat képviselő-testületi ülés keretében
történő elbírálása során kéri-e zárt ülés tartását

−

A munkakör jelentősége és bizalmi jellege miatt szükséges a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése, a pályázat nyertessége esetén.
A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje: a pályázatot egy példányban, zárt borítékban kell személyesen vagy postai úton benyújtani. A borítékra
rá kell írni: „Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének pályázata „
A pályázat benyújtásának helye: 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Titkársága
A pályázat beérkezésének határideje: 2014. december 2., 12:00 óra. (A pályázatokat érvényesen úgy lehet benyújtani, hogy azok fenti határidőre a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságához beérkezzenek.)
A pályázat elbírálásának rendje:
•

a pályázatok a beadási határidő leteltével kerülnek felbontásra
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•

•

•

a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket a képviselő-testület
hallgatja meg 2014. december 18-án, 13 órától. Előzetes véleményezésre kerül az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság összevont ülésén,
melyről a pályázó értesítést kap.
a képviselő-testület dönt az ügyvezető személyét illetően a meghallgatást követő első testületi ülésén
a pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.

A pályázattal kapcsolatos egyéb feltételek:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás
nélkül eredménytelennek tekintse! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a
kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja
semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja
el.
A pályázattal kapcsolatos további információk:
A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, illetve a társaságra
vonatkozó tájékoztatás az alábbi személytől kérhető:
•

Toldi Balázs polgármester

tel.: 06/66/521-600; 06/30/3838035

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
•
•
•
•
•
•
•

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
honlapja
–
www.gyomaendrod.hu, 2014. november 17.
Magyar Fürdővárosok Szövetsége – www.magyarfurdovarosok.hu, 2014.
november 17.
Hunya község Önkormányzatának honlapja – www.hunya.hu, 2014. november 17.
Csárdaszállás Önkormányzatának honlapja, www.csardaszallas.hu,
2014. november 17.
CV Online honlapja – www.cvonline.hu, 2014. november 17.
Békés Megyei Hírlap – 2014. november 19.

Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Dr. Macsári Judit háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
Toldi Balázs polgármester megkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi
bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária ismertette, hogy Dr. Macsári Judit háziorvos azzal a
kéréssel fordult a Képviselő- testülethez, hogy a rendelési idejét szeretné megváltoztatni. Az eddigi rendelési idő helyett délelőttre szeretné a rendelést át1156

tenni. Ezzel a rendelési órák száma nem változna. Az ügyrendi bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát nem támogatta, és azt a határozatot hozta,
hogy az ügyrendi bizottság elnökét megbízza azzal, hogy Dr. Torma Éva főorvossal együtt dolgozzák ki, hogyan lehet módosítani a háziorvosok rendelési
idejét reggel 8 órától délután 16 óráig.
Dr. Macsári Judit elmondta, hogy a rendelési idő nem azt jelenti, hogy ő reggel 8 órától 12 óráig rendel, hanem ez úgy volt, hogy hétfő, szerda, pénteken
9-13-ig, illetve kedden és csütörtökön 11-15 óráig. A baj az, hogy a kedves betegek ezt a változó rendelési időt a mai napig nem tudják megjegyezni. Emiatt sajnos a rendelési idő eléggé elhúzódott. Amikor páratlan napokon vannak, sokszor bent kellett lenniük este 19 óráig is. Addig, amíg van beteg fogadják őket. Ez tehát nem úgy néz ki, hogy ő reggel 8-tól rendel 12-ig és aztán lehúzza a redőnyt, hanem míg betegek vannak, addig fogadják őket. Az
új rendelési idő 9-13 óráig tartana, és ameddig jönnek a betegek addig fogadnák őket, 16 órától pedig van ügyelet. Nem érti, hogy ez ellen mi a kivetni
való. Amíg vannak betegek, addig ő a rendelkezésükre áll, csak nekik is meg
kellene jegyezni, hogy mely napokon meddig tart a rendelési idő. Ez könynyebb lenne a betegeknek is, és nekik is. A többi időpontban elérhető telefonon 8-16 óráig egy vezetékes és egy szolgálati mobil telefonon.
Toldi Balázs polgármester az ügyrendi bizottság kérdését tolmácsolta, mely
alapján ez egy olyan problémát vetett fel, mely Gyomaendrődön már régóta
húzódik. Javasolta a bizottság, hogy olyan rendelési időt kellene kialakítani az
összes körzetet figyelembe véve, mely az ügyelet megjelenéséig illetve az
ügyeleti idő leteltéig biztosítja azt, hogy Gyomaendrőd közigazgatási területén van orvos, akihez nagy szükségben lehet fordulni. A javaslat tehát az,
hogy délelőtt 8 órától délután 16 óráig a városban valahol, valamelyik körzetben legyen rendelési idő. A bizottság azért javasolta, hogy ne módosítsák
most a rendelési időt, mert szeretné ezeket a rendelési időket felülvizsgálni, és,
ha sikerül a körzetben lévő orvosokkal megegyezni, akkor nem lenne célszerű
még egyszer módosítani a rendelési időt.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy egy szerződés módosítása az a két
félen áll, ennek megfelelően, ha az Önkormányzat hozzájárul a szerződés
módosításához akkor létrejön ebben a konszenzus. Az Önkormányzat döntése
nélkül a működési engedélyben foglaltakat nem lehetett volna módosítani.
Dr Macsári Judit Az OEP elfogadta a rendelési idő módosítását.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a konszenzus alapvetően az önkormányzat és a háziorvos között jön létre. Ha ez a konszenzus a jogszabályoknak megfelelő, akkor ezt az OEP elfogadja és a bejelentést tudomásul veszi.
Az önkormányzat döntését az OEP tudomásul vétele nem köti illetve nem
menti az általa elfogadott célkitűzésektől. Természetesen a 8-16 óráig terjedő
rendelési idő módosítása nem csak a Macsári doktornő rendelési idejét érinti,
hanem adott esetben, ha kialakul a konszenzus, a többi vállalkozó háziorvos
rendelési idejét is. Ennek az a lényege, hogy voltak olyan sürgősségi esetek,
amikor napközben nem lehetett orvost elérni. Ezért volt az Ügyrendi bizottságnak az a javaslata, hogy lehetőség szerint próbáljon az önkormányzat leülni
az orvosokkal és ezt e tekintetben felülvizsgálni. Tehát, ha a Doktornő rendelé1157

si idejét az OEP elfogadta, vagy tudomásul vette a bejelentést, akkor azt is
tudomásul fogja venni, ha az Önkormányzat nem járul hozzá a szerződés módosításához, és a rendelés visszaáll az eredeti időpontra.
Toldi Balázs polgármester kérdezte, hogy van-e még kérdése, hozzáfűzni valója valakinek. Amennyiben nincs, javasolta, hogy az első döntési javaslatnál
vegyék figyelembe az Ügyrendi bizottság döntését, miszerint nem módosította
ezt a rendelési időt. Illetve 2. döntési javaslatként az ügyrendi bizottság módosító indítványáról szavazzanak, miszerint felül fogja vizsgálni a jelenlegi rendelési időket,és kidolgoz egy olyan rendet, amely szerint 8-16-ig lesz
Gyomaendrődön orvosi rendelés.
A képviselő- testület 9 nem, 2 tartózkodás és 1 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
517/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Macsári Judit kérelmét elutasítja, a 1. számú felnőtt háziorvosi körzetre 2013. augusztus
13. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához nem járul hozzá.
Határidő: azonnal
A képviselő- testület, 10 igen szavazattal és 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
518/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza
az Ügyrendi Oktatási Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot arra, hogy vizsgálja felül a város háziorvosainak rendelési idejét, és egyeztetést
folytasson a rendelési idő kialakítása céljából Gyomaendrőd háziorvosaival.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
A GYÜSZ-TE és a Körös Kajak SE kérelme
Toldi Balázs polgármester megkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi
bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária tájékoztatta a testületet arról, hogy a tegnapi bizottsági ülésen Gellai Imre, a Körös Kajak SE elnöke visszavonta a kérelmét. Így
ennél a napirendi pontnál a Gyüszte kérelmét tárgyalta a bizottság. A
Gyüszte azzal a kéréssel kereste meg a képviselő-testületet illetve a bizottságot, hogy 300.000 Ft-tal támogassa az egyesületet a VI. Gyomaendrőd Disznótoros és Böllérpálinka Verseny megrendezésében. Az Ügyrendi bizottság
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támogatta a kérelmet és az előterjesztésben szereplő döntési javaslatot elfogadta.
Toldi Balázs polgármester kérdezte, hogy van-e még valakinek kiegészíteni
valója ehhez a ponthoz, majd javasolta, hogy fogadják el a határozati javaslatot a Gyüszte kérelmére vonatkozó pontban.
Nem volt hozzászólás
A képviselő testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
519/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad
a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület kérelmének,
és VI. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny rendezvényüket 300.000,- Ft támogatásban részesíti, melynek forrásául a 2014.
évi költségvetésben az önkormányzati rendezvényekre elkülönített 2
millió Ft összeget jelöli ki.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária ismertette, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal által kialakított kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok meghatározásához kéri a képviselő-testület véleményét. Ezek a körzethatárok az előző évhez képest nem változtak, csupán annyi eltérés van az eddigiekhez képest, hogy Gyomaendrőd területén megváltozott néhány utca név, ezeket
kell átvezetni a körzethatárok megállapításánál. Az ügyrendi bizottság ezt
tárgyalta és a határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Toldi Balázs polgármester kérdezte, hogy van-e még valakinek kiegészíteni
valója ehhez a ponthoz, majd javasolta, hogy fogadják el a határozati javaslatot
A képviselő testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
520/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Kormányhivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezettel, és az
alábbiak szerint javasolja a körzethatárok kialakítását:
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola beiskolázási körzete:
Áchim András utca végig, Ady Endre utca végig, Álmos utca végig,
Álmosdomb utca végig, Arany János utca végig, Árpád utca végig, Attila
utca végig, B Molnár Imre utca végig, Bacsalaposi út végig, Bacsó Béla utca
végig, Bajcsy-Zsilinszky út végig, Balassi Bálint utca végig, Bánomkerti út végig,
Bányász utca végig, Batthyány Lajos utca végig, Béke utca végig, Bem utca
végig, Bercsényi Miklós utca végig, Berzsenyi Dániel utca végig, Besenyszegi
utca végig, Bessenyei György utca végig, Bocskai István utca végig, Botond
utca végig, Budai Nagy Antal utca végig, Csokonai Vitéz M. utca végig,
Damjanich János tér végig, Dankó Pista utca végig, Diófa utca végig, Dobi
István utca végig, Dobó István utca végig, Eötvös József utca végig, Erkel Ferenc utca végig, Erzsébet liget végig, Esze Tamás utca végig, Fáy András utca
végig, Fazekaszugi 5-ös gátőrház végig, Fegyvernek utca végig, Fő út 135-től
és 160-tól végig, Fürst Sándor utca végig, Gárdonyi Géza utca végig, Gyóni
Géza utca végig, Halász utca végig, Hámán Kató utca végig, Hantoskerti út
végig, Hársfa utca végig, Határ út végig, Hatház utca végig, Hősök útja végig, Hunyadi János utca végig, Ifjúsági lakótelep végig, Iskola utca végig, Jókai Mór utca végig, Juhász Gyula utca végig, Kálvin János utca végig, Kántorkert sor végig, Kárász utca végig, Kató József utca végig, Katona József
utca végig, Kazinczy Ferenc utca végig, Keleti utca végig, Kinizsi Pál utca végig, Kis utca végig, Kisfaludy utca végig, Kisréti utca végig, Kiss Bálint utca végig, Kiss Lajos üdülő-telep végig, Kner tér végig, Kner utca végig, Kondorosi út
végig, Kossuth tér végig, Kossuth Lajos út végig, Kölcsey Ferenc utca végig,
Könyves Kálmán utca végig, Kör utca végig, Körgát utca végig, Kőrös sor végig, Kőrös utca végig, Kőrösi Csoma Sándor utca végig, Lehel utca végig, Lévai utca végig, Liszt Ferenc utca végig, Losonczi István utca végig, Madách
Imre utca végig, Martos Flóra utca végig, Mátyás király utca végig, Mikszáth
Kálmán utca végig, Mirhóháti utca végig, Móricz Zsigmond utca végig, Munkácsy Mihály utca végig, Nagy Sándor utca végig, Nap utca végig, Németzugi sor végig, Páskumi út végig, Pásztor János tér végig, Pásztor János utca
végig, Petőfi Sándor utca végig, Polyákhalmi út végig, Pósa Lajos utca végig,
Radnóti Miklós utca végig, Rákóczi Ferenc út végig, Rév utca végig, Rózsa
Ferenc utca végig, Ságvári Endre utca végig, Sallai Imre utca végig, Semmelweis Ignác utca végig, Sócózugi 1/5-ös gátőrház végig, Somogyi Béla utca végig, Szabadság tér végig, Szabó Dezső utca végig, Szántó Kovács János
utca végig, Szarvasi út végig, Széchenyi István utca végig, Székely Bertalan
utca végig, Szondy György utca végig, Szőlőskert utca végig, Tanács utca
végig, Tanya III. végig, Tanya IV. végig, Tanya V. végig, Tanya VI. végig,
Templomzug végig, Tokai Ferenc utca végig, Toldi Miklós utca végig, Tompa
Mihály utca végig, Ugari út végig, Vadász utca végig, Vásártéri lakótelep végig, Vidovszky Béla utca végig, Vízmű sor végig, Vörösmarty Mihály utca vé-
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gig, Wesselényi Miklós utca végig, Zalka Máté utca végig, Zrínyi Ilona üdülőtelep végig, Zrínyi Miklós utca végig.
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium beiskolázási körzete:
Akác utca végig, Alkotmány utca végig, Apponyi utca végig, Babits Mihály
utca végig, Baross Gábor utca végig, Bartók Béla utca végig, Bethlen Gábor
utca végig, Blaha Lujza utca végig, Csejti utca végig, Csillagos utca végig,
Csurgó utca végig, Damjanich utca végig, Deák Ferenc utca végig, Décsi
utca végig, Dózsa György utca végig, Egressy Béni utca végig, Endrődi utca
végig, Fazekasi utca végig, Fő út 1-től 133-ig és 2-től 156/1-ig, Gábor Áron utca végig, Gutenberg utca végig, Hídfő utca végig, Honvéd utca végig, Hősök tere végig, Ipartelep utca végig, József Attila utca végig, Kacsóh Pongrác
utca végig, Kenderáztató utca végig, Keresztúri utca végig, Kilián tér végig,
Kisfok utca végig, Kodály Zoltán utca végig, Korányi Frigyes utca végig, Korvin
Ottó utca végig, Kós Károly utca végig, Köztársaság utca végig, Kulich Gyula
utca végig, Kürt utca végig, Lábas utca végig, Liliom utca végig,
Magtárlaposi utca végig, Mester utca végig, Micsurin utca végig, Mikes Kelemen utca végig, Mirhói utca végig, Mohácsi utca végig, Móra Ferenc utca
végig, Nagylaposi vasútállomás végig, Nagylaposi MÁV lakás végig, Napkeleti utca végig, Népliget út végig, Nyárszegi utca végig, Október 6. lakótelep
végig, Orgona utca végig, Polányi Máté utca végig, Rácz Lajos utca végig,
Rózsahegyi Kálmán utca végig, Sebes György utca végig, Selyem út végig,
Simai utca végig, Sugár út végig, Szabadság utca végig, Szabó Ervin utca
végig, Szélmalom utca végig, Szent Antal utca végig, Tamási Áron utca végig, Táncsics Mihály utca végig, Tanya II. végig, Tanya VII. végig, Temető utca
végig, Toronyi utca végig, Tóth Árpád utca végig, Tulipán utca végig, Újkert
sor végig, Vasúti őrházak végig, Vasútsor utca végig, Vasvári Pál utca végig,
Vaszkó Mihály utca végig, Zöldfa utca végig, Zrínyi Ilona utca végig, Zsák utca
végig, valamint Csárdaszállás és Hunya települések közigazgatási területe.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg tájékoztatja a Kormányhivatalt, hogy az Önkormányzat 2013. december
1. napjával az alábbi utcák közterületi elnevezését az alábbiak szerint módosította:
B Molnár Imre utca Géza fejedelem utca
Fürst Sándor utca Dr. Pikó Béla utca
Kiss Lajos üdülőtelep Dr. Szilágyi Ferenc üdülőtelep
Korvin Ottó utca Varjasi utca
Kulich Gyula utca Szent István utca
Ságvári Endre utca Kállai Ferenc utca
Sallai Imre utca Luther utca
Sebes György utca Kovács Imre utca
Tanács utca Kálmán Farkas utca
Zalka Máté utca Dávidházi Sámuel utca
Határidő: azonnal
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9. Napirendi pont
A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapítása 2015. január 1.
napjától
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária ismertette, hogy a Térségi Gondozási Központ azzal a
kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy azt a rendeletét, amelyben a
gyermekétkeztetés térítési díjának meghatározására került sor, módosítsa. Erre
a módosításra 2015. január 1-től kerülne sor. Ez azért szükséges, mert ekkortól
lép életbe az a rendelet, amely meghatározza, hogy a gyermekek közétkeztetésében be kell vezetni a mintamenza programot. A mintamenza program
bevezetéséhez más nyersanyagnorma költséggel kell számolni, és ezek alapján határozza meg a Térségi Gondozási Központ az étkezési térítési díjakat. Az
ügyrendi bizottság az előterjesztésben leírtakat támogatta.
Dr. Csorba Csaba elmondta, hogy a bizottság által tárgyalt rendelettervezet
2-es pontját kiegészítené azzal, hogy a Csárdaszállási telephelyen az óvodai
ellátásnál nem a gondozási központ biztosítja az étkezést, hanem vásárolt
szolgáltatás útján történik a gyermekek élelmezése. Ezért ott természetesen
más térítési díjak fognak életbe lépni. Ez egyébként a vásárolt szolgáltatás ellenértékéhez fog igazodni. Tehát az alábbiakkal egészülne ki a rendelet: tízórai 155 Ft, ebéd: 330 Ft, uzsonna: 140 Ft. Óvoda összesen 625 Ft. Ez az ÁFA –t
tartalmazza.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a fenti módosítás Gyomaendrőd
Város költségvetésében módosítást nem jelent.
Más hozzászólás nem volt.
A képviselő testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
23/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet
a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és a 151. § (2a)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község Önkormányzata
Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.
3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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2. § Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszti.
1. melléklet a 23/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
Gyermekétkeztetés térítési díjai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
B
C
D
E
Teljes árú térítési díReggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
jak
Óvoda
83
216
66
Óvoda - Csárdaszál155
330
140
lási telephely
Általános iskola
99
108
267
95
Középiskola
165
298
50 %-os térítési díjak Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Óvoda
41
108
33
Óvoda - Csárdaszál77
165
70
lási telephely
Általános iskola
49
54
133
47
Középiskola
82
149
A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

F
Vacsora
165
222
Vacsora
82
111

10. Napirendi pont
Beszámoló a mezőőrök és a közterület felügyelő 2014. évi munkájáról
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a mezőőrök és közterület felügyelők munkájáról minden évben beszámoló készül, melyben a mezőőrök és a
közterület felügyelők beszámolnak a szolgálati területükön végzett munkájukról. A beszámolót minden képviselő megkapta.
Kérdezte, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója.
Betkó József elmondta, hogy több előterjesztésben látta a vadriasztást. Megkérdezte, hogy ez szerepel-e a mezőőrök munkaköri leírásában.
Dr. Csorba Csaba igen
Betkó József egy mezőőr kb 6000 hektárt felügyel. Hogy lehet megoldani a
vadriasztást ezen a 6000 hektáron?
Dr. Csorba Csaba Abban az esetben, ha a földtulajdonos kérelemmel fordul a
mezőőrökhöz, akkor részt vesznek a vadriasztásban, egyébként nem.
Poharelecz László elolvasta a beszámolókat, és megköszönte a mezőőrök és
a közterület felügyelők munkáját. Olvasta az észrevételeket és a kéréseket, és
elmondta, hogy a képviselő testület az elkövetkezőkben mindent megtesz
azért, hogy még hatékonyabban tudjanak majd dolgozni, végezni a munkájukat.
Betkó József csatlakozott Poharelecz Lászlóhoz és elmondta, hogy egy közterület felügyelőnek nem szabad úgy érezni, hogy ha többet dolgozik akkor ke1163

vesebb lesz a pénze. Többen említették, hogy nem jönnek ki az üzemanyag
elszámolásból, ezeket felül kell vizsgálni és esetleg beméretni a motorokat.
Pontot kell tenni ennek a végére.
Toldi Balázs polgármester is elmondta, hogy ezeket valóban felül kell vizsgálni,
és rendbe tenni a következő évtől.
A képviselő testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
521/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 évtől felülvizsgálja a mezőőrök és közterület felügyelők üzemanyag felhasználását.
Más hozzászólás nem volt
A képviselő testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
522/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
mezőőrök és a közterület-felügyelő 2014. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Döntés a leköszönő polgármester ki nem adott szabadságának
megváltásáról
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Várfi András kérte, hogy személyes érintettség miatt zárják ki a szavazásból.
A képviselő testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
523/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Várfi Andrást
kizárja a Döntés a leköszönő polgármester ki nem adott szabadságának
megváltásáról szóló napirend döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
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Ágostonné Farkas Mária ismertette, hogy Várfi András leköszönő polgármesternek a polgármesteri megbízatás befejeztével 118 nap ki nem adott szabadsága volt. A Belügyminisztérium módszertani ajánlást adott ki, hogy hogyan kell ebben az esetben eljárni, illetve dr. Varga Imre ügyvéd úr is küldött
egy állásfoglalást, melyben 2 törvényre is hivatkozik. Az egyik a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi tv., és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 1994. évi tv.
199. tv. Ezek alapján a leköszönő polgármesternek 2.695.238 Ft kifizetését kell
a képviselő testületnek tudomásul venni. Ezt az ügyrendi bizottság tudomásul
vette, és az előterjesztésben megfogalmazottakat elfogadta.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy ez az összeg a költségvetésben szerepelt.
Más hozzászólás nem volt.
A képviselő testület 11 igen szavazattal és egy nem szavazóval az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
524/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi
CXXX. tv. 15.§ (2); a 2011. évi CXCIX. tv. 104. § (6) bekezdés a) és b) pontja,
valamint az 1994. évi LXIV. tv-ben foglaltakra figyelemmel, Várfi András leköszönő polgármester részére a ki nem adott 118 nap szabadság megváltása
címén
bruttó
2.695.238
Ft,
azaz
Kettőmillió-hatszákilencvenötezerkettőszáznegyven Ft kifizetését rendeli el.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Útalap építése a Besenyszegi utcában
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária ismertette, hogy az aluljáró építését megelőzően a
besenyszegi településrész 2 útvonalon volt megközelíthető, az aluljáró építése
során a szórt útcsatlakozást megszüntették, így azóta a településrész csak egy
úton közelíthető meg, ezért látja szükségesnek az Önkormányzat, hogy egy
másik úton is megközelíthető legyen ez a településrész. Az útalap kiépítésére
tett javaslatot az ügyrendi bizottság támogatta.
Toldi Balázs polgármester kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése.
Betkó József támogatja ennek az útalapnak a létrehozását. Az előterjesztésből kiragadna egy mondatot, hogy az adhoc munkák száma csökkent és tartalék keletkezett. Adhoc munkának számít-e az, ha egy parkolót egy túlsúlyos
kamion, felázott időszakban széttapos, és azt helyre kell hozni.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy bizonyára annak számít, hiszen a
költségvetésbe az a felújítás nincs betervezve.
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Betkó József elmondta, hogy például ilyen parkoló van Endrődön a Blaha út
mellett.
Pardi László elmondta, hogy a Hősök terén található ez a parkoló, amit a
képviselő úr is említett. Ezzel kapcsolatban az osztály már bekérte az árajánlatokat, valóban az a probléma, hogy az álló helyzetben lévő nagy súlyú teherautók kormánymozdulatai miatt az aszfalt felgyűrődik. Itt korábban is kértek már be árajánlatot a Swietelskytől is. Ők javasolták, hogy ne aszfalttal javítsák ki ezt a parkolót, mert az ugyanúgy fel fog gyűrődni, ezért majd betonnal csinálják.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása ehhez a napirendi ponthoz.
Más hozzászólás nem volt.
A képviselő testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
525/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
Besenyszegi utcai útalap építést. A beruházás megvalósításának bruttó
3.981.440 Ft összegű tervezett költségét a 2014. évi költségvetésben a „Helyi
közutak üzemeltetése, fenntartása” megnevezésű szakfeladat terhére biztosítja.
A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjainak a következő személyeket jelöli
ki:
Közbeszerzési és jogi szakértelem biztosítására: Dr. Csorba Csaba
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Pardi László
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Garázsépítés a polgármesteri gépjármű számára
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária ismertette, hogy Toldi Balázs polgármester úr jelezte,
hogy a hivatali gépjárművet nem kívánja, és nem is tudja megfelelő körülmények között tárolni, ezért a gépjármű állapotának megóvása érdekében célszerű lenne egy garázst megépíteni, Kmetykó János főépítész kidolgozta a
legoptimálisabb építési változatot, ez kb. 797.560 Ft-ba kerül. Ezt a javaslatot
az ügyrendi bizottság támogatta.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása ehhez a napirendi ponthoz.
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Más hozzászólás nem volt.
A képviselő testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
526/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatti Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál új garázs építését, a beruházáshoz szükséges bruttó 797.560 Ftot a 2014. évi költségvetés fejlesztési kiadásai között parkoló építésre elkülönített 1,5 millió forint terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy ezzel a napirendi pontok végére
értek. Kérdezte, hogy képviselő-társai közül van-e valakinek bejelenteni valója, majd a jelenlévőket kérdezte.
1. Napirendi pont
Bejelentések
Hajdú László köszönte a szót, nagy tisztelettel köszöntötte az új testületet,
most, mint a Kulturális Egyesület elnöke kíván szólni.
Először is elmondta javaslataikat, melyek már a kampány beindulásához is
kapcsolódtak. Ezt kívánta nyomatékosítani. Aki nincs velünk, az ellenünk van
gondolatát meg kell szüntetni a településünkön. Csak a tudás, a felkészültség,
a kreativitás legyen a döntő a testületi munkamegosztásban. Az alá és fölérendeltségi viszony sehol se torzuljon, ne lépjen ki a demokrácia kereteiből. A
város első embere, ne csak a hozzá kedves, behódolók tanácsait fogadja el.
Ne a pártszín, a kiszolgáltatott függőségi kapcsolat döntsön. A szolgalelkűség
írmagját is ki kell irtani. A városunk érdekében a Járási Hivatal vezetőjével előnyös és jó kapcsolatot tartson, és rendszeresen értékeljék a közös munka
eredményeit. A polgármester ne csak a kötelező protokoláris pofavizites rendezvényeken villogjon, hanem rendszeresen szálljon le a földi halandók közé.
Az eddigi illetve a közelmúlt hatalmához dörgölődző 3 propaganda városi lap
mellett legyen egy kritikus, önkritikus újság, mely a szó szoros értelmében a mi
közösségünké. A katolikus egyház illetve a Kner Imre Gimnázium névadóját
egy tollvonással eltűntették, ez felháborító. Vissza kell szerezni. A Kner dinasztia
nélkül vajon hol állna a település kultúrája? Nevük városunk patinás névjegye
az egész világon. Ők az alkalmazottaik életminőségét munkavégzésük feltételeit szociális körülményeit állandó humánusan javították, gazdagították. A
mának ebből csak tanulni, meríteni lehet. A Katona József Művelődési Központot például uniós pályázatból teljesen fel kell újítani, hisz most úgy néz ki,
mint egy régi Tsz istálló. Az idejáró óvodások, általános és középiskolások, felsőfokú nappali tagozatosok és nyugdíjasok művészeti csoportjai, klubjai ne
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fizessenek terembérleti díjat. Az egész országban nem fizetnek az ilyen művelődési központokban. A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola kerüljön ide,
ami óriásit lendítene a város művelődésének mobilitásán. Iskolai szünetekben,
főleg télen, tárt kapukkal, gazdag diákprogramokkal csábítsák ide fiataljainkat, modern szellemiség lengje át ezt a kulturális intézményt. A két település
egyesítésének tiszteletére minden évben legyen egy város napja, ahol minden korosztály amatőr művészeti közössége tartson bemutatót a testvérvárosaink hasonló közösségeivel karöltve. A Kállai Ferenc emlékszoba a nagy
színész szülőhelyén, a gyomai városrészben legyen. Létesüljön egy civilek háza
is, ahol a kis közösségek otthonra találnak, ami elsősorban a civil kurázsi erősödését növelné. A nemrég kimúlt férfi kézilabda szakosztály újraélesztése is
halaszthatatlan, mert a sikeres hagyományok erre köteleznek. Az idelátogató
turisták örömére jól látható eligazító táblákkal jelezzék a Körös holtágait. A település köztéri feliratait egy helyesírást ismerő egyén alkossa meg. Az új testület lakosságunk kéréseit, tanácsait, ésszerű kívánságait részesítse előnyben,
természetesen azokat, melyek életünket építik, szépítik, ne a főhatalom bábjai, despotái legyenek. Ne az utolsó szó jogán, az elsőén legyen szabad szólania Horváth Imre erdélyi nyelvészt és irodalmárt idézve. Végül, de nem utolsó
sorban Toldi Balázs vezetésével az új testület a valódi munkahelyek megvalósítására okoskodjon ki gyors, eredményes megoldást. És még egyszer, nagyon
örülnek, hogy a nagy narancs sivatagban egy civil egyesületi szervezet kapta
a pozíciót, és, hogy polgármesterként is lehet gratulálni a krisztusi korban lévő
polgármesterüknek. Nyomatékosította, hogy ezt a gyomaendrődi Kulturális
Egyesület elnökeként mondta el, az egyesület minden tagja nevében, melyben a Színfolt Mazsorett Csoport és a Komédiás Kör a fő tartópillér. Köszönte,
hogy meghallgatták.
Toldi Balázs polgármester kérdezte, hogy van-e még valakinek bejelenteni
valója.
Nem volt több hozzászólás.
Megköszönte a tévénézőknek a figyelmet, és elköszönt. Bezárta a nyílt ülést,
és zárt ülést rendelt el az ügyrendi bizottság elnök asszonyának kérésére.

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

Ágostonné Farkas Mária
hitelesítő

Béres János
hitelesítő
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