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Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzat
üléséről a Városháza üléstermében.

Képviselő-testülete

2015. augusztus 27-i

Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs polgármester, Ágostonné Farkas Mária, Betkó József, Béres János,
Farkas Zoltánné, Fülöp István, Gózan Sándor, Nagyné Perjési Anikó, Papp István,
Poharelec László és Vasas György Péter képviselők,
Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző,

Meghívottak:

Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Pardi László, Petényi Roland,
Enyedi László osztályvezetők valamennyi napirendhez
Smíri Sándor a Járási Hivatal hivatalvezető helyettese valamennyi napirendhez,
Fekete József ügyvezető a 6-7. napirendhez,
Dr. Hunya Miklós és Dr. Csoma Antal a 16. napirendhez,
Kovács Péterné, Hunya Imréné a Kistérségi óvoda képviseletében, Véháné
Szedlák Zsuzsanna a gondozás központ képviseletében,
Dinyáné Bánfi Ibolya könyv~árvezető,
Vaszkó Katalin helyi lakos,

Jegyzőkönyv
vezető :

Komroczkiné Tóth Katalin és Jakucs Mária

Ülés időtartama: 13:51-16:14

Toldi Balázs polgármester szeretettel köszöntötte a megjelenteket Gyomaendrőd Város Képvisel ő 
testületének augusztus havi soros ülésén. Külön tisztelettel köszöntötte Dr. Uhrin Anna Jegyzőnőt,
akinek ez az első soros testületi ülése Gyomaendrőd Város Jegyzőjeként. Munkájához sok sikert és
jó egészséget kívánt. Külön köszöntötte még Dr. Smíri Sándort, a Járási Hivatal hivatalvezető
helyettesét, és köszöntött minden megjelentet.
Elmondta, hogy a Képviselő- testület június( ülésén döntött arról, hogy Gyomaendrőd Város
Egészségügyéért elismerő oklevelet adományoz. Ebben az elismerésben idén a Gyomaendrődi
Mentőállomás és annak dolgozói részesültek.
Dr. Uhrin Anna jegyzővel átnyújtotta az elismerő oklevelet és a csokor virágot Rávai Bélának a
Mentőállomás képviselőjének.
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Ezt követően Megyeri László
jubileuma alkalmából.

aljegyző

köszöntésére került sor közszolgálati jogviszonyának 40 éves

Toldi Balázs polgármester ismertette, hogy 1975. szeptember 1. napján a Békés Megyei Tanács
VB-a az Endrőd Nagyközségi Tanács munkahelyre munkaszerződést kötött Megyeri Lászlóval.
Közszolgálati jogviszonya ettől kezdve -a sorkatonai szolgálat idejével együtt - folyamatos, azaz
pár nap múlva lesz 40 éve.
Munkája során volt, főelőadó, igazgatási főelőadó, művelődési előadó, majd a két településrész
egyesülése után a titkárság osztályvezetője lett.
1994. december 22-től Gyomaendrőd Város Aljegyzője, majd 2013 . január 1 - től Gyomaendrőd,
Csárdaszállás és Hunya Közös Önkormányzati Hivatalának aljegyzője tisztségét tölti be.
Munkája mellett az Államigazgatási Főiskolán Igazgatás-szervező oklevelet szerzett. Későbbi
tanulmányai során Rendszerszervező, majd Igazgatási informatikus végzettséggel bővült
képzettségeinek száma, melyeket kiváló eredménnyel végzett el. Ezt követően több, a szervezet
munkáját segítő továbbképzésen vett részt. Ó maga is tartott képzéseket munkatársai részére.
Innovatív szemléletét mindig az Önkormányzat és a Hivatal ésszerű és korszerű működtetésének
érdekében hasznosítja.
A 40 év alatt végzett feladatait most címszavakban felsorolni is sok lenne, de aki dolgozott már
vele, azt nem is kell Aljegyző úr feladatokhoz való hozzáállásáról meggyőzni. Mindenkinek gyorsan,
pontosan, részletekbe menően segít megoldani problémáját.
Idén májustól két és fél hónapon keresztül a jegyzői feladatokat is ellátta saját munkája mellett,
melyet szintén a megszokott magas színvonalon végzett.
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Aljegyző Úr!
Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal nevében ez úton kívánunk köszönetet mondani Megyeri Lászlónak az
elmúlt negyven évben végzett lelkiismeretes munkájáért.

További munkájához kívánunk jó egészséget!
Az elismerést

követően

Toldi Balázs polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12
fős testületből jelen van 11 fő . Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester jelezte, hogy az ülésen nem tud
részt venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknekjavasolta Vasas György Péter és Papp István képviselőt kijelölni .
A szavazás

előtt

megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő

képviselők

száma 11

fő .

A javaslatot a képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
402/2015. (Vll 1. 27 .) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő -testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek

kijelöli Vasas György Péter és Papp István képviselőket.
Határidő :

azonnal
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Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére.
A kiküldött meghívóban még nem szerepel a Corini kiállítás a Kohán képtárban tárgyú előterjesztés
mely utólag került kiküldésre. Javasolta ezt 17. napirendként felvenni az ülés napirendjére.
Javasolta továbbá, hogy a kipostázott meghívóban 8. napirendi pontként szereplő Pájer Kemping
területén lévő építmények tulajdonjogának rendezése tárgyú előterjesztés megtárgyalásához az
Mötv. 46. § (2.) bekezdésének e pontja alapján rendeljenek el zárt ülést. Az említett jogszabály
szerint a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az
általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
Felkérte a képviselőket, hogy a napirendek elfogadása előtt elsőként a zárt ülés elrendeléséről
hozzák meg döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minősített többségű
szavazatra van szükség .

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő .
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
403/201 S. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdés e) pontja
alapján a Pájer Kemping területén lévő építmények tulajdonjogának rendezése
tárgyú előterjesztés megtárgyalásához zárt ülést rendel el.
Határidő :

azonnal

Megkérdezte van-e további napirendre vonatkozó javaslat.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester javasolta, hogy az ülés napirendjét a fentiekben hozott döntés
figyelembe vételéve határozzák meg, azzal, hogy a Pájer Kemping területén lévő építmények
tulajdonjogának rendezése tárgyú előterjesztést utolsó napirendként tárgyalja a képviselő-testület.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő .
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
404/201 S. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az ülés napirendjét az

alábbiak szerint határozta meg:
1. Helyi adórendelet felülvizsgálatához végzett számítások
2. Az adóhátralékok behajtásának lehetőségei
3. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2015. 1. félévi gazdálkodásának
alakulásáról
4. Közművelődési intézmények, közösségi színterek átszervezése
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5.

Gyomaendrőd

Város
Szociális
Szolgáltatástervezési
Koncepciójának
felülvizsgálata, elfogadása
6. Gyomaközszolg Kft., Gyomaszolg Ipari Park Kft. tevékenységi körök
módosítása valamint gépjárművek üzembentartói jogának rendezése
7. Gyomaközszolg Kft. 1- 6 hónap feladatellátásáról szóló beszámoló
8. TOP előkészítés
9. Belterületi vízrendezés IX. ütem tervezési munkái
10. Villamos-energia beszerzés 2016. - Bíráló Bizottság létrehozása
11. ÁROP-1.A.3
pályázat
megvalósításához
menedzsment
és
szakmai
megvalósítók kinevezése
12. Gyoma újratelepítésének 300. évfordulója
13. Tájékoztató a Gyomaendrődi Star~ Szociális Szövetkezet működéséről
14. Tájékoztatás az 5502 Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/C. szám alatti szociális
bérlakás kiutalásáról
15. Holtághasznosítás
16. Corini kiállítás a Kohán Képtárban
17. Bejelentések
18.Pájer Kemping területén lévő építmények tulajdonjogának rendezése (zárt ülés)
Határidő:

azonnal

Toldi Balázs polgármester megkérdezte, van-e valakinek napirend
hozzászólása.

előtti

bejelenteni valója, kérdése

Dávid István a helyi munkáspárt vezetője elmondta, a legutóbbi ülésen dicsérettel jött, de most
negatív gondolatokkal. Ugyanis elmúlt ez a nagy augusztus 22-e, amit közösen megszavaztak,
megrendeztek. Vagy netalántán a két település kétfelé választása. Igazi erővel folyik az ellentétek
rendezése. Úgy gondolja, jól emlékszik még arra, hogy május 1-jén 4,5 millió Ft-ot tapsoltattak el a

gyomai településrészen. Míg jelen esetben múlt szombaton egy kutyasétáltatással el lett intézve a
rendezvény és le lett zárva a halászléfőző verseny. Ez azt jelenti, hogy az endrődi településrész igazi
gyalázatban részesült. Elképzelése se volt arról, hogy a két településrészt egyforma tányérból
értékeljük. Két gyerek van a háznál, az egyiknek salátalevest szedünk a tányérjába, a másiknak meg
csirkepörköltet. A kettő között nagyon nagy a különbség. Polgármester Úrtól azt kérték a választás
után, hogy egyformán szépüljön, épüljön mindkét településrész, de ez most nem így néz ki. Nincs
hangulat. De tolmácsolja azoknak az elégedetlenkedését is, akik várják az őszi közmeghallgatást,
ahol hangot adhatnak majd a negatív véleményüknek. Reméli, hogy értették, miről beszélt.
Toldi Balázs polgármester megköszönte a hozzászólást, majd a napirendek megtárgyalása előtt két
témával kapcsolatosan tájékoztatta a képviselő-testületet.
Az elsőként, hogy a Nagyné Perjési Anikó képviselő, bizottsági elnökkel kapcsolatos
összeférhetetlenségi ügyben megszületett a Közbeszerzési Döntőbizottság döntése, amely szerint a
„Tervezési szerződés a Lélekkel a Körösök mentén- turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös
ökológiája tükrében megnevezésű projekt megvalósításához szükséges, a Szent Antal zarándokház
és útmenti feszületek, a Szent Antal Kenyérsütőház, Körös látogatóközpont felújítása, kialakítására
vonatkozó kiviteli tervek elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárása ellen indult jogorvoslati
eljárásban a jogsértés hiányát állapítja meg .
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Remélte, hogy ezzel a döntéssel a Képviselő- testület is megelégszik, és végre lezártnak tekinthetik
ezt az ügyet, és a későbbiekben nem kell ezzel foglalkozniuk.
Továbbá tájékoztatást adott a városban a nyári időszakban megvalósult diákmunkáról. 2015
júliusában 26 fő, augusztusban pedig 20 fő 16 és 20 év közötti diák vállalhatott munkát a Hivatalnál,
illetve azok alapfeladatait ellátó intézményeinél. A diákok munkája véleménye szerint nem hagyott
kívánni valót maga után. Segítségére volt a hivátalnak és az intézményeknek ez a lehetőség. Ezúton
is köszönte a diákok munkáját, mely a városnak nem került pénzébe, hiszen a munkabér 100%-os
támogatása mellett a felmerülő szociális hozzájárulási adó összegét a Nemzeti Foglalkoztatási Alap
támogatásából lehetett igénybe venni . A diákok nevében is köszönte ezt a támogatást.
Az első napirend megtárgyalása előtt a képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról szóló
beszámolóról kérte a képviselők döntését.
Kérdés, észrevétel nem volt kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A

képviselő-testület

egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
405/2015.(Vlll. 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 563/2014.(Xl.27.);

597 /2014.(Xll.18.); 55/2015.(1.29.); 73/2015.(11 .25.); 98/2015.(11.25.); 105/2015.(11.25.);
174/2015.(111.26.);
132/2015.(111.26.);
137/2015 .(111 .26.);
138/2015.(111.26.);
205/2015.(IV.14.);
177/2015.(111 .26.);
193/2015.(111.26.);
201/2015.(IV.14.);
223/2015.(IV.30.);
206/2015 .(IV.14.);
213/2015.(IV.30.);
214/2015.(IV.30.);
245/2015.(IV.30.);
236/2015.(IV.30.);
242/2015 .(IV.30.);
244/2015.(IV.30.);
292/2015.(V.28.);
254/2015.(IV.30.);
281/2015.(V.28.);
291/2015.(V.28.);
314/2015.(V.28.),
297 /2015 .(V.28.);
298/2015.(V.28.);
299/2015 .(V.28.);
336/2015.(Vl.25.);
323/2015.(Vl.25.);
324/2015.(Vl.25.);
326/2015.(Vl.25.);
350/2015.(Vl.25.);
343/2015.(Vl.25.);
346/2015.(Vl.25.);
349/2015.(Vl.25.);
362/2015.(Vl.25.);
353/2015.(Vl.25.),
356/2015.(Vl.25.);
357 /2015.(Vl.25.);
363/2015.(Vl.25.); 366/2015.(Vl.25.); 367 /2015.(Vl.25.) Kt. számú határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő :

azonnal

1. Napirendi pont
Helyi adórendelet felülvizsgálatához végzett számítások
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az fv1ötv. 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet, a Városfenntartó Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a napirendet.
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Betkó József bizottság elnök az építményadóról elmondta, hogy a helyi adórendeletünk szerint a
város közigazgatási területén építményadó köteles minden nem lakás céljára és nem garázs céljára
szolgáló épület, épületrész (építmény).
Az üdülés, pihenés célját szolgáló építmények esetén az építményadó mértéke függ az építmény
teljes alapterülete szerinti sávos besorolástól, valamint az építmény területi besorolásától, amit az
érintett üdülőterület infrastrukturális ellátottsága határoz meg. Jelenlegi rendeletünkben ezen
építmények után 12 adómérték került meghatározásra. Minden egyéb építmény esetében, vagyis a
vállalkozók üzleti célt szolgáló építményei után az építményadó mértéke 300 Ft/m2.
A teljes alapterület szerinti sávos besorolás megszüntetésével, a jelenlegi övezeti besorolás
változatlanul hagyása mellett, 4 adómértékre lehetne lecsökkenteni az eddigi 12 adómértéket. A
nagyobb alapterületű üdülőépület után így is több építményadó kerülne megfizetésre, mint egy
kisebb alapterületű után, a progresszív adóztatás megszüntetése mellett. Ennek a lehetőségnek a
bevezetése esetén csak a jelenlegi övezetenkénti legkisebb adómértékek alkalmazásával lehetne
elkerülni minden adózónál a fizetendő adó emelkedését. Ez összesen évi 2.587.637 Ft adóbevétel
kiesést okozna az Önkormányzatnak. Övezetenként egy átlagos adómértékkel számolva 651
adózónál növekedne az éves fizetendő adó összege, a bevétel kiesés csak évi 108.385 Ft lenne.
Elmondta, hogy többször fogja említeni az A és a B változatot. Az A változat minden esetben azt
jelenti, hogy adómérték emelkedés nincsen, de nem mindenkinél csökkenne az adó. A B
változatban, melyet ő semmiképp nem tud támogatni, az értékesebb ingatlanoknál csökkenne az
adó, de ez meg lenne fizettetve az értékelt ingatlan tulajdonosaival.

A telekadót illetően elmondta, hogy ez a legigazságtalanabb adónk, mert 11 db adómértékkel
adóztatjuk a belterületi beépítetlen telkeket, mely ezáltal nagymértékű teher. A vagyon, amit
adóztatunk eladhatatlan, szinte értéktelen.
A belterületi telkek kommunális adó keretében történő adóztatásának megvizsgálását úgy kérte,
hogy azok a kommunális adó legkisebb mértékével kerüljenek adóztatásra, a telekadó
megszüntetése mellett.
Jelenleg a magánszemélyek kommunális adójánál a legkisebb adómérték 2.500 Ft/ingatlan/év. Ha
ezzel a mértékkel adóztatjuk a belterületi telkeket (táblázat „A" oszlopa) akkor 3.879.413 Ft-a l
kevesebb adóbevételt eredményezne az Önkormányzatnak, viszont ez az összeg ott maradna 502
adózó zsebében, akik 99 %-ban gyomaendrődi adózók.
A magánszemélyek kommunális adóját illetően az adó alapja a lakás céljára szolgáló épület hasznos
alapterülete, 12 adómértékkel vannak adóztatva ezen épületek.
A hasznos alapterület szerinti sávos besorolást megszüntetve, az övezeti besorolást meghagyva, 3
adómértékre lehetne lecsökkenteni az eddigi 12 adómértéket. Az „A" változat szerint ez
összességében hasonlóan a telekadóhoz évi 3.854.991 Ft-tal kevesebb kommunális adó kerülne
kivetésre, mint jelenleg. A „B" változat esetében, ahol egy átlagot számol, 1.400 adózó esetében
növekedne az éves fizetendő adó összege.
Az Idegenforgalmi adó megváltoztatását a bizottságok nem támogatták, itt minden egyes
adóbevétel állami támogatást jelent. 1 Ft- ra 1,55 Ft jut.
Összegzésként elmondható, hogy, ha az „A" változatot fogadják el, akkor az önkormányzat
adóbevétel kiesése valamivel több, mint 10 millió Ft.
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A „B" változat esetében csak 2,3 millió Ft az adóbevétel csökkenés, viszont ez azt jelentené, hogy
több mint 2104 embernek növekedne az adófizetés mértéke.
Az „A" változat esetében ez csak 12 embernél fordulhat elő, és itt is 3000 Ft alatt van a legnagyobb
adómérték emelkedés.
Összességében a megvizsgált változások a 3 adónem esetében építményadó, telekadó, kommunális
adó jelentős mértékben csökkentenék a jelenlegi adómértékek számát, mely jelenleg 36 db. Az ,,A"
változat esetében 9 adómérték lenne.
Ezzel a helyi adórendeletünk sokkal átláthatóbbá, egyszerűbbé válna.
Az építményadó és a kommunális adó alapterület szerinti adókategóriáinak megszüntetésével, a
beépítetlen belterületi telkek kommunális adóval történő adóztatásával az ellenőrzési eljárás is
sokkal egyszerűbbé válhatna, ami elősegítené az adózatlan ingatlanok feltárását is.
A pénzügyi bizottság a B változatot támogatta, az ügyrendi bizottság szintén, és kérte a
megvizsgálását a vállalkozási célú építmények után i építményadó esetében úgy, hogy az adó
mértéke eddigi 300 Ft/m2 helyett 150 Ft/m2 mértékben kerüljön meghatározásra. A pénzügyi
bizottság kérte, hogy legyen számítás az adó kötelezettség alól mentesített helyiségek péld ául
tá rolók adóalapba történő bevonásáról. A városfenntartó bizottság csak a magasabb s zintű
jogszabályokból eredő változások átvezetésétjavasolja a helyi adórendeletben.
A döntési javaslatoknál az 1. döntési javaslatban a „B" változat szerepel, mely esetében az 1.
módosító indítványa megegyezik az első döntési javaslattal, azzal a módosítással, hogy az A verzi ó
szerint javasolja módosítani az adórendeletet.
Fülöp István képviselő elmondta, rendkívül fontos anyagot tárgyalnak, hisz a város üzemeltetéséhez
k öt elező feladataik forrásteremtésének egyik eszköze a helyi adórendelet által megalkotott módszer
és tartalom. Az építményadó vonatkozásában a helyi adórendeletünk a következők szerint fogalma z:
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén építményadó köteles minden nem lakás és nem garázs
céljára szolgáló épület illetve épületrész. Ennek kapcsán megkérdezte, hogy a helyi tárolók illet ve
raktár céljára használt felépítmények után milyen módon fizetnek adót, ha fizetnek a tulajdonoso k.
Enyedi László osztályvezető válaszolva elmondta, az építményadónál, ahogy a képviselő úr mo ndta,
úgy van megfogalmazva az adóköteles ingatlanok meghatározása, viszont van a hel yi
rendeletünkben egy olyan kitétel, mely alapján mentesítjük a raktározásra, tárolásra szolg áló
helyiségeket, épületeket. Ez kb. 40- 50 ezernyi m2 területet jelent a városban. A helyi rendeletün k így
nem is teljesen jól van megfogalmazva, mert ezt nem vonhatnánk ki az adókötelezettség alól,
inkább az mondható, hogy ezeknek az adómértéke 0 Ft/m2. Illetve amennyiben az üzleti célú
építmények adóját, mint az igényként felmerült, csökkenteni kellene. Ezeknek az épület részek nek az
adóztatásával, - ha nem is ugyanazon mértékkel- lehetne az ott jelentkező bevételkiesést
csökkenteni.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmóndta, amikor a pénzügyi bizottság ezt a döntés
előkészítést végig gondolta, akkor az volt az egyik legfontosabb szempont, hogy ne legyen az
önkormányzatnak adó bevétel kiesése. Nagyon fontos ez, hisz ebből a pénzből is tartja fen a várost
az önkormányzat. Mindenképp az volt a kérés, hogy úgy vizsgálják felül az adórendeletet, hogy az
ne okozzon bevétel kiesést. Véleménye szerint a mínusz 10 millió Ft semmiképp sem elfogadható a
pénzügyi bizottság számára.
·
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Illetve, ahogy már Betkó József képviselő társa is említette, a bizottság nem azt kérte, hogy
adóztassák meg ezeket a raktárakat, hanem azt, hogy vizsgálja meg az adóosztály, hogy az
adókötelezettség alól mentesített helyiségek például tárolók adóalapba történő bevonása milyen
hatást gyakorolna az adóbevételekre és az adózókra. Tehát ez nem egy eldöntött tény, hogy igenis
meg akarják adóztatni azokat, ez csupán egy vizsgálatot, további számítások elkészítését jelenti .

Fü löp István képviselő elmondta, hogy megfogalmazódik benne az a kérdés, hogy az osztályve z e tő
úr által megadott információk alapján a méltányos és igazságos közteherviselés céljait szem el őtt
tartva mindazok a tárolók és raktár célját szolgáló felépítmények is kerüljenek betervezésre
adónemmel, amik az általa említett nagyságrendben Gyomaendrőd területén találhatóak.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte a pénzügyi
költségvetése.
Szilágyiné Bácsi Gabriella

osztályvezető

osztályvezetőt,

hogy mennyi a város éves

elmondta, hogy több mint 3 milliárd Ft.

Betkó József bizottsági elnök úgy gondolta, hogy egy ekkora költségvetésű önkormányzat ná l 10
mi llió Ft adóbevétel kiesés a jelenlegi pénzügyi helyzetünkben nem kiesés, hisz ez itt maradn a az
embereknél Gyomaendrődön .
Toldi Balázs polgármester hozzátette, hogy ezeket a kérdéseket szept emberben még újra fogják
tárgyalni, illetve a 2-es döntési javaslatban felmerültekre az osztály megpróbál válaszolni. A „B"
t ervezetet, amit elnök úr elmondott, hogy több mint 2000 embernél növekedne az adó, az 1OOO Ft
alatti emelkedés 1571 adózó esetben történne. 1OOO és 2000 Ft közötti emelkedés 498 esetben és
2000 és 3000 Ft között 35 esetben lenne adónövekedés.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek további kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányába n kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
Betkó József képviselő úrnak volt egy módosító indítványa, mely szerint a helyi adórendelet
felülvizsgálatához végzett számítások tárgyú előterjesztés szerinti 1. döntési javaslat az alá bbi
módosítás szerint kerüljön először szavazásra:
a) A magasabb szint ű jogszabályok változásából adódó módosítások kerüljenek
átvezetésre.
b) Az építményadót a telekadót és a magánszemélyek kommunális adóját az
előterjesztésben részletezett „A" változat szerint kívánja módosítani .
Hangsúlyozta, elsőként most arról szavaznak, hogy ezt a módosító javaslatot feltegyék-e szavazásra,
vagyis ismételten szavazni fognak majd a javaslatról.
A 2. döntési javaslattal kapcsolatban nem érkezett módosító indítvány. A Fülöp István képviselő úr
által említett javaslat benne van a 2. dönt ési javaslat b. pontjában.
Felkérte a képviselőket elsőként erről a módosító indítványról szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő .
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A képviselő-testület a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 5 nem szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
406/2015.(Vlll. 27 .) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzat Képviselő -testülete a helyi adórendelet
felülvizsgálatához végzett számítások tárgyú előterjesztés szerinti 1. döntési javaslat
az alábbi módosítás szerint kerüljön először szavazásra :
e) A magasabb szintű jogszabályok változásából adódó módosítások kerüljenek
átvezetésre.
d) Az építményadót a telekadót és a magánszemélyek kommunális adóját az
előterjesztésben részletezett „A" vált ozat szerint kívánja módosítani .
Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás rendelet-tervezetét a Képviselő-testület 2015.
októberi ülésére terjessze elő .
Határidő :

Felelős:

2015 . október 29.
Dr. Uhrin Anna jegyző

Kérte, hogy szavazzanak az elfogadott módosító javaslat szerinti döntési javaslatról, mely szerint az
„A"változat szerint kívánják módosítani a helyi adórendeletet.
A szavazás

előtt

megállap ította, hogy a szavazásnál jelenlévő

képviselők

száma 11

fő .

A képviselő-testület 2 igen, 9 nem szavazattal az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
407 /2015.(Vlll. 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő -testülete nem kívánja a helyi adókról

szóló 30/2011 . (Xl. 4.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés szerinti „A „változat
szerint módosítani.
Határidő:

azonnal

Toldi Balázs polgármester az elutasító döntésre figyelemmel az előterjesztés szerinti eredeti 1.
döntési javaslatot tette fel szavazásra, amely szerint az előterjesztésben részletezett B vált ozat
szerint kívánják módosítani a helyi adórendeletet.

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
408/2015.(Vlll. 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítani kívánja a helyi

adókról szóló 30/2011 . (Xl. 4.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint:
a) A magasabb szintű jogszabályok változásából adódó módosítások kerüljenek
átvezetésre.
b) Az építményadót, a telekadót és a magánszemélyek kommunális adóját az
előterjesztésben részletezett "B" változat szerint kívánja módosítani.
Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás rendelettervezetét a
októberi ülésére terjessze elő.

Képviselő-testület

2015.

Határidő:
Felelős:

2015. október 29.
Dr. Uhrin Anna jegyző

Toldi Balázs polgármester ismertette 2. döntési javaslatot, mely szerint Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 30/2011. (Xl. 4.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatához további számításokat kér, az alábbiakra tekintettel :
a) Kerüljön megvizsgálásra a vállalkozási célú építmények utáni építményadó esetében az
adótárgyak jelenlegi 300 Ft/m2 helyett 150 Ft/m2 adómértékkel történő adóztatásának a hatása.
b) Kerüljön megvizsgálásra a vállalkozási célú építmények utáni építményadónál, hogy a jelenleg i
helyi adórendeletünk alapján az adókötelezettség alól mentesített helységek (pi: tárolók) adóalapba
történő bevonása milyen hatással járna az adóbevételekre és az adózókra.
Felkéri a jegyzőt, hogy a számításokat a Képviselő - testület 2015. szeptemberi ülésére terjessze elő .
Betkó József bizottsági elnök kérte, hogy az a)és b) pontról külön- külön szavazzanak.

Toldi Balázs polgármester az elnök úr kérésével egyetértett, és javasolta a képviselő-testületnek,
hogy ennek

megfelelően

szavazzanak.

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A

képviselő-testület

10 igen és 1 tartózkodással

a~

alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
409/2015.(Vlll. 27 .) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló
30/2011 . (Xl. 4.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatához további számításokat kér,
az alábbiakra tekintettel:
Kerüljön megvizsgálásra a vállalkozási célú építmények utáni építményadó esetében
az adótárgyak jelenlegi 300 Ft/m2 helyett 150 Ft/m2 adómértékkel történő
adóztatásának a hatása.
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Felkéri a jegyzőt, hogy a számításokat a Képviselő-testület 201 S. szeptemberi
ülésére terjessze elő .
Határidő :

201 S. szeptember 24.
Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy szavazzanak a 2. döntési javaslat b) pontjáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
410/ 2015 .(Vlll . 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő -testülete a helyi

adókról szóló
30/2011. (Xl. 4.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatához további számításokat kér,
az alábbiakra tekintettel:
Kerüljön megvizsgálás ra a vállalkozási célú építmények utáni építményadónál, hogy
a jelenlegi helyi adórendeletünk alapján az adókötelezettség alól mentesített
helységek (pi : tárolók) adóalapba történő bevonása milyen hatással járna az
adóbevételekre és az adózókra.
Felkéri a jegyzőt, hogy a számításokat a Képviselő-test ület 201 S. szeptemberi
ülésére terjessze elő .
Határidő:

201 S. szeptember 24.
Felelős : Dr. Uhrin Anna jegyző
2. Napirendi pont
Az adóhátralékok behajtásának lehetőségei
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az fv1ötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbesze rzési
Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület 201 S. júniusi ülésén döntött
arról, hogy a hátralékok csökkentése érdekében_kerüljön megvizsgálásra adóbehajtó alkalmazásának
a lehetősége , illetve, hogy a beszedett hátralékos adóbevételek terhére, hogyan lehetne rendeletben
szabályozni a dolgozók anyagi érdekeltségének a feltételeit.
A pénzügyi bizottság mérlegelve az el őterjesztésben leírtakat, javasolja együttm űkö dési
megállapodás megkötését az önálló bírósági végrehajtóval, és nem javasolja rendelet megalkotását
az adóügyi dolgozók érdekeltségi rendszeréről.
Betkó József bizottság elnök elmondta, kíváncsi lenne a megállapodás részleteire. Például va n egy
telektulajdonos, aki valamilyen oknál fogva nem fizeti az adóját, elárverezhetik a házát is emiatt,
vagy csak a telkétől szabadul meg, ha sikerül elárvereztetni .
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Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, amennyiben a képviselő testület a megállapodás
megkötését támogatja, úgy a jegyző a testület októberi ülésére előterjeszti a megállapodás
tervezetet, mely tartalmazza majd a megállapodás részleteit, feltételeit. Erről szól az 1. döntési
javaslat.
Megkérdezte, van-e további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak az előttük lévő két döntési javaslatról. A pénzügyi
bizottság az 1. döntési javaslat elfogadását javasolta, az együttműködési megállapodás megkötését
az önálló bírósági végrehajtóval. A rendelet megalkotását az adóügyi dolgozók érdekeltségi
rendszeréről nem javasolta a bizottság.
Felkérte a képviselőket először az 1. döntési javaslatról szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A

képviselő-testület

egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
411 /2015.(Vll I. 27 .) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
együttműködési
megállapodást kíván kötni Mitykó Pál önálló bírósági végrehajtóval, a részére
átadott adókintlévőségekkel kapcsolatos ingó- és ingatlan végrehajtására. Felkéri a
jegyzőt, hogy a Képviselő-testület 2015. októberi ülésére terjessze elő a
megkötendő együttműködési megállapodás tervezetét.
Határidő:

2015. október 29.
Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző

Toldi Balázs polgármester kérte, hogy szavazzanak a 2. döntési javaslatról is.
A szavazás
A

előtt

megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő

képviselő-testület

képviselők

száma 11

fő.

egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
412/2015.(Vlll. 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

alkotni

az

Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván rendeletet
adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi

rendszeréről.

Határidő:

azonnal

3. Napirendi pont
Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2015. 1. félévi gazdálkodásának alakulásáról
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.
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Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügy_i, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az előterjesztés részletes tájékoztatást nyújt az
Önkormányzat és intézményei 2015. 1. félévi gazdálkodásának alakulásáról, a teljesült kiadásokról és
a realizálódott bevételek nagyságáról. Látható, hogy a város és intézményeinek gazdálkodása stabil,
az arányosan teljesült kiadások és a bevételek a tervezett szerint alakulnak.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti elfogadását
javasolja.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról. A szavazás előtt megállapította,
hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő .
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
413/2015.(Vlll. 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei

2015. 1. félévi gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidő:
Felelős :

2015. augusztus 27.
Toldi Balázs polgármester

4. Napirendi pont
Közművelődési intézmények, közösségi színterek átszervezése
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az fv1ötv. 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbesze rzési
Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Képviselő - testülete 318/2015 (V. 28) Gye. Kt.
határozatával döntött a település közművelődési koncepció felülvizsgálatának ütemtervéről. Az
ütemterv alapján a közművelődési koncepció felülvizsgálata során fogalmazódott meg a
k özművelődési intézmények, közösségi színterek átalakításának, átszervezésének igénye.
Az előterjesztés megfogalmazza Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közművelődési célja it,
célkitűzéseit és feladatait. Ezt egy táblázatban foglalták össze. Eszerint az önkormányzati fenntartás ú
közművelődési intézményeket 3 részre osztanák: közművelődési intézmény gyomai településrész,
közművelődési intézmény endrődi településrész illetve a könyvtár.
A gyomai településrészen: a Katona József Művelődési Ház, a Körös Látogatóközpont Tanösvé ny,
Víziszínpad és Programiroda, az endrődi településrészen az endrődi Népház, az endrődi és gyomai
Tájház, a Bárka Látogatóközpont , a Szent Antal Zarándokház, Szent Antal Kenyérsütőház illetve a
könyvtárnál a Civil Ház Tudásközpont és lnfopont.
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Ezen kívül vannak intézményi struktúrán kívüli közművelődési feladatokat ellátó szervezetek is,
ilyenek pl. a Képtár, a Rózsahegyi Ház és a Tourinform Iroda.
A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete kérje fel a Hivatalt, hogy Gyomaendrőd Város
K ö z művelődési Koncepciójának tervezetét az alábbi struktúra alapján készítse el, és terjessze elő a
2015. szeptemberi képviselő - testületi ülésre.

Toldi Balázs polgármester megkérdezte, van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban .
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő .

A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta :
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
414/2015.(Vlll. 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy Gyomaendrőd

Város Közművelődési Koncepciójának tervezetét az alábbi struktúra alapján készítse el és terjessze
elő a 2015 . szeptemberi képviselő-testületi ülésre:
Önkormányzati fenntartású
Intézmények

Közművelődési

Közműve lődési

Közművelődési

Intézmény
Gyomai településrész

Intézmény Endrődi
tel~pülésrész

Katona József
Művelődési Ház

örös Látogatóközpont

Intézményi struktúrán kívüli közművelődési feladatot ellát
szervezetek

Könyvtár

Endrődi Népház

Endrődi és Gyomai

Tájház

Ta nösvény

Bárka Látogatóközpont

Vízi színpad

Szent Antal
Zarándokház

Programiroda

Szent Antal

Határ Győző
Városi Könyvtár

Közalapítvány
Gyomaendrőd

Város

Közgyűjteményeiért

Rózsahegyi Iskola
;Diákjaiért Alapítvány

1

1

'

Civil Ház

Tourinform lrodi

Tudásközpont
Képtár

Rózsahegyi Ház
(IKSZT)

lnfo Pont

kenyérsütőház

Határidő: azonnal

5. Napirendi pont
Város
elfogadása
Gyomaendrőd

Szociális

Szolgáltatástervezési

Koncepciójának

felülvizsgálata,

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a szociális törvény határozza meg, hogy mely
önkormányzatoknak kell elkészíteniük a szociális szolgáltatástervezési koncepciót.
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A koncepció a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok
meghatározása érdekében készül.
Az Önkormányzatnak is kötelező elkészítenie ezt a koncepciót, már 2004-ben meg is tette azt. Mivel
változott a jogszabályi környezet és azóta szervezeti és környezeti változások is bekövetkeztek a
szociális szolgáltatástervezési koncepciót újra felül kell vizsgálniuk, és ezt látják most az
előterjesztésben.

A törvény azt is előírja, hogy milyen tartalmi elemeket kell tartalmaznia a koncepciónak, és hogyan
kell lefolytatni a véleményeztetési és egyeztetési folyamatokat. Ezek megtörténtek, a tartalmi elemek
bekerültek a koncepcióba . A véleményeztetési eljárásban a Térségi Szociális Gondozási Központ, a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Szociálpolitikai
Kerekasztal vett részt. Minden egyes szervezet elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek a
koncepció elfogadását és ezek alapján a bizottság is javasolja annak elfogadását.

Toldi Balázs polgármester megkérdezte, van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő .
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
415/2015.(Vlll. 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 92. § (3) bekezdésében foglaltak
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Szociális
szerint
elfogadja
Szolgáltatástervezési Koncepcióját.
Határidő:

azonnal

6. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft., Gyomaszolg Ipari Park Kft. tevékenységi körök módosítása valamint
gépjárművek üzembentartói jogának rendezése
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbesze rzési
Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testülete a 201 S. márciusi ülésén
döntött arról, hogy a Zöldpark Nonprofit Kft. és a GYOMASZOLG Ipari Park Kft. által ellátott
településüzemeltetési feladatok ellátásáról a jövőben is gazdasági társaságok útján kíván
gondoskodni. A tevékenységek profiltisztítása érdekében a folyékony hulladék gyűjtése a
Gyomaközszolg Kft. tevékenységébe kerül át a Gyomaszolg Kft-től. Ehhez átadásra kerül a
Gyomaszolg Kft tulajdonában lévő szippantós és a települési szilárd hulladékgyűjtéshez használt
gépjárművek, illetve az Opel Astra személygépkocsi. A Gyomaszolg Kft-hez kerülne a gyepmesteri
telep és a Gyepmesteri tevékenység, amennyiben valamennyi jogszabályi feltétel adott lesz.
A pénzügyi bizottság javasolja a tevékenységi körök módosítását.
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Toldi Balázs polgármester kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
416/2015.(Vlll. 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a Gyomaközszolg Kft. és Gyomaszolg

Ipari Park Kft. alapítója hozzájárul a gazdasági társaságok tevékenységi körének
módosításához és az ezzel kapcsolatos további intézkedésekhez az alábbiak szerint:
1. A Gyomaszolg Kft. ügyvezetője vizsgálja meg a gyepmesteri telep tevékenységi
kör felvételének személyi, tárgyi és jogszabályi feltételeit; tegye meg az ehhez
szükséges előzetes előkészületeket és erről tájékoztassa tulajdonost.
2. A települési folyékony hulladékgyűjtési, szállítási tevékenységet 2015.09.01-től a
Gyomközszolg Nonprofit Kft lássa el, amennyiben rendelkezik a tevékenység
végzéséhez szükséges feltételekkel.
3. A hulladékkezelési közfeladatokat ellátó Gyomaközszolg Kft. részére - a
munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítása érdekében - az önkormányzat
tulajdonában lévő JTX-097 forgalmi rendszámú MAN 18250 4x4 BB típusú járóképes
alvázra épített MUT-335/8,0 típusú szippantó gépjármű üzemeltetési joga átírásra
kerüljön.
4. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. tulajdonában lévő JBV-890 forgalmi rendszámú
IVECO típusú gépjármű, valamint az IDA-909 forgalmi rendszámú Opel Astra típusú
személygépkocsi üzemeltetési joga a Gy_omaközszolg Nonprofit Kft. részére átírásra
kerüljön.
Határidő:

2015 . október 31.
Felelős: Fekete József ügyvezető

7. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft. 1- 6 hónap feladatellátásáról szóló beszámoló

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.

§ (7)

bekezdés f) pontja alapján.

Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, amikor ez az előterjesztés készült, akkor még a
Gyomaközszolg Kft-nek az 1. félév szerinti mérlegeredménye - 1.294,- eFt (veszteség) volt. Közben
Dévaványa város Önkormányzata kifizette az ártalmatlanítási és a felügyeleti dijat, így a Kft
eredménye 3.292 eFt lett.
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A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti elfogadását
javasolja.

Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, az elmúlt 2-3 hétben egyre több panasz
érkezett a szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítésével kapcsolatban, ez folyamatos probléma a
településen. A hét elején egyeztettek Fekete József ügyvezető igazgató úrral, és mivel 2015. január
1-től bevezették a szelektív házhoz menő hulladékgyűjtést, ezt kívánják egy kicsit presszionálni.
Kérik, hogy a lakosság is legyen ebben partner és a házhoz menő hulladékgyűjtés során tegye ki
legalább a PET palackokat, mert így talán kímélni lehetne a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, nem
gyűlne fel olyan gyorsan a hulladék azok környékén, és humánusabban meg lehetne oldani ezen
hulladékok elszállítását.
A lakosok sok figyelemfelhívással fognak majd találkozni az elkövetkezendő 2-3 hétben annak
érdekében, hogy a hulladékgyűjtésnek ez a változata minél jobban elterjedjen a településen és ezzel
optimalizálható legyen a Gyomaközszolg Kft. működése, illetve a szelektív hulladékgyűjtő szigetek
ürítése.
További hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
417 /2015.(Vlll. 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzata elfogadja a Gyomaközszolg Kft. első félév

feladatellátásáról készített beszámolóját.
Határidő:

2015. augusztus 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester

8. Napirendi pont
TOP előkészítés
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az fv1ötv. 52.

§ (7)

bekezdés f) pontja alapján.

Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, hogy a korábbi időszakban többször is tárgyalták
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program által megvalósítandó projektek listáját. A
közelmúltban történt Megyei Önkormányzati egyeztetés tapasztalata az, hogy a sikeres pályázás
feltétele a projektötletek minél magasabb fokú kidolgozása.
Mivel projektötleteink voltak Ipari Park bővítés közmű, út és vasút fejlesztéssel, a Kossuth utca
fejlesztése, körforgalmi csomópont építése a Hősök terén, bölcsőde és óvoda fejlesztés, város i
közterületek, zöldterületek, parkolók fejlesztése, belvíz IX. ütem, közösségi közlekedésfejlesztés és az
intermodalitás fejlesztése, kerékpárút építés Endrődi híd - Olajosok útja, kerékpárút építése az
Olajosok útja és Nagylapos között, kerékpárút építés Gyomaendrőd belterületén illetve az
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egészségügyi alapellátás fejlesztése. Ezen projektötletek közül jelenleg 5 van folyamatban, a
többihez még nincsenek tervek.
A bizottság megtárgyalta a pályázati előkészítést, és javasolja, hogy a beszerzések minél gyorsabb
lefolytatása érdekében a Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a beszerzési eljárásoknak
a lefolytatására, illetve a költségvetésben erre a célra elkülönített keretösszeg felhasználásával
kapcsolatban a tervezési szerződések megkötésére.

Toldi Balázs polgármester megkérdezte, van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban .
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
418/2015.(Vll I. 27 .) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Terület-és

Településfejlesztési Operatív Program által megvalósítandó alábbi projektek
előkészítését, felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárások lefolytatására és
a tervezési szerződések megkötésére a 2015. évi költségvetésben a „TOP és egyéb
pályázati előkészítés, tervezés" megnevezésű forrás rendelkezésre álló részének
erejéig :
1.
Ipari Park bővítés közmű, út és vasút fejlesztéssel
2.
46353 sz. Kossuth utca fejlesztése
3.
Városi közterületek, zöldterületek, parkolók fejlesztése
4.
Közösségi közlekedésfejlesztés és az intermodalitás fejlesztése
5.
Kerékpárút építés Olajosok útja - Nagylapos
6.
Kerékpárút építés Gyomaendrőd belterület
Határidő:

2015. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester

9. Napirendi pont
Belterületi vízrendezés IX. ütem tervezési munkái
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet, a Városfenntartó Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a napirendet.
Betkó József bizottság elnök elmondta, a „Belterületi vízrendezés IX. ütemének tervezése a gyomai
településrészen az alábbi utcákat érintik: Kossuth Lajos út a Hősök útja és a Zrínyi M. utca közötti
szakasz, a Ságvári utcai záportározó vízátemelése, Újkert sor, Kulich Gyula utca, Bethlen Gábor utca,
Szélső utca.
Az endrődi településrészen pedig a Selyem utca a Toronyi utcáig, Sugár út a Toronyi utcáig,
Kenderáztató utca, Juhász Gyula utca, Blaha út a Dózsa utcától a Sugár utcáig, Toronyi utca, Sugár
út, Selyem utca a Bartók Béla útig, Fő utca északi oldala, Kárász utca, Táncsics Mihály utca, Vadász
utca, Halász utca, Bányász utca, Körös utca, Dankó P. utca, illetve külterületen Öregszőlő, Kondorosi
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út- Páskumi út - Endrőd határcsatorna, Fűzfás zugi betáp. csatorna illetve a Hantoskerti betáp
csatorna.
A bizottsági ülésen osztályvezető úr megnyugtatta, hogy amelyik csatornák, utcák nem szerepelnek
még a IX. ütemben sem, azok karbantartását, felújítását közmunkaprogram keretében a város meg
tudja oldani.
A beruházásban fejlesztendő csapadékcsatornák teljes hossza 9.5 km.
A fenti műszaki tartalom alapján 3 cégtől kértek be ajánlatot a beruházás vízjogi létesítési
engedélyezési dokumentációjának elkészítésére, melyre az Alföld-Planum Kultúrmérnöki Kft. adta be
a legkedvezőbb ajánlatot bruttó 9.906.000 Ft.
A 2015. évi költségvetésben bruttó 9 millió forint került elkülönítésre a beruházás előkészítésére,
mely az ajánlatok alapján nem elegendő, így többlet forrás kijelölése szükséges, melyre a 2015. évi
költségvetésben a TOP és egyéb pályázatok előkészítésére elkülönített 30 millió forintos forrást
javasoljuk.
Mivel a tervezési dijak nettó értéke nem éri el a 8 millió forintot, így közbeszerzési eljárást nem
szükséges lefolytatni és a már beérkezett 3 ajánlat alapján eredmény hirdethető.
A tervezési dijak teljes egészében elszámolhatóak lesznek a TOP pályázataiban .

Toldi Balázs polgármester elmondta, a véleményező bizottságok támogatták a döntési javaslatot.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
419/2015.(Vlll. 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Belterületi
vízrendezés IX. ütem" megnevezésű beruházás vízjogi létesítési engedélyezési
dokumentációjának elkészítéséhez szükséges nettó 7.800.000 Ft + Áfa, azaz bruttó
9.906.000 Ft-ot a 2015. évi költségvetésben a Belvíz IX. előkészítésre valamint a TOP
és egyéb pályázatok előkészítésére elkülönített forrás terhére biztosítja. Továbbá
felhatalmazza a polgármestert, a nyertes ajánlattevővel a tervezési szerződés
megkötésére.
Határidő:

2015. december 31 .
Felelős : Toldi Balázs polgármester

10. Napirendi pont
Villamos-energia beszerzés 2016. - Bíráló Bizottság létrehozása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.

§ (1)

bekezdés f) pontja alapján.

Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a villamos energia beszerzésére 2015. évben hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához - idén is egy éves időtartamra közbeszerzési eljárás kiírása
javasolt mind az önkormányzati, mind az intézményi villamos energia vételére.
A becsült érték 48 millió Ft, melyre az uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás szabályai
lesznek az irányadóak.
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A közbeszerzési szabályzatunk alapján a projektben eljáró bíráló bizottság
megválasztanunk, mely személyekre az alábbi javaslatot tesszük.
Közbeszerzési és jogi szakértelem biztosítására: Dr. Varga Imre ügyvéd
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Ugrainé Gróf Éva pénzügyi előadó
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (elektromos-energia beszerzés):
Blaskó Ivett energetikus.

tagjait

kell

Toldi Balázs polgármester megkérdezte, van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban .
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a bíráló bizottság létrehozásáról az elnök asszony által
javasolt személyek megválasztásával.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
420/201S.(VI11. 27 .) 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 (elektromos-energia
beszerzés): Blaskó Ivett energetikus
Határidő:

2015. augusztus 27.
Felelős : Toldi Balázs polgármester

11. Napirendi pont
ÁROP-1.A.3 pályázat megvalósításához menedzsment és szakmai megvalósítók kinevezése
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, önkormányzatunk támogatásban részesül t a
„Területi együttműködések az esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítése érdekében a
Gyomaendrődi járás területén" e. pályázaton 22 millió Ft támogatásban részesült.
Ahhoz, hogy a program lebonyolítása gördülékenyen haladjon, mihamarabb szükség van a
menedzsmentet és a szakmai megvalósítók kijelölésére.
A menedzsment tagjaira az alábbi személyeket javasoljuk:
Projektmenedzser Pardi László, pénzügyi vezető Szilágyiné Bácsi Gabriella, projektasszisztens, Mile
Erika . Szakmai megvalósítókra javasolt személyek pedig: szakmai megvalósító Pál Jánosné, szakmai
koordinátorok Weigertné Szilágyi Erika és Kürtiné Erdősi Klára .
A véleményező bizottságot tárgyalták az előterjesztést és javasolják a személyek megválasztását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak elsőkén t a
projektmenedzsment kijelöléséről.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
421/2015.(Vlll. 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő testülete az ÁROP-1.A.3-2014-20140009 számú, „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és felzárkóztatás
elősegítése
érdekében a Gyomaendrődi járás területén" c1mu pályázat
megvalósítása céljából a projektmenedzsment tagjának választja az alábbi
személyeket:
Kij"elölt személy

!

Feladatellátás

Pardi László
:

...

.

.....

projektmenedzser'
...

..

Szilágyiné Bácsi Gabriella

r---1

'

1

Mile Erika

f

pénzügyi vezető
!

projektasszisztens

A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert
intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, aláírására.
Határidő:

a

szükséges

azonnal

A következőkben a szakmai megvalósítókra javasolt személyek kijelölésről kérte a képviselők
döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
422/2015.(Vlll. 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő testülete az ÁROP-1.A.3-2014-2014-

0009 számú, „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és felzárkóztatás
elősegítése
érdekében a Gyomaendrődi járás területén" c1mu pályázat
megvalósítása céljából a szakmai megvalósító tagjának választja az alábbi
személyeket:
Kij"elölt személy

Feladatellátás

Pál Jánosné

szakmai megvalósító
1

.weigertné Szilágyi Erika

szakmai koordinátor

1

!Kürtiné

Erdősi

Klári

szakmai koordinátor
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A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert
intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, aláírására.
Határidő :

a

szükséges

azonnal

12. Napirendi pont
Gyoma újratelepítésének 300. évfordulója
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.

§ (1)

bekezdés f) pontja alapján.

Toldi Balázs polgármester elmondta, a Bethlen Nyugdijasok Közössége valamint a Bethlen Gábor
Alapítvány azzal a kezdeményezéssel fordult az Önkormányzathoz, hogy Gyoma újratelepülésének
300. évfordulója méltó módon kerüljön megünneplésre.
Kezdeményezik a 300. évforduló városi sz intű megünneplését, a méltó megemlékezést. Javasolják
t ovábbá Gyoma történetének feldolgozását egy kiadványban, mely kiadvány 2017. harmad ik
negyedévében jelenne meg, valamint Gyoma központ-közeli helyén köztéri emlékhely kialakítását,
melynek átadása 2017. október 8-án történne meg .
A beadvány az előterjesztés mellékletét képezi .
Megkérdezte, van -e kérdés, hozzászólás.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról, amely szerint felkarolják a Bet hlen
Gá bor Alapítvány kezdeményezését, hogy 2017 - ben méltó módon kerüljön megünneplésre Gyoma
újratelepítésének 300. évfordulója .
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A

képviselő - testület

egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
423/2015.(Vlll. 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkarolja a Bethlen
Nyugdijasok Közössége és a Bethlen Gábor Alapítvány kezdeményezését, hogy
2017-ben méltó módon kerüljön megünneplésre Gyoma újratelepítésének 300.
évfordulója .
Határidő :

azonnal

Szünet.
13. Napirendi pont
Tájékoztató a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet működéséről
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
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Betkó József bizottsági elnök elmondta, Ugor Emese szövetkezeti elnök benyújtotta
Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet működéséről szóló részletes beszámolót, melyet a
véleményező bizottságok megtárgyaltak és javasolják annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban.

Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
424/2015. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd
Gyomaendrődi
Határidő :

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Start Szociális Szövetkezet működéséről szóló tájékoztatót.

a

azonnal

14. Napirendi pont
Tájékoztatás az 5502 Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/C. szám alatti szociális bérlakás
kiutalásáról
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az előterjesztés

ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a helyi lakásrendelet alapján sü rgős

elhelyezést igénylő esetben a Polgármester átruházott hatáskörben dönthet az üres, rendelkezés re
álló bérlakások pályázati eljárás lefolytatása nélküli sorok kívüli biztosításáról a képviselő -t estüle t
utólagos tájékoztatása mellett. Az Önkormányzát tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/C.
szám alatti szociális bérlakás 2015. június 30. napjával megüresedett.
Átruházott hatáskörben a szociális bérlakás kiutalásra került 2015. július 15. napjától 3 hónap
időtartamra Talpa Róbert és felesége részére. Nevezetteknek az albérletből ki kell költözniük, két
kiskorú gyermeket nevelnek és lakhatásukat az önkormányzat segítsége nélkül nem tudják
megoldani.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a tájékoztató tudomásul vételét.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő .
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
425/2015. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/C. szám
alatti szociális bérlakás soron kívüli kiutalásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi .
Határidő :

azonnal

15. Napirendi pont
Holtág hasznosítás

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az fVTötv. 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.
Betkó József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A képviselő-testület a júliusi ülésén foglalkozott a holtághasznosítás kérdésével, amikor elfogadta a
Pénzügyi bizottság azon javaslatát, hogy a hivatal készítsen alternatívákat a visszakerülő hat holtág
hasznosításának lehetőségéről. Ezzel kapcsolatban a Városfenntartó bizottság hozott egy
megerősítő döntést, melyben felkérte a hivatalt a korábban hozott döntés végrehajtására. Mint
emlékezetes a Pénzügyi bizottság részéről akkor ötletként felmerült, hogy 100 % önkormányzati
tulajdonú profitorientált gazdasági társaság működtesse a holtágakat, vagy önkormányzati
kezelésben, turisztikai célú együttműködésen alapuló közös hasznosítás a TDM szervezettel. Illetve
felmerült a haszonbérletbe adás is.
A jelenlegi elég terjedelmes előterjesztésben még nem szerepel a Pénzügyi bizottság javaslata
alapján hozott döntés kidolgozása 100 %- ban, itt a haszonbérleti alternatívák között lehet dönteni.
Ezek közül az egyik, hogy az önkormányzat saját maga, vagy valamelyik Kft-jén keresztül hasznosítsa
a holtágakat, a másik, hogy kerüljön pályázat kiírás külön-külön, illetve együttesen a holtágak
hasznosítására.
Megkérdezte Jegyző nőt, hogy a jelenlegi holtág bérlő pályáztatás esetén élhet-e előbérleti jogáva l.
Dr. Uhrin Anna jegyző válaszolva elmondta, tekintettel arra, hogy halászati jog esetén törvény által
meghatározott elővásárlási és előbérleti jog nincs, ebben az esetben a bérleti szerződésben erre
vonatkozó kikötés sem volt, ezért nincs elővételi joga a jelenlegi bérlőnek .
Betkó József bizottsági elnök utalt a mellékletben szereplő Körösvidéki Horgász Egyesületek
Szövetsége által kiadott szakvéleményre, amely szerint, ha az önkormányzat kezelné a holtágakat,
akkor az évi 21-26 millió Ft veszteséget jelentene az önkormányzatnak.
A Városfenntartó bizottság ülésén körvonalazódott egy jónak tűnő lehetőség, ahol is részt vett a
szövetség ügyvezetője, aki arra a kérdésére, hogy a szövetség hajlandó lenne-e teljes visszakerülő
vízrendszert kezelni, az előterjesztés készítője szerint egyértelmű igenlő választ adott. A maga
részéről nem érezte annyira egyértelmű igennek a választ, bár örülne, ha az lenne. A válaszban
kifejezésre került, hogy vannak más olyan vízterületek, melyek jelenleg is a szövetség kezelésében
vannak és várhatóan a Hármas-Körössel együtt a jövőben is kezelni fogják. A szövetség jelenleg a
Siratói és a Danzugi holtágakat kezeli. A Siratói holtágon működő horgász egyesület a mai napig
nagyon jó együttműködést folytat a szövetséggel.
Ezzel a megoldással a lakosságnak széleskörű horgászati lehetőséget tudnának biztosítani.
Kialakulhatna egy olyan horgászati lehetőség, melyre vidékről is horgászokat lehetne ide csábítani,
fellendülhetne a horgászturizmus, és a turisztikai szezon is bővülhetne.

855

Dr. Hunya Miklós Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke hangsúlyozta,

d

szövetség testületének döntése szükséges ahhoz, hogy kinyilatkozza a visszakerülő vízrendszer
kezelésére vonatkozó szándékát.
A 2. és a 3. döntési javaslatot illetően javasolta, hogy a pályázati kiírás ne a 2016. januári ülésre
kerüljön beterjesztésre, hanem a novemberi ülésre, és legkésőbb a januári ülésen kerüljön sor a
pályázatok elbírálására, mert a horgászok már januárban szeretnének horgászni.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, az előzetes tárgyalások során kirajzolódott az, hogy a

jelenlegi testület nem kívánja saját maga hasznosítani ezeket a holtágakat- nem mer belevágni. Ha a
szövetség át tudná venni ezt a 6 holtágat, illetve a Hármas-Köröst, esetleg még a közigazgatási
területen belül lévő többi horgászatra alkalmas vizet, csatornát, és ezt egy gyomakörnyéki területi
engedéllyel meg lehetne vásárolni elfogadható áron, úgy abban az esetben a maga részéről
támogatná azt a döntési javaslatot, hogy a holtágak hasznosítására a pályázat kiírása együttesen
történjen meg.
Megkérdezte Hunya Miklós elnök urat, hogy a szövetség közgyűlésének lesz-e arra akarata, hogy
ezeket a holtágakat együtt megpályázzák.
Dr. Csoma Antal a Körösi Halász Szövetkezet Horgász Egyesülete képviseletében elmondta,

véleménye szerint jó az az elképzelés, hogy a holtágakat ne az önkormányzat saját maga
hasznosítsa valamely Kft-jén keresztül. Ugyanakkor az együttes pályáztatással kapcsolatban eltérő a
véleménye, ugyanis a horgászok szeretnék önmaguk, mint egyesület megpályázni az adott
vízterületnek a hasznosítását. Ha egyesével lész pályáztatva a vízterület, az nem zárja ki annak
lehetőségét, hogy a megyei horgászszövetség is pályázzon minden vízre.
Összegezve a maga részéről azt javasolná, hogy egyesével, külön-külön legyen megpályáztatva
minden vízterület hasznosítása.
Dr. Hunya Miklós Betkó képviselő úr kérdésére válaszolva elmondta, a szövetség jelenleg is
Gyomaendrőd térségi területi jegyet ad ki, mert a horgászoknak igazán az teszi lehetővé, hogy ha a

folyó rossz, akkor bármely holtágra be tudnak jönni. Tehát, ha esetlegesen a szövetség lesz a
kezelője a 6 holtágnak, akkor az általános jegy mellett Gyomaendrőd térségi területi jegyet is
kibocsátanak.
Az együttes vagy külön-külön pályáztatást illetően, most valóban így van, hogy a Német zugi
holtágra szerveződően működik a Körösi Halász Szövetkezet Horgászegyesülete. Az együttes
pályáztatás mellett szól az, hogy a holtágak közül a Fűzfás zugi holtág viszonylag jól
megközelíthető, kevés része van beépítve, ugyan így a Hantoskerti holtág, aminek a horgászati
hasznosítása is kedvező. Kevésbé kedvező azonban a Csókási és Liget aljai holtág vízminősége és a
megközelíthetősége is, így azoknak más hasznosítást kellene adni. A Csókási holtágon egy jó
versenypályát lehetne kialakítani, ami még ha időszakos használatot is jelent, de a versenyzés által
egy újabb rendezvény jönne a településre.
Véleménye szerint mindenképpen az együttes használat mellett kellene dönteni, és mivel a
szövetséghez tartozik a Körösi Halász Szövetkezet Horgászegyesület és Siratói Holtági egyesület, így
a szövetséggel köthetnek olyan megállapodást, hogy plusz kedvezményt kapjanak arra a vízre.
Toldi Balázs polgármester összegezve hangsúlyozta, jelen ülésen annak kell körvonalazódni, hogy

kiírják-e a pályázatot a holtágak hasznosításra.
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Módosító javaslatként fogalmazta meg, hogy az októberi ülésre a hivatal készítse elő a pályázat i
kiírásokat, a külön-külön, és az együttes hasznosításra is.
Amennyiben az októberi ülésen a képviselő - testület nem tudja eldönteni a hasznosítás formáját, úgy
arra a novemberi ülésen újra visszatérhet, a köztes időben pedig egyeztetni tudna azokkal a
pot enciális szereplőkkel, akik a hasznosításban szerepet tudnak játszani.
Betkó József bizottsági elnök a maga
tá mogatta.

részéről

az együttes haszonbérletre

történő

pályázati kiírást

Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában elsőként az általa tett módosító javaslatról
kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő .
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alább i határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Vár~s Képviselő-testülete

426/ 2015 . (VIII . 27 .) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd

Város

Képviselő-testülete

felkéri a hivatalát, hogy a Csókási - zugi, a
Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, valamint a Német -zugi
holtágak külön-külön illetve együttesen történő hasznosítására vonatkozó
haszonbérleti pályázati felhívásokat készítse elő a képviselő-testület 2015. október
havi soros ülésére.
Amennyiben a képviselő-testület októberi ülésen nem születik döntés a hasznosítás
formájáról, úgy arra a novemberi soros ülésen újra visszatérnek.
Határidő:

2015. október 29.
Felelős : Toldi Balázs polgármester
16. Napirendi pont
Corini kiállítás a Kohán Képtárban

Írásos

előterjesztés

csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.

§ (1)

bekezdés f) pontja alapján.

Toldi Balázs polgármester elmondta, Dr. Frankó Károly a Gyomaendrőd Város Közgyűjteménye iért
Közalapítvány kuratóriumának elnöke kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testületéhez, mint tulajdonoshoz, hogy a Corini Margit gyűjtemény, gyulai Kohán
Képtárban történő kiállításához járuljon hozzá. A képek kölcsönzésének ideje: 2015. szeptember 21től 2015. november 10-ig terjedő időszak . A gyűjteményből 30 db kép kerül kölcsönzésre, a képek
áthelyezéséről a biztosítót a kuratórium elnöke fogja tájékoztatni.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a hozzájárulás megadására .
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő .
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul,

hogy a Corini Margit gyűjteményből 30 db kép a gyulai Kohán Képtárban kiállításra
kerüljön 2015 . szeptember 21-től 2015. november 10-ig terjedő időszakban.
Határidő:

azonnal

17. Napirendi pont
Bejelentések
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök táj€koztatásul elmondta, a képviselő-testület ülését
megelőzően a Pénzügyi bizottság rendkívüli ülést tartott, melyen a bizottság döntött a
Gyomaendrőd, 46.sz főút mellett Kerékpárút építése és kiviteli tervek elkészítése" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményéről. A bizottság megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás
eredményes volt. A közbeszerzési eljáráson a Szalay Bau Kft és a Kondor-Szolg Általános Szolgáltató
és Vendéglátó Kft közös ajánlattevő nyerte meg a kivitelezést.
Toldi Balázs polgármester kérte a képviselőket, hogy határozatban fogadják el a tájékoztatót a
bizottság döntéséről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
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Gyomaendrőd

Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottsága „Gyomaendrőd, 46.sz főút mellett Kerékpárút építése és
kiviteli tervek elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről hozott
döntését.
Határidő:

azonnal

Betkó József bizottsági elnök megkérdezte Pardi László osztályvezető úrtól, hogy Öregszőlőben a
kondorosi úton lévő buszmegállók mikor lesznek kicserélve. Továbbá javasolta, hogy a Templom
zugi ivóvízvezeték folytatására, melyre a költségvetésben 3 millió Ft lett elkülönítve, minimum 3
kivitelezőtől kérjenek be árajánlatot, hogy ezért az összegért milyen hosszan tudják lefektetni a
vezetéket. Fenntartva a jogot arra, hogy ha nem kapunk megfelelő hosszt, akkor polgármester úr
egyeztetve a Városfenntartó bizottsággal érvénytelennek nyilváníthassa a pályázatot.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, a buszmegálló felújítása megtörtént, jelenleg a
közmunkaprogramban az öregszőlői járdák felújítása van folyamatban, a buszmegálló talapzatának
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elkészítésére ezt követően kerül sor. A tervek szerint a jövő hét folyamán elkészül és vissza tudják
helyezni a buszmegállót.
Vaszkó Katalin helyi lakos felhívta az illetékesek figyelmét, hogy a Vásártéri ltp 21. sz. előtti
épületnél nem folyik el az esővíz. Osztályvezető úr ígéretet tett, hogy ki jön és megnézi, de erre a
mai napig nem került sor.
Továbbiakban azt kérdezte, hogy a tanösvényen mikor helyeznek el mobil WC-t. Igény lenne rá a
turisták részéről.
Pardi László osztályvezető reagálva elmondta, az ivóvízberuházás kivitelezőjével voltak kint a
lakótelepen. Az épületek bejáróinak helyreállítása mindenhol megtörtént, újra lett aszfaltozva az a
rész, amit elbontottak. Minden lépcsőháznál egyeztettek az ott lakókkal, hogy milyen állapotokat
szeretnének látni. Tudomása szerint mindenhol megelégedéssel voltak a helyreállítással. Az, hogy a
helyreállításon kívül még milyen problémák voltak/vannak, azt ezzel a kivitelezővel nem tudják
megoldatni, azokat a közmunkával tudjákjavítani.
Vaszkó Katalin helyi lakos hangsúlyozta, nem csak az ő véleménye az, amit elmondott, hanem a
többi 10 családé is, akik ebben a lépcsőházban laknak.
A 22 sz. épület elé meg lett ígérve, hogy pad kerül kihelyezésre, és még sem történt meg, miért? A
19 és a 20 sz. épületek előtt 2-2 pad van lerakva, a 21 sz. épület előtt viszont egy sincs. Miért nem
osztották el arányosan, mi ez a megkülönböztetés.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, nincs szó megkülönböztetésről, hogy ilyen
megfontolásból nem került pad a 21 sz. épület elé. A Vásártéri lakótelepre az utóbbi időbe nagyon
sok pad került kihelyezésre. A hivatal, a városüzemeltetési osztály folyamatosan dolgozik azon, hogy
mindenhol a legtöbb igény ki legyen elégítve. A lakótelep is egy fontos településrész a városban,
megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy legalább a belvizes helyzetet minél
hamarabb megszűntessék. A padok pótlására meg majd meglátják, mikor kerül sor.
Vaszkó Katalin helyi lakos megemlítette még, hogy a lakótelepen lévő játszótéren van egy olyan
hinta, aminek a fekete műanyag bevonata a melegtől elkezdett fogni és be fogja a kezet, a gyerekek
ruháját.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök a felmerült téma kapcsán tájékoztatásul elmondta, hogy
Polgármester úrral és Pardi László osztályvezető úrral többször végig járták a lakótelepet,
beszélgettek az ott lakókkal és igyekeztek minden kérést, problémát feljegyezni. Az ivóvízberuházás
miatt valóban nagy türelemre volt szükségük az ott lakóknak, de úgy látta, hogy a kivitelező
igyekezett minden igényt figyelembe venni.
Az biztos, hogy a lakótelep hosszú évek óta elhanyagolt területe a városnak. Mint körzeti képviselő
igyekszik a felmerült problémákat továbbítani a hivatal dolgozói felé, akik azon vannak, hogy
orvosolják és megoldják azokat, szép legyen a lakótelep az ott élő lakosok elégedettek legyenek.
Fülöp István képviselő javasolta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az
is kerüljön megszervezésre.
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őszi

lomtalanítási akció most

Toldi Balázs polgármester reagálva elmondta, ez ügyben már egyeztetett a Gyomaközszolg Kft
ügyvezetőjével. A következő Gyomaendrődi Hírmondó e. újságban és több fórumon is meg fogják
jelentetni a lomtalanítás időpontját.
Egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet, a képviselők
munkáját, majd a nyilvános ülést bezárta. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 18. napirendet zárt
ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület melyről külön jegyzőkönyv készül.

K. m.

f.

d ~b
Dr~ Uhrin Anna
polgármester

jegyző

Vasas György Péter
jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
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