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JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 20-i ünnepi üléséről, a Gyomaendrődi Járási Hivatal dísztermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Béres János, Farkas Zoltánné Gózan
Sándor, Papp István, Vasas György Péter, Véháné Szedlák Ildikó
képviselő

Pap-Szabó Katalin jegyző, Megyeri László aljegyző
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László, osztályvezetők
Dr. Krizsán Anett a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója, Dr.
Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője
Helyi kitüntetések, elismerések kitüntetettjei, azok hozzátartozói,
Önkormányzati intézmények vezetői, a hivatal osztályvezetői,
meghívott vendégek, a sajtó képviselői, és érdeklődő állampolgárok
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-15:00

Himnusz

645

Toldi Balázs polgármester köszöntötte az ünnepi ülésen megjelent képviselőket,
jegyző nőt, aljegyző urat. Külön köszöntötte Dr. Krizsán Anettet a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatóját, Dr. Pacsika Györgyöt a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetőjét, a helyi kitüntetések kitüntetettjeit, valamennyi meghívottat és az érdeklődő
állampolgárokat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 9 fő. Jelezte távollétét Betkó József, Poharelec László és Nagyné Perjési Anikó képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Lehóczkiné Timár Irén alpolgármestert és Ágostonné Farkas Mária képviselőt kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
278/2019. (VIII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek kijelöli Lehóckiné Timár Irén alpolgármestert és Ágostonné Farkas Mária képviselőt.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ismertette az ünnepi ülés napirendi pontjait:
1. Helyi kitüntetés adományozása
2. Hozzájárulás KLIK EFOP pályázatokhoz
Felkérte a képviselő-testületet, hogy határozzák meg az ülés napirendjét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
279/2019. (VIII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Helyi kitüntetés adományozása
2. Hozzájárulás KLIK EFOP pályázatokhoz
Határidő: azonnal
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Megyeri László aljegyző narrátor: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelete értelmében a helyi civilek és közösségeik javaslata alapján mai nemzeti ünnepünk alkalmából ez évben egy Díszpolgári
címet adományozott több évtizede Gyomaendrődhöz kötődő személynek, aki mecénási szerepvállalóként járult hozzá kulturális életünk fejlődéséhez, múltunk megőrzéséhez.
Pro urbe díjban részesült egy gyomaendrődi polgárunk, aki több évtizeden át a város
fejlődése érdekében kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet
végzett.
Végül szakterületi önkormányzati elismerésre egy olyan polgárunk szolgált rá, aki
élethivatásszerű szakmájában huzamosabb ideje kimagasló közösségi tevékenységet
végzett.
Láng Miklós Békéscsabán született, 1919. november 11-én. Végzettsége szerint okleveles közgazdász. Életét a küzdelem és a változatosság jellemezte. Szüleit diák korában veszítette el. Fiatalon egy vidéki kisüzem irányítója lett. Később, a tulajdonos katonai szolgálata miatt, a vezetést is átvette. 1944-ben bevonult, és amikor alakulata
nyugatra vonult vissza, vele mehetett a felesége is. A németek együtt deportálták
őket, majd az amerikaiak hadifoglyai lettek. 1946 nyarán térhetett haza.
A korábbi céget, a tulajdonosa távollétében újra indította és vezette az 1949-ben bekövetkezett államosításig. Osztályidegennek nyilvánították, így közgazdászként különböző munkahelyeken dolgozott. 1952-ben a politikai üldöztetés miatt a fővárosba
költözött, ahol mellékállásban, mint technikai szerkesztő részt vett a Gyógyszerészet
című szaklap megindításában, amely munkát 35 éven át végezte. 1978-ban rokkant
nyugdíjba vonult.
Ekkor, volt gimnáziuma felkérésére, a gimnázium egykori diákjának és a XX. század
első felében joggal, igen népszerűvé vált, gyomai születésű Vidovszky Béla festőművész életének és munkásságának kutatásába kezdett. Megbizonyosodva Vidovszky
Béla kiválóságáról, méltatlannak érezte, hogy a politikai hatalom mellőzte a festőművészt és munkásságát.
Kutató, feltáró munkáját annak szellemében végezte, hogy Vidovszky Bélát és művészetét megismertesse, elismertesse. Könyvet is írt: Vidovszky Béla festőművész 18831973 címmel. Az 1983-ban, Vidoszky Béla születésének 100. évfordulója alkalmából
megjelent könyve forrás értékű kiadvány.
1986-ban kezdeményezte gyomai emlékszoba létrehozását. A gyűjtemény alapját a
Láng Miklós által ajándékozott Vidovszky Béla festmények adták. Az adományozott
képek: Halászbárka a Tiszán, Templombelső, Keresztelőkápolna Velencében. Létrehozta és működtette a Vidovszky Béla Emlékbizottságot. Amikor az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet egyik termében kialakították a Vidovszky Emlékszobát, a berendezési tárgyakat és a festményeket ajándékba adta. Ez lett a Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény törzsanyaga.
1989-ben a képtár és a helytörténeti gyűjtemény anyaga elhelyezésre került a jelenlegi képtár épületében.
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Folyamatosan figyelemmel kísérte, segítette, támogatta a munkát. Az 1991-ben, a
képtár működtetésére létrehozott közalapítvány Láng Miklós szívügye volt. Aktívan,
cselekvően vett részt minden egyes feladatban. A Vidovszky képek mellé sorban érkeztek az országos hírű művészek alkotásai, majd a településhez kötődő festők képei.
A gyarapításban folyamatosan tevékeny szerepet vállalt: kereste, kutatta a Vidovszky
műveket. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Gyomaendrődön városi képtár
alakult.
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának tevékeny,
alkotó tagja volt. A kuratóriumnak 2002-ig volt tagja, de még utána is évekig eljárt a
kuratóriumi ülésekre, tanácsaival, kapcsolataival segítve a kuratórium munkáját.
Közismert, közkedvelt, közmegbecsülést élvező személy, aki hajlott korára és egészségi állapotára tekintettel ma már visszavonultan él.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Láng Miklós részére
Gyomaendrőd Díszpolgára címet adományoz.
Láng Miklós hajlott korára tekintettel az ünnepségen nem tud jelen lenni, ezért a kitüntetést hozzátartózója, Dr. Réthy Imre Úr veszi át.
Felkértre Toldi Balázs polgármester urat a kitüntetés átnyújtására.
Dr. Réthy Imre: Sajnálta, hogy Láng Miklós nem tudott résztvenni ezen a mai ünnepségen, de az is nagydolog, ha valaki 100 évet megél. Láng Miklós egy élő történelem.
Életpályáját részletesen ismertették. Valójában három család nagyon szoros összefonódásáról beszélhetünk - Réthy, Láng, Vidovszky nagycsalád. Vidovszy Ferenc,
Vidovszky Béla édesapja volt Gyoma első jegyzője az 1800-as években. Vidovszky
Béla unokatestvére Vidovszky Erzsébet volt, akinek Láng Miklós és személye az unokái. Láng Miklós édesanyját Réthy Erzsébetnek hívták, ő volt a legidősebb a Réthy
testvérek között. Az a gyár, amiről a méltatásban említést tettek, az a békéscsabai
Réthy Gyógyszerészeti Laboratórium, aminek egyik ismert terméke a Pemete gyógy
cukorka, ami sokak emlékében még elevenen élhet.
Így kapcsolódik össze ez a három család, és ezért jött ma ő el, hogy ezt a díjat átvegye.
Megköszönte a képviselő-testületnek, polgármester úrnak, és ígérte, hogy Láng Miklóst tájékoztatni fogják erről a mai ünnepségről, és találnak alkalmat arra, hogy személyesen is szembesüljön ezzel a szép kitüntetéssel.
Megyeri László narrátor, aljegyző: Farkas Zoltánné (Szabó Mária) matematika - kémia
szakos általános iskolai tanár, iskolaigazgató. Dévaványán született, középiskolai tanulmányai kezdetekor került Gyomára a helyi gimnázium tanulójaként. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett tanári végzettsége mellé közoktatás vezetői szakvizsgát tett 2006-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen.
1981-től tanára a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégiumnak, 2003-tól
igazgatója. 2005-től elnöke a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány kuratóriumának,
2012-től az alapítvány tulajdonában lévő Rózsahegyi Ház működtetője. 2003-tól tagja
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az Endrődiek Baráti Körének, 2015-től a Városunk című folyóirat szerkesztőbizottságának.
2006-2010-ig Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának,
2011-2014-ig az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának tagja, 2014-től a 6. egyéni választókerület önkormányzati képviselője.
Farkas Zoltánné tanárként, igazgatóként, közéleti szereplőként is elkötelezett lokálpatrióta. Iskolájának diákjai a városi rendezvények, nemzeti ünnepek, megemlékezések aktív, magas színvonalat nyújtó szereplői. Sokat tesz azért, hogy az iskola arculatát is áthassa a szűkebb pátria, a szülőföldhöz való ragaszkodás. Hűséggel ápolják a
névadó Rózsahegyi Kálmán emlékét, szellemiségét beépítve a nevelő-oktató munkába. A Rózsahegyi Napok megszervezésével, tematikájának kiválasztásával, a meghívott előadók felkérésével a Gyomaendrődhöz való kötödést és annak erősítését segíti
elő. Együttműködik az iskola egykori diákjaival iskolatörténeti megemlékezések, találkozók szervezésében, 2014-ben az öregdiákok Szent Imre Emlékérem díját vehette át.
2012-től működik irányítása alatt az öregszőlői Rózsahegyi Ház. Az integrált közösségi és szolgáltató terek létrejöttét a külterületi közszolgáltatások minőségének javítása
indokolta, az ahhoz szükséges infrastruktúra-fejlesztése, az ott élő lakosság hátrányainak csökkentése érdekében. Az IKSZT beépült a településrész életébe: játszóteret,
kemencét, kerti sütőt építettek, pályázatokkal segítik a működtetés feltételeit.
Farkas Zoltánné 8 éve szervezi a Bogrács Napját. A rendezvényen baráti társaságok,
családok, civil csoportok főznek hangulatos, családias környezetben kulturális és
sportprogramok kíséretében.
Erős és tartalmas kapcsolatot működtet civil szervezetekkel. Rendszeres kapcsolatot
ápol az endrődi kötődésű díszpolgárokkal. Az Endrődiek Baráti Körének tagjaként
szervezi az iskola és a civilszervezet együttműködését: rendhagyó órák vendégelőadókkal, kiállítások, baráti találkozók és egyéb rendezvények. Aktív szerepet vállalt a
Gyomaendrődi ki kicsoda könyvek kiadásában.
2006-tól vesz részt Gyomaendrőd Önkormányzatának munkájában. Bizottsági tagként
képviselte a választópolgárokat, különös figyelemmel az oktatás, a kultúra, a sport
területekre. Munkájára jellemző, hogy az önös érdek, a szűk csoportok érdekei elé
helyezi a közösség érdekét. Hittel és becsülettel látja el szerteágazó feladatait.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testület Farkas Zoltánné részére
Gyomaendrődért díjat adományoz.
Felkérte Toldi Balázs polgármester urat a kitüntetés átnyújtására.
Farkas Zoltánné: Nagy megtiszteltetés számára ez az elismerés. Köszönte a döntéshozóknak és felterjesztőknek, akik nélkül nem lennének díjazottak.
Szerencsésnek mondhatja magát, mert olyan közösségbe sodorta az élet, ahol megtalálta azokat az embereket, akikkel szívesen és eredményesen tudott együttműködni.
Sok-sok közösségi élményben volt része, megtapasztalta a közösség erejét, a közösség bölcsességét, és hisz abban, hogy az embernek igénye van arra, hogy közösségben éljen. Mindenkit arra biztatott, hogy keressen olyan csapatot, közösséget, ahol
tartalmasabbá, színesebbé, boldogabbá tudja tenni a saját életét, és szolgálhatja a
közösség javát.
649. oldal

Még egyszer megköszönte a megtiszteltetést, és mindenkinek színes közösségi életet
kívánt. Tapasztalja meg ezeket az élményeket az életében.
Megyeri László narrátor, aljegyző: Tímár Attila mesterszakács, pincérmester 1975.
február 11-én született. Tanulmányait Gyomán kezdte, majd elvégezte a Komócsin
Zoltán Vendéglátó Ipari Szakközépiskolát. Tanulmányait a KISOSZ-nál folytatta, ahol
vendéglátó menedzser végzettséget szerzett, majd a szakács mesterképzést végezte
el.
Számos, a nemzetközi versenyek zsűrizéséhez is szükséges diplomát szerzett. Többszörös szakácsolimpikon, nemzeti szakács válogatott tag. Olimpiai és világbajnoki
érmek birtokosa.
Nívós éttermekben dolgozott, szakácsként és pincérként is. 2000-től a család tulajdonában álló gyomaendrődi panziót vezeti. 2005-től vizsgáztatóként és szakértőként,
2008-tól pedig szakács gyakorlati oktatóként is dolgozik. 2007-ben a Szent Vince
Borrend tagja lett. 2012-ben a Magyar Gasztronómiai Szövetség Gyula és környéke
régió elnökévé választották. 2012-től a Bethlen Gábor Szakképző Iskola Szakoktatója.
2014-től a World Association of Chef's Societies zsűritagja. 2015-től a Szakács Mestervizsga bizottság elnöki tisztét is betölthette. Jelenleg a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Junior szakterületéért felel.
2008-ban az erfurti szakácsolimpián, a Békés Megyei Gasztronómiai Team tagjaként
egyéni versenyzéssel ezüstérmet nyert. Ezt az érmet megismételhette 2010-ben és
’14-ben a Luxemburgi világbajnokságon és a 2012-es valamint ’16-os erfurti szakácsolimpián Magyar a Nemzeti Szakácsválogatott, illetve a Békés megyei csapat tagjaként.
2017-ben Indonéziában, majd 2018-ban Pakisztánban népszerűsítette szűkebb pátriáját, Békés megyét és a csodálatos magyar konyhát, képviselve Gyomaendrődöt is.
2019-ben szakértő segítséget és támogatást nyújtott a Körösmenti-egres torta elkészítéséhez, amely a Magyarország Tortája versenyben, diétás kategóriában a döntőbe
jutott, a Tímár Panzió és Étterem, Gyomaendrőd tortájaként.
Tímár Attilának a munkája a szenvedélye is. Rengeteg energiát, időt, pénzt áldozott
arra, hogy a gasztronómiai versenyeken Békés megyét képviselhesse kiemelkedő
eredményekkel.
Tímár Attila lokálpatrióta, Gyomaendrőd bármely rendezvényére felkérve
közreműködőként, tanácsadóként, lehet számítani rá.
A nemzetközi Sajt-és Túrófesztiválon, a Bogrács Napja főzőversenyen és a Torta- és
Süteménysütő versenyen évek óta aktív közreműködő, zsűri elnök, zsűri tag, szakmai
mentor. A Gyoma 300 éves város rendezvény sorozatban az 1500 szeletes torta megvalósítását szakértő tanácsadással, jelentős anyagi hozzájárulással, a torta elkészítésében való közreműködéssel segítette.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Timár Attila részére
Gyomaendrődért Elismerést adományoz.
Felkérte Toldi Balázs polgármester urat a kitüntetés átnyújtására.
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Timár Attila: Megköszönte Polgármester úrnak, a Képviselő-testületnek, hogy érdemesnek tartották erre a díjra. Ez az elismerés nem az övé, hanem a közösségé, velük
együtt hozta ezt létre.
Megköszönte a családjának, hogy segítették abban, hogy részt vehessen ezeken a
társadalmi eseményeken, aminek köszönhetően, ma itt állhat és átvehette az ezért
járó elismerést.
Megyeri László narrátor, aljegyző: A kitüntetésben részesítettek tiszteletére kérte,
hogy hallgassák meg Papp Gábor gitárművész-tanár tolmácsolásában Karlo
Domenikoni: Sné in isztanbul és Leo Brauwer: Novemberi nap című művét.
Megyeri László narrátor, aljegyző a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
szóló törvény ajánlását követve Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete is létrehozta a települési értéktárat és települési értéktár albizottságot. Az
albizottság feladatai közé tartozik a településen fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, ezek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, valamint az értékek megyei értéktárba történő megküldése.
A helyi értéktár albizottság kezdeményezte, hogy az önkormányzat elismerő oklevéllel tisztelje meg azokat a személyeket és közösségeket, akik azoknak a helyi értékeknek a gondozói, amelyek jelenleg, illetve, hagyományteremtő célzattal, a jövőben helyi értékké kerültek nyilvánításra.
A helyi érték ismertetése után kérte annak tulajdonosát, gondozóját, hogy az értéktár
albizottság elnökétől, Lehóczkiné Timár Iréntől vegye át az emléklapot.
Határ Győző Városi Könyvtár
A könyvtár klasszikus funkcióin túlmenően jelentős szerepet vállal a tudás előállításban, szétsugárzásában. A város szellemi és kulturális életének meghatározó intézménye. Programjaik sokszínűsége erősíti a közösségi kapcsolatok fejlődését.
Tulajdonos: Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető
Gyomai Evangélikus Templom épülete
A templom mind Gyomaendrőd, mind az úgynevezett „német-város” ikonikus épülete, helyi védettség alatt áll. Története szorosan összefonódik a város német származású lakóinak múltjával és jelenével.
Tulajdonos: Fülöp Mónika lelkész
Endrődi cigányzenész hagyományok és emlékmű
Endrőd történelméhez szervesen hozzátartozik az endrődi cigányok élete és kultúrája.
Az endrődi cigányzenészek széles körben ismertek voltak. A zenészhagyományoknak
állít emléket a Kossuth téren felállított emlékmű is, amely fontos szerepet tölt be az
emlékezet megtartásában.
Tulajdonos: Szécsi Zsolt Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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Endrődi Tájház
Az Endrődi Tájház a város egyetlen népi műemléke, az egykori Endrőd hagyományos
paraszti építészetének utolsó példánya. Az impozáns épület országos és helyi védettség alatt áll. A tájház és néprajzi gyűjteménye a város néprajzi és helytörténeti értéktára.
Tulajdonos: Dr. Szonda István intézményvezető – távolléte miatt később veszi át az oklevelet.
Kner tér
A Kner családnak emléket állító tér városunk egyik kedvelt területe. Központi elhelyezkedése, a rendezett térszerkezet és a Kner család szellemiségéhez kapcsolódó
térelemek a méltó megemlékezés mellett a pihenés kellemes helyszínét is biztosítják.
Hantoskerti termálkút
Városunk életében több évtizede jelentős szerepet tölt be a Hantoskerti termálkút. A
kútból származó gyógyvíz hatása és többcélú felhasználása miatt is jelentős. A
melegkút néven ismert kifolyó kedvelt találkozási helye a gyomaendrődieknek.
Hősök Emlékműve (Gyoma)
Az apák, férjek és fiúk elvesztése miatti fájdalom kitörölhetetlen a családok emlékezetéből, de a veszteség a helyi közösséget összekovácsolta, a hősök iránti tisztelet napjainkig él. Az emlékmű a város egyik nevezetessége, történelmünk szószólója és a
háborús áldozatok emlékhelye.
Hősök Emlékműve (Endrőd)
Endrőd egyik nevezetessége, az endrődiek összetartozásának egyik jelképe. Az emlékmű központi szerepet töltött be a lakosság életében. Jelentősége az emlékezés, a
hősök emléke előtti tisztelgés és a hazafias érzések közvetítése.
Márton Gábor helytörténeti munkássága
Az oktató-nevelő munka mellett végzett helytörténeti munkássága példa- és forrásértékű. Nyomtatásban és kéziratban található munkái segítenek abban, hogy jobban
megismerhessük településünk múltját.
Varga Lajos sportpályafutása
Varga Lajos sportpályafutására, elért eredményeire büszke szülővárosa. A sport terén
végzett edzői munkája hozzájárult ahhoz, hogy a torna sport népszerűbbé váljon településünkön és példát adjon a fiatal generáció számára.
Varjú Vilmos sportpályafutása
Az endrődi származású sportoló kimagasló, gyönyörű eredményeket ért sportpályafutása során. Életútja, eredményei büszkeséggel töltenek el minden sportszerető embert.
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Gyomaendrődi gyógyvíz
A gyomaendrődi gyógyvíznek a gyógyításban, az egészség védelmében, megőrzésében betöltött szerepe jelentős. A gyomaendrődi gyógyvíz széles körben ismert érték,
a város idegenforgalmának egyik vonzereje, Gyomaendrőd ismertségének egyik
alappillére.
Tulajdonos: Toldi Balázs polgármester
Megyeri László aljegyző, narrátor: Önkormányzatunk, a több évtizeden át, a köz
szolgálatában végzett tevékenység előtti tisztelgéssel, és egy hagyományteremtő
nemes gesztussal kíván megemlékezni azokról, akik az egészségügyben, oktatásban,
szociális ellátásban és a közszolgálatban eltöltött hosszú idő után az elmúlt egy évben aktív pályafutásukat befejezték és nyugállományba vonultak.
Kérem, hogy a szólítottak fáradjanak ki és vegyék át polgármester úrtól köszönetünk
jelképét.
Egészségügyben dolgozók
Darvasi Ferenc karbantartó
Közoktatásban dolgozók
Baráth Ella Piroska pedagógus
Gordos Zsuzsanna pedagógus
Tótka Margit pék, cukrász oktató
Szociális dolgozók
Csaba Jánosné
Korcsok Andrásné
Nagy Antalné
Köztisztviselő
Wagner Gáborné
2.Napirendi pont
Hozzájárulás KLIK EFOP pályázatok
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a képviselőtestület a májusi ülésén, mint tulajdonos hozzájárult ahhoz, hogy a Gyulai Tankerületi
Központ pályázatot nyújtson be a Fő út 181., valamint Népliget utca 2. alatti intézmények infrastrukturális fejlesztése érdekében.
Teleki –Szávai Krisztina a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója kérelemmel fordult a
képviselő-testülethez, hogy a sikeres pályázatból megvalósult a Tankerület vagyonkezelésében lévő Kis Bálint Általános Iskola, valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola és Kollégium Fő út 181., valamint a Népliget utca 2. szám alatti telephelyek infrastrukturális fejlesztéseit a támogatást igénylő Gyulai Tankerületi Központ aktiválhas653. oldal

sa, továbbá a tulajdonos Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ingatlant a kötelező
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre bocsájtja.
Mivel az ingatlanok határozatlan ideig a Gyulai tankerületi Központ vagyonkezelésében vannak, így a hozzájárulás megadása nem hordoz kockázatot.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy adják meg a hozzájárulást.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
280/2019. (VIII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos
hozzájárul ahhoz, hogy a sikeres EFOP-4.1.3-17-2017-00406 azonosító számú
pályázatból megvalósult az Önkormányzat tulajdonában, de Tankerület vagyonkezelésében lévő Kis Bálint Általános Iskola, valamint az EFOP-4.1.3-172017-00416 azonosítószámú pályázatból megvalósult Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium egy-egy telephelyén a Gyomaendrőd Fő út 181.
szám alatt, valamint Gyomaendrőd Népliget utca 2. szám alatti telephelyek infrastrukturális fejlesztéseit a támogatást igénylő Gyulai Tankerületi Központ saját könyveiben aktiválhassa, továbbá a tulajdonos Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete az ingatlanokat a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre bocsájtja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Toldi Balázs polgármestert, hogy a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal
Megyeri László aljegyző, narrátor: Elérkeztünk mai ünnepi ülésünk záróakkordjához, a Szózathoz.
Mielőtt erre sor kerülne, felkérte a kitüntetett vendégeket, hozzátartozóikat, illetve
mindazokat, akik arra meghívót kaptak, hogy az ünnepi ülés végét követően fáradjanak át a Corini teremben sorra kerülő állófogadásra.
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Szózat

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Lehóczkiné Timár Irén
hitelesítő

Ágostonné Farkas Mária
hitelesítő
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