GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
15/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. június 14-i soron kívüli
üléséről a Városháza üléstermében.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.
Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén, Betkó József,
Béres János, Farkas Zoltánné, Nagyné Perjési Anikó, Papp István,
Poharelec László, Vasas György Péter és Véháné Szedlák Ildikó
képviselők
Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző
Petényi Roland osztályvezető,

Meghívottként:

Hunya Község Önkormányzata részéről:
Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester és
Kovács Sándor képviselő
Pál Jánosné a Család és Gyermekjóléti központ vezetője,

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama: 15:56-16:29
Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyzőnőt,
aljegyző urat a Képviselő-testület mai nap 16 órára összehívott soron kívüli ülésén.
Külön köszöntötte a Hunya község polgármesterét és a képviselő-testület tagjait, akik
az ülés 1. napirendi pontjában ugyan úgy érintettek, így azt ők is külön meg fogják
tárgyalni, döntenek róla, melyről külön jegyzőkönyv készül.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 10 fő.
Gózan Sándor és Ágostonné Farkas Mária képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem
tudnak jelen lenni.
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Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Farkas Zoltánné és Betkó József képviselőket
kijelölni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
285/2016. (VI. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Farkas Zoltánné és Betkó József
képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ismertette az ülés napirendjét, majd megkérdezte, van-e
kérdés, esetleg egyéb javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg határozatukat.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
286/2016. (VI. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Egyesület alapítása a térségi összefogás elősegítése, képzések
megvalósítása céljából
2. Gyomaendrőd Város Drogstratégiája és a Cselekvési Terve
3. Pályázat
benyújtása
a
helyi
közösségi
közlekedés
támogatására
4. Bejelentések
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Egyesület alapítása a térségi összefogás elősegítése, képzések megvalósítása
céljából
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Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az előterjesztésben felsorolt öt önkormányzat Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Dévaványa Város Önkormányzata, Köröstarcsa
Község Önkormányzata, Hunya Község Önkormányzata, és Ecsegfalva Község
Önkormányzata - szeretné létrehozni a Körös-Berettyó Térségéért Egyesületet.
Szerették volna, ha Csárdaszállás Község Önkormányzata is tagja lett volna ennek az
egyesületnek, de ők nem szeretnének részt venni ebben. Az egyesület célja,
programja a képzés, oktatásra épülő gyakorlati képzés és munkahelyteremtés lenne.
Több éven át, több cikluson keresztül megvalósuló program elem lehetne. Ami miatt
ilyen gyorsan kell döntenünk, az az, hogy az országban több térséget is szeretnének
bevonni ebbe a programba, így a belépni szándékozó önkormányzatoknak július 1-ig
meg kell hozniuk azokat a döntéseket, melyek az egyesület bejegyzéséhez illetve a
programba való belépéshez szükségesek.
Dr. Uhrin Anna jegyző kiegészítésként elmondta, az előterjesztésben meg lettek
fogalmazva azok a célkitűzések, hogy miért is jönne létre ez az egyesület. Az
egyesület székhely települése Gyomaendrőd lenne, Hunya község pedig alapító
tagként venne részt az egyesület munkájában.
Az egyesület alapszabály tervezete tartalmazza a lényegi elemeket – a célokat, az
egyesület felépítését és a tagdíjra vonatkozó mértéket. Ennek kapcsán egy
pontosítást kívánt tenni, miszerint Hunya esetében nem 5.000 Ft/hó, hanem 2.000
Ft/hó lenne tagdíj mértéke, mivel 2000 fő alatti településről van szó.
Az alapszabály a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az egyesület alakuló ülése csütörtökön 11 órakor lesz, ahol a szükséges
jognyilatkozatok megtételre kerülnek, továbbá az alapszabály elfogadására és a
tisztségviselők megválasztására is sor fog kerülni.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás, kérdés hiányában felkérte a
képviselőket hozzák meg döntésüket.
Elsőként kérte, hogy szavazzanak arról, hogy alapító tagként belépnek a Körös –
Berettyó Térségéért Egyesületbe, elfogadják és magukra nézve kötelezőnek tekintik
annak Alapszabályát.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
287/2016. (VI. 14.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy alapító tagként belép a Körös – Berettyó
Térségéért Egyesületbe, elfogadja és magára nézve kötelezőnek
tekinti annak Alapszabályát.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben arról kérte a képviselők döntését, hogy
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Körös – Berettyó Térségéért Egyesület
székhelyeként az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 5500 Gyomaendrőd,
Fő út 81/2. szám alatti ingatlan a Gyulai Törvényszéken bejegyzésre kerüljön.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
288/2016. (VI. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárulását adja, hogy a Körös – Berettyó Térségéért Egyesület
székhelyeként az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 5500
Gyomaendrőd, Fő út 81/2. szám alatti ingatlan (hrsz: 6774) a Gyulai
Törvényszéken bejegyzésre kerüljön.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az egyesület működéséhez biztosítandó 5.000 Ft tagdíjról
kérte a képviselők döntését, melynek forrása a 2015. évi maradvány.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
289/2016. (VI. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös
– Berettyó Térségéért Egyesület működéséhez 5.000,- Ft/hó tagdíjat
biztosít a 2015. évi maradvány terhére.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester végezetül arról kérte a képviselők döntését, hogy
személyét hatalmazzák fel arra, hogy az egyesületben teljes jogkörrel képviselje az
önkormányzatot, valamennyi dokumentumot aláírjon és jognyilatkozatokat
megtegyen.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
290/2016. (VI. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Polgármesterét arra, hogy az Önkormányzatot a Körös
– Berettyó Térségéért Egyesületben teljes jogkörrel képviselje,
valamint felhatalmazza valamennyi dokumentum aláírására,
jognyilatkozat megtételére.
Határidő: azonnal
2.Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Drogstratégiája és a Cselekvési Terve
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az önkormányzat 2015-ben hozta létre a helyi
kábítószerügyi egyeztető fórumot az előterjesztésben felsorolt intézmények
együttműködésével. A KEF feladata volt a helyi drogstratégia és a hozzá kapcsolódó
cselekvési terv elkészítése. Gyomaendrőd Város Drogstratégiáját és a Cselekvési
Tervet a Fórum 2016. április 26-i ülésén elfogadta.
Május közepén készült el a végleges helyzetértékelés, mely az előterjesztés
mellékletét képezi. Igen részletes, és a drogfogyasztásra vonatkozó adatokon túl
széleskörű ifjúságszociológiai adatokat is tartalmaz.
Ez a tanulmány a drogprevenciós célok és tevékenységek behatárolásán túl alapja
lehet további, Gyomaendrőd település életére vonatkozó, különösen a fiatalokkal
kapcsolatos egyéb koncepciók készítésének.
Megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket a döntési javaslat elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
291/2016. (VI. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte
és 2016. április 30. -i hatállyal elfogadja - Gyomaendrőd Város
Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma által elkészített - Gyomaendrőd
Város Drogstratégiáját és a Cselekvési Tervét.
Határidő: azonnal
3.Napirendi pont
Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Petényi Roland osztályvezetőt az előterjesztés
ismertetésére.
Petényi Roland osztályvezető elmondta, az önkormányzatnak lehetősége van
pályázatot benyújtani a helyi közösségi közlekedés támogatás kiegészítésére. Az
önkormányzat a korábbi években is igényelt és nyert támogatást ezen a jogcímen.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 22.
Pályázni kizárólag a helyi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének
és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására lehet. A benyújtáskor csatolni
kell az önkormányzat határozatban foglalt nyilatkozatát arról, hogy a helyi közlekedés
működtetéséhez, (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz)
valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan december 31-i
fordulónappal szolgáltatóként mennyi Ft nettó összegű, saját forrásból származó
vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el. Ugyanakkor, hogy a
pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül
megbízva kötötte meg a közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.
A pályázat melléklete továbbá a szolgáltató 2015 évre vonatkozó éves pénzügyi
beszámolójának helyi közösségi közlekedés támogatásait tartalmazó kivonat
elfogadott beszámolója.
A támogatási igény pozitív elbírálása esetén a támogatást 4 részletben folyósítják. Az
elmúlt évben 977.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat, úgy, hogy 18 840 000,Ft nettó összegű, saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati
támogatást számolt el.
Az előterjesztés két döntési javaslatot tartalmaz. Az egyik a pályázat benyújtásáról a
szükséges jognyilatkozatokkal együtt, míg a másik a szolgáltató 2015. évről készített
beszámolójának elfogadásáról szól.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában ismertette az 1. döntési
javaslatot, majd felkérte a képviselőket szavazzanak.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
292/2016. (VI. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi a
települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének
támogatása pályázati kiírására. Az önkormányzat jelen határozatában
kinyilatkozza:
 a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2016. január 1-től
december 31-ig folyamatosan fenntartja.
 a
helyi
közlekedés
működtetéséhez,
(folyamatos
üzemeltetéséhez
és
eszközfenntartási
ráfordításaihoz),
valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre (2015 évre)
vonatkozóan december 31-i fordulónappal a Mobilbusz
Közlekedési Kft. részére 18 840 000,- Ft.
A szolgáltató 2015 évi pénzügyi beszámolójának elkészítéséig
2016. január 1-től 2016. május 30-ig további 7.850.000 Ft nettó
összegű, saját forrásból származó vissza nem térítendő
önkormányzati támogatást számolt el.
 a közszolgáltatási szerződést a pályázati eljárás útján nyertes
közszolgáltatóval (Mobilbusz Közlekedési Kft.) kötötte meg
2008. április 14-én, mely hatályos 2016. április 30-ig
a 105/2008.(III.27.) Gye. Kt. számú határozata alapján. 2016.
május 1 – 2017. április 30 közötti időtartamra pedig közvetlen
megbízás biztosítja a helyi közösségi közlekedés fenntartását a
Mobilbusz Közlekedési Kft által 77/2016.(II.25.) Gye. Kt.
határozata alapján.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ismertette a 2. döntési javaslatot, amely szerint elfogadják
a szolgáltató, Mobilbusz Közlekedési Kft. 2015. évről készített beszámolóját.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
293/2016. (VI. 14.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Mobilbusz Közlekedési Kft. 2015. évről készített
beszámolóját.
Határidő: azonnal
4.Napirendi pont
Bejelentések
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a májusi ülésen több balesetveszélyes helyre
is felhívta a figyelmet itt a városban. Az egyik ilyen volt az Apponyi út mellett a
Vásártér melletti áteresz, melyet megjavítottak, a balesetveszély megszűnt, a
funkcióját továbbra is betölti. Köszönte a gyors intézkedést.
A másik az Apponyi út Selyem út kereszteződésénél az útburkolati jelek felfestése,
sárga háttér tábla felhelyezése. Sajnos azóta itt történt személyi sérüléssel járó
baleset, ezért kérte ezen munkák megsürgetését, elvégzését.
További balesetveszélyes hely még az un. Olajosok útjának a kanyarulatai, ugyanis
teljesen be vannak nőve, gazzal, fával, ezért beláthatatlanok ezek az amúgy is keskeny
útkanyarok. Vagy az ingatlan tulajdonosokat kell felszólítani, hogy vágják le, vagy a
közmunkásokkal kell azt elvégeztetni.
Kérdése volt még, hogy a Vásártér Dél-Keleti sarkán van egy kaszálatlan terület a
postaládák környékén. Kinek a feladta azt lekaszálni, rendbe tenni.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, utána fognak nézni, és megteszik a
szükséges intézkedést. Az említett útkereszteződésben a jelző tábla felfestése meg
van rendelve.
Lehóckiné Timár Irén alpolgármester lakossági bejelentésre jelezte, hogy a
Köztársaság utcában a vízelvezető árkok el vannak dugulva. Ott nem történt meg a
csatornák megfelelő tisztítása.
További lakossági jelezés, illetve kérdés, hogy a Fő úton lévő szivarfák voltak-e
permetezve, mert nagyon tetvesek.
A Sugár u. 47. sz. alatti ingatlan előtt beomlott az átjáró, bizonyára amiatt, hogy
amikor a vízelvezető árkokat tisztították nem tették vissza a kivett csatornát.
Szintén lakossági bejelentés volt, hogy a Kenderáztató út mellett ott maradt három
nagy törmelékkupac még a csatornázások idejéből, amit mára már benőtt a gaz.
Intézkedjenek annak elhordásáról.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy 2016. június 30-ig
módosítani kell majd a hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződést,
mert a hulladékgazdálkodásba új koordináló szerv lép be, aki ezt követően hivatott a
díj beszedésére és a szolgáltató kifizetésére. A hulladékszállítás módja és mikéntje
elég nagy feladatot jelent a tulajdonos települések számára.
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Éppen a mai napon volt Gyulán egy hasonló problémával foglalkozó megbeszélésen.
Körvonalazódni látszik egy megoldási lehetőség, éppen ezért szeretne egy informális
megbeszélést kezdeményezni ebben a témában, a képviselő-testület tagjaival, és a
többi tagtelepülés Polgármestereinek és az ottani képviselők részvételével. Ezen a
megbeszélésen elmondaná, hogy milyen problémákkal küzdenek jelen pillanatban,
hogyan látják ennek a megoldását. Szeretnék ezt úgy előkészíteni, hogy június
végével, de júliusban mindenképpen le tudják ezt zárni egy új közbeszerzési
szerződés megkötésével. Annál is inkább sürgető ez a dolog, mert a jelenlegi
helyzetben úgy látszik, hogy a Gyomaközszolg Kft. 2 hónapnál tovább nem fogja bírni
azokat a terheket, melyeket ez az új helyzet rá ró, hiszen 2016. április 1 óta nincsen
bevétele. A Kft kintlévősége pedig meghaladja a 35 millió Ft-ot.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök jelezte, hogy a Kner utcában a csapadékvíz
elvezető árok el van tömődve, most a sok esőzés alkalmával folyamatosan állt a víz.
Ugyanakkor a Vásártéri lakótelepen az üvegház és a kínai bolt közötti területet jó
lenne, ha valaki lekaszálná, mert nagyon nagy ott a fű.
Farkas Zoltánné képviselő véleménye szerint a lakossági bejelentéseket jó lenne, ha
a képviselők emailben küldhetnék meg az érintett osztályok vezetőinek, esetleg
másolatban a Polgármester úrnak, Jegyző nőnek. Így gyorsabb, nyomon követhetőbb
és ellenőrizhetőbb lenne mindenki számára.
Toldi Balázs polgármester egyéb bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a
jelenlétet és az ülést bezárta.

K. m. f.
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polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

Farkas Zoltánné
jegyzőkönyv hitelesítő

Betkó József
jegyzőkönyv hitelesítő
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