GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
28/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. december 16-i közmeghallgatásáról az Endrődi Népház üléstermében.
Megjelent képviselők:

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

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Pardi László, Enyedi László osztályvezetők valamennyi napirendhez

Intézmények vezetői, sajtó képviselői és érdeklődő állampolgárok
Jegyzőkönyv vezetők:

Komróczkiné Tóth Katalin

Ülés időtartama: 17:00-17:28
Toldi Balázs polgármester köszöntötte a testületi tagokat, Jegyző urat, Aljegyző urat, Alpolgármester asszonyt és a megjelenteket. Elmondta, hogy ez a 2.
napja a közmeghallgatásnak, tegnap Gyomán voltak a Katona József Művelődési Házban.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 11 fős testületből 11 fő jelen
volt. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Farkas Zoltánné és Gózan Sándor
képviselőket kijelölni.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
582/2014. (XII. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Farkas Zoltánné és Gózan Sándor képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az közmeghallgatás napirendjére.
Elmondta, hogy ugyanúgy, mint tegnap 4 napirendi pontja van a mai közmeghallgatásnak is. Megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirendekkel kapcsolatban?
Hozzászólás nem volt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
583/2014. (XII. 16.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1.
2.
3.
4.

A 2015. évi költségvetési koncepció ismertetése
Tájékoztató a közétkeztetést érintő jogszabályi változásokról
Tájékoztató a folyamatban lévő beruházások helyzetéről
Bejelentések, közérdekű kérdések és javaslatok

Határidő: azonnal
1. Napirend
A 2015. évi költségvetési koncepció ismertetése
Toldi Balázs polgármester az előző évről néhány szóban annyit mondott, hogy
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ez év februárjában fogadta el a város 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet működési hiányt
nem tartalmazott, a 2014. évre betervezett fejlesztési elképzelésekhez, beruházásokhoz kapcsolódóan a saját erő forrásaként a 2008. évben kibocsátott
kötvény és egyéb forrás lett kijelölve.
2013. évtől új finanszírozási struktúrát ismerhettek meg az önkormányzatok, mely elszakadt a korábbi évek normatív támogatási rendszerétől. Ez az
új finanszírozási rendszer a feladatalapú támogatás biztosítása.
A feladatalapú finanszírozás –ahogy a neve is mutatja különböző feladatok
támogatására szolgál. Amennyiben a biztosított forrás összhangban van az
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adott feladat ellátása során felmerülő kiadások nagyságával - valóban képes
megoldani a települések problémáit és olyan pénzügyi környezetet teremteni,
amelyben az önkormányzatok képesek közszolgáltatási feladataikat megfelelő színvonalon ellátni. Viszont ez nem minden feladat finanszírozása esetén
mondható el. A Járási rendszer bevezetésével elég sok feladat átkerült az önkormányzatoktól a járáshoz. Ezzel együtt természetesen azok finanszírozásához
szükséges források is átkerültek hozzájuk, és új önként vállalt feladatok is bekerültek, ilyen volt például az oktatási intézmények működtetése, melyet a Képviselő-testület döntése alapján Gyomaendrőd Városa 2013-ban felvállalt, és
azóta is működteti azokat az intézményeket. A 2014-es év gazdasági helyzetére azt lehet mondani, hogy a stabilitás jellemezte, és pozitív mérleggel fog
zárni a hivatal. Ez köszönhető annak, hogy az adóbevételek meghaladják a
betervezettet. A 2014-es évre 392 millió Ft adóbevételt terveztek be és november végéig 426 millió Ft realizálódott, és még a fennmaradó egy hónapban is fog adóbevétel befolyni, tehát jóval meg fogja haladni a betervezett
összeget. November végéig ebben az évben 600 millió Ft értékig valósultak
meg beruházások, mely beruházásokat részletesen a következő napirendi
pontnál ismertette.
Annak ellenére, hogy a jogszabály nem teszi kötelezővé az önkormányzatok
számára a következő évi költségvetési koncepció összeállítását, mégis célszerűnek látták a 2015-ös évre várható bevételeket és kiadásokat számba venni,
az alapvető célokat, feladatokat áttekinteni, az ismert és tervezett kötelezettségeket rendszerezni, hiszen egy új testület állt fel, akik szerették volna látni,
hogyan is történik egy koncepció tervezése. A koncepció tartalmazza, hogy
az önkormányzathoz mely jogcímeken folynak be támogatások, melyek a
következők: Önkormányzati hivatal működésének támogatása, a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
támogatása, üdülőhelyi feladatok támogatása.
A következő nagy jogcím, melyen támogatást kap az önkormányzat az a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, mely
elsősorban az óvodáink fenntartásának támogatásánál jelentkezik. A következő nagy jogcím a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása. Itt elsősorban a Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatokra kell gondolni. További jogcím
még, melyen támogatáshoz jut az önkormányzat az a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, melyhez várhatóan 16 millió Ft kapcsolódik, mely véleménye szerint lehetne akár több is.
A bevételi oldalon az állami támogatások mellett jelentős tételt képeznek az önkormányzat saját bevételei között megjelenő helyi adó bevételek,
melyet már korábban is említett. A következő évre nem mernek olyan bátran
tervezni, próbáltak a realitások talaján maradni. a város 364 millió Ft összegű
adóbevétellel kalkulál a következő évben, mely közel 30 millió Ft-tal alacsonyabb, mint a 2014-es év terv száma. Ez a csökkenés a befejeződő beruházásokkal indokolható, hisz jövőre nem lesznek olyan nagy beruházások, mint a
szennyvíztisztító telep felújítása, és az aluljáró építése, tehát értelemszerűen
kevesebb iparűzési adó fog befolyni.
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A Kiadásoknál véleménye szerint reálisan tervezett a testület akkor, mikor a várható kiadások emelkedését az inflációval megegyező mértékben
(1,8%) kalkulálta be. Véleménye szerint a kiadások nem fogják meghaladni
ezt a mértéket, hisz csak akkor tudják tartani költségvetési egyensúlyukat.
Az önkormányzat önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 2014.
évi szinten szerepeltettük.
Ha megnézik a várható bevételeket (2.438.112) és kiadásokat
(2.515.811), jól látható, hogy a hiány 78 millió Ft. A testület pedig nem fogadhat el hiányos költségvetést, így a testületnek az elkövetkező 1,5 hónapban az
lesz a feladata, hogy megnézze, hogy honnan, m ilyen költségekből tud lefaragni, és hol tud esetleg más forrásokhoz jutni, majd egy hiányt nem tartalmazó költségvetést fogadjon el.
Hozzászólás, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a napirendi pont
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
584/2014. (XII. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2015-ös év költségvetési koncepciójáról szóló beszámolót.

2. Napirend
Tájékoztató a közétkeztetést érintő jogszabályi változásokról
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy jogszabály változása teszi szükségessé a közétkeztetés átalakítását, melyet elsőre 2014. szeptember 1-től kívántak megvalósítani, de végül csak 2015. január 1. napjától lép hatályba. Ez a
rendelet nagyon részletesen szabályozza, a következőket:
• nyersanyagok, alapanyagok egészségesebb változatának beszerzése
• sómentes alapanyagok használata
• több zöldség, gyümölcs kínálása
• péksütemények, magas szénhidráttartalmú, magas só és cukor tartalmú
élelmiszerek megszűnése, kínálásának csökkentése
• főzelékek, olajos magok, tejtermékek kínálatának növekedése
Ezzel, mint ahogy a rendelet célkitűzéséből is kitűnik, az egészségesebb életmód felé szeretnék irányítani a közétkeztetésben résztvevőket.
Ennek célja a későbbiekben az, hogy, aki a közétkeztetésben étkezik az lehet,
hogy otthon is fog találkozni az egészségesebb élelmiszerekkel. Ez egy központi törekvés, melyhez nekünk is igazodnunk kell, hisz a jogszabályokat be
kell tartanunk. Reméli, hogy ezzel pozitív változás indul a közétkeztetésben,
mely később mindenki megelégedettségére fog szolgálni. Egy dolog mellett
azonban nem lehet elmenni, hiszen ezek a változások a térítési díjak jelentős
emelkedését vonják maguk után. Azt lehet mondani, hogy átlagosan 20-30
%-kal fog nőni a térítési díjak összege. Az előző évhez képest tehát jóval magasabbak lesznek a térítési díjak. Erről a jogszabályi változásról a mai napon
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16 órától kezdődött előadás a Polgármesteri Hivatalban, mely még lehet,
hogy véget sem ért. Az előadó elég érdekes dolgokat mondott, melyből kitűnt, hogy igen nehéz lesz betartani ezeket az előírásokat. Reméli, hogy minél
hamarabb el tudnak majd jutni oda, hogy megfeleljenek az előírásoknak, és
azt is, hogy az étkezőknek is meg fog majd felelni az az étel, amit kapnak.
Hozzászólás, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a napirendi pont
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
585/2014. (XII. 16.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a közétkeztetésről szóló
beszámolót.
3. Napirend
Tájékoztató a folyamatban lévő beruházások helyzetéről
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy 8 folyamatban lévő beruházásuk
van, melyekről részletesen is beszélt a költségeket illetően is. Ezek a következők:
1. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Belvíz VIII. ütem
(Kondoros város gesztorságával valósul meg a pályázat, ahol Gyomaendrőd
Városa is a konzorcium egy tagja) Ez egy nagyobb méretű beruházás, mely
során 101 millió Ft költség jut Gyomaendrőd Városára, melyből 90 millió Ft az
állami támogatás, és 10 millió Ft-ot kell a városnak vállalnia.
A pályázat kapcsán a meglévő csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztésére
került sor, elsősorban a korábbi fejlesztések során megvalósult belterületi csapadékvíz elvezető rendszerekhez csatlakozva (1., 2., 4., 7. jelű öblözetek fejlesztése)
2. Belvízrendezés az élhetőbb településekért – Belvíz III. ütem Szintén konzorciumi beruházás, szintén Kondoros Város gesztorságával, melyben
Gyomaendrőd Városa konzorciumi tag. Ez, ha jól emlékszik még egy 2007-es
pályázat, melyet akkor valamiért pihentetni kellett, de 2 évre rá sikerült bele
életet lehelni. A pályázat a „Hantoskerti holtág, Fűzfászugi holtág és a Középső holtág tározó kapacitásának helyreállítása iszapkotrással” munkák költségeinek finanszírozására lett benyújtva.
A pályázat megvalósítása során 252 millió Ft költség jut Gyomaendrőd Városára, melyből 214 millió Ft az állami támogatás, és 38 millió Ft-ot kell a városnak
vállalnia.
3. Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi
Kistérségben (Szarvas Város gesztorságával). Ahogy a címből is kiderül a szarvasi kistérséghez tartozunk jelenleg. Már csak ezzel az egy pályázattal tartozunk ide, semmilyen más kapcsolatunk nincs a kistérséggel.
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A pályázat a Konténeres hulladékgyűjtő szigetek kiépítését, konténerek beszerzését, aprító, forgató, komposztáló gépek, valamint homlokrakodó beszerzését tartalmazza. A pályázat megvalósítása során 144 millió189 ezer Ft költség jut Gyomaendrőd Városára, melyből 89 millió Ft az állami támogatás, és
55 millió Ft-ot kell a városnak vállalnia.
4. Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése
A meglévő szennyvíz tisztító telep korszerűsítésére és a csatornahálózat 48
ponton történő rekonstrukciójára került sor a beruházás keretében.
A saját erő csökkentése érdekében EU önerő alapból nyert pénzt az önkormányzat, valamint 50%-os BM önerő alap támogatást. Emellett benyújtásra
került a költség-haszon elemzés (CBA), mely alapján a támogatási arány növelését rendelheti el a Támogató. A pályázat megvalósítása során közel 860
millió Ft költség jut Gyomaendrőd Városára, melyből 716 millió 731 ezer Ft az
állami támogatás, és 142 millió 439 ezer Ft az önerő, mely csökken és a továbbiakban, ha a pályázat kiírója úgy ítéli meg, tovább csökken, ami várhatóan 90 %-os támogatási intenzitással valósul meg.
5. „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések Gyomaendrődön a vallás és a Körös ökológiája tükrében.
Itt a Népház mellett is épül egy projektelem, de a város több pontján is folynak ezzel kapcsolatban a munkálatok. Összesen 5 eleme van, melyből 4 kivitelezése kezdődött már el. Egy elem közbeszerzése a tegnapi nap folyamán
lett lezárva, most nézi a közbeszerzési szakértő. Amennyiben nem lesz szükség
hiánypótlásra, akkor az a közbeszerzés is érvényes, ám nem biztos, hogy kivitelezhető. Ezt majd a testületnek kell eldöntenie a csütörtöki testületi ülésen. Ez
egy picit bonyolult dolog, de a csütörtöki testületi ülésig minden ki fog derülni.
A pályázat a Vallási turizmushoz kapcsolódva a Szent László híd, valamint a
hozzá kapcsolódó Szent László Szabadidő és Kulturális Park, Szent Antal zarándok szálláshely kialakítását tartalmazza, a történelmi és kulturális örökséget
illetően a Szent Antal kenyérsütő háza kerülne kialakításra és az ökoturizmust a
Bárka Látogató Központ, Körös Látogató Központ, tanösvény és kilátó kialakításával valósítaná meg.
A pályázat értéke 459 millió 191 ezer Ft, melyhez 0 Ft-tal kell hozzájárulni a településnek, tehát ez 100 %-os intenzitású.
Volt néhány kisebb projektünk is, ilyen például a 6. Varga Lajos Sportcsarnok
fejlesztése.
A fejlesztés során a több helyen sérült álmennyezet felújítására, homlokzati
hőszigetelésre került sor.
A pályázat kivitelezése során 17 millió 500 ezer Ft költség jut Gyomaendrőd
Városára, melyből 14 millió Ft a Belügyminisztérium által folyósított támogatás
és 3,5 millió Ft-ot kell a városnak vállalnia.
Kisebb beruházásunk még az 7. Önkormányzati struktúrafejlesztés
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál elnevezésű projekt.
A pályázat megvalósítása során a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal áttekinti a működésének azon elemeit, amelyek esetében változás szükséges a hatékonyabb működés miatt. A tervezett feladatok megvalósításával
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létrejön egy hatékony és gazdaságosan működő önkormányzati struktúra. Ez
egy tanulmány, mely magába foglalja a gazdasági társaságaink átvilágítását
is. Erről egy rövid összefoglaló készül majd hamarosan, melyet minden képviselő megkap majd a következő testületi ülésig.
A pályázat kivitelezése során 21 millió748 ezer Ft költség jut Gyomaendrőd Városára, mely 100 %-os támogatású. Hasonlóan kisebb projekt még az 8. Iskolai
közétkeztetés színvonalának fejlesztése.
A projektben az iskolai étkeztetési feladatokat is ellátó Térségi Szociális Gondozási Központ központi konyhájának és kettő telephelyének fejlesztésére
igényeltünk támogatást.
A pályázat kivitelezése során 32,4 millió Ft költség jut Gyomaendrőd Városára,
melyből 25 millió 920 ezer Ft az állami támogatás, és 6 millió Ft-ot kell a városnak vállalnia.
Ezek a jelenleg is futó pályázataink, melyek közül vannak, amik 2014. december 31-ig le fognak zárulni, és vannak, melyek nem. Véleménye szerint azonban 2015. december 31-ig mindegyik le fog zárulni, működőképes lesz és a
gyomaendrődi lakosságot fogja szolgálni.
Hozzászólás, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a napirendi pont
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
586/2014. (XII. 16.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a beruházásokról szóló
beszámolót.
4. Napirend
Bejelentések, közérdekű kérdések és javaslatok
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelenteni
valója, kérdése. A tegnapi napon is úgy zajlott az utolsó napirendi pont, hogy
először a testület tagjait kérdezte, majd, miután nem volt bejelenteni valójuk,
a jelenlévőket kérdezte. Kérte előzetesen, hogy a bejelentő fáradjon majd a
mikrofonhoz és úgy beszéljen. A kérdésekkel kapcsolatban pedig elmondt,
hogy a végén megpróbálnak rá válaszolni Ő, valamely képviselő társa vagy
Jegyző Úr.
Kérdezte a Képviselőket, hogy van-e bejelenteni valójuk. Nem volt. Majd a
jelenlévőket kérte, hogy ha bejelenteni valójuk kérdésük van, akkor tegyék
fel.
Dávid István helyi lakos az MSZMP helyi szervezetének elnöke először is
gratulált az újonnan megválasztott testületi tagoknak a maga és pártja
nevében. Elmondta, hogy van néhány közüggyel kapcsolatos dologra
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szeretne rákérdezni, melyet már évtizedekkel korábban is kért. Elsőként az
endrődi vásártér, a városi vásártér állapotát nehezményezte. Mondta, hogy
szörnyen néz ki a tér, dagasztják a sarat, és még egy pottyantós WC sincs.
Szerinte nem nagy összegről lenne szó, mellyel kicsit jobbá lehetne ott tenni a
körülményeket., de kicsit mégis fejleszteni kellene a mai modern kornak
megfelelően.
A másik, amit említett, hogy Gyomaendrőd történetében 1935-ben fekete
évet írtunk, hiszen akkor volt a csendőr sortűz. A Főtéren áll egy emlékmű,
mely nincs takarítva. Ez szerinte nem pénz kérdés, ezt csak le kellene mosatni.
Ez nem kötődik egy párthoz sem, ez a városé.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy véleménye szerint a lemosatás
rendben lesz, az megoldható rövidesen.
A piactérről annyit mondott, hogy hamarosan lesz egy bérlője, hiszen most
van pályáztatás alatt a dolog.
Toldi Balázs polgármester kérdezte, hogy van-e még valakinek bejelenteni
valója, kérdése.
Elmondta, hogy tegnap bátrabbak voltak. Ha esetleg az a baj, hogy ki kell
jönni, akkor van egy mikrofonunk, amit tudunk mozgatni.
Hegedűs Péter helyi lakos először is gratulált a képviselő- testületnek és
polgármester úrnak, majd elmondta, hogy több ember problémája a
közúthálózat állapota. Tekintve a Lélekkel a Körösök mentén pályázatot,
mellyel a turistákat várnánk ide a városba, akik ha nem repülőgéppel, vagy
helikopterrel érkeznek a városba, akkor nyilvánvalóan az úthálózaton jönnek
esetleg vonattal. A vasútállomás nagyon szépen fel lett újítva, és elég jól is
néz ki, de a közutak és a helyi kerékpárút kátyús, tönkrement. Nem csak
csúnya, hanem életveszélyes is, ha fagy, ha vizes, akkor pedig nagyon
csúszós. Minimális fejlesztést igényelne, szerinte.
Nem vár rá ígértet, csak kérte, hogy gondolja át a testület.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy az elmúlt év folyamán 70 millió
forintot költött a város az utak fejlesztésére, idén 30 millió Ft van betervezve az
utak felújítására, kátyúzásra és 6 millió Ft-ot a járdákra. Ezek az önkormányzati
utak felújítására vannak betervezve. A települést megközelítő utak
rendbentartása a Közút feladata. A tavalyi évben is gondoskodtak bizonyos
szinten az utak rendben tartásáról, ez a jövő évben sem lesz másképp, hisz
tisztában vannak vele, hogy milyen állapotban vannak.
Megköszönte a Képviselő- testület tagjainak és a jelenlévőknek a megtisztelő
figyelmet, jó pihenést és további jó munkát kívánt.
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