GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
7/2020.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július
23-i nyílt üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Dávidné Csontos Marianna, Béres János, Farkas Zoltánné, Szujó
Zsolt, Ágostonné Farkas Mária, Fülöp Zoltán képviselő

Pap-Szabó Katalin jegyző
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Petényi Roland osztályvezetők, Varjú Róbert a közmunkairoda
vezetője valamennyi napirendhez
Mraucsik Éva a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Takács Gabriella gazdaságvezető
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-14:49

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző nőt és az
intézmény részéről megjelenteket. Megállapította, hogy a soron kívüli ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 8 fő. Jelezte távollétét Betkó József, Gózan Sándor, Vasas György Péter és Weigert László képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Farkas Zoltánné és Fülöp Zoltán képviselőket
kijelölni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
122/2020. (VII. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli Farkas Zoltánné és Fülöp Zoltán képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az ülés napirendjére tett javaslatot. A meghívó szerint hat
napirend kerülne megtárgyalásra, hetedik a bejelentések, míg az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján egy napirendet zárt ülésen tárgyalnának. Megkérdezte van-e
javaslat, kérés a napirendet illetően.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy a fentiek szerint határozzák meg
az ülés napirendjét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
123/2020. (VII. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Nyári napközi ellátáshoz kapcsolódó egyéb felmerülő költségek átvállalása
2. Körösszögi Kistérségi Többcélú Társulás és a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény megkeresése
3. Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ dolgozói részére eseti illetménykiegészítés biztosítására
4. A 372/2019.(IX.6.) Gye. Kt. határozat módosítása
5. Sportpark helyszín kijelölés
6. Tulajdonosi hozzájárulás parkoló építéshez
7. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pont zárt ülésen kerül megtárgyalására.
8. Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata
Határidő: azonnal
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1.Napirendi pont
Nyári napközi ellátáshoz kapcsolódó egyéb felmerülő költségek átvállalása

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 Jelen és
Jövő Gyermekeiért Alapítvány közreműködésével az idei évben is megszervezésre
kerül a nyári napközi. Az Alapítvány 2020. június 29. napjától 2020. augusztus 14. napjáig hét héten keresztül önként vállalt feladatként biztosítja a nyári napközi ellátást.
Az Önkormányzat által biztosítandó 5.000.-Ft/gyermek, de maximum 700.000.-Ft támogatás be van tervezve az idei évi költségvetésbe.
A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt nagyon sok gyermek venné igénybe a nyári
napközi ellátást, azonban jó néhány szülő nem tudja a szülők által fizetendő 7.000
Ft/gyermek/hét díjat megfizetni. Erre figyelemmel érkezett egy olyan jelzés, hogy
ezen rászoruló családoktól a képviselő-testület vállalja át ennek a díjnak a megfizetését. Ennek az összegnek a forrása lehetne a veszélyhelyzet idején a képviselői tiszteletdíjak 50 %-a, valamint az alpolgármester és a polgármester költségtérítésének lemondásából keletkezett 2 029 019.-Ft.
A javaslat az, hogy a szülők által fizetendő 7.000.-Ft/gyermek/hét összegben – maximum 980.000 forintot - a Képviselő-testület a lemondásból keletkezett működési céltartalék terhére biztosítsa.
Ágostonné Farkas Mária képviselő megkérdezte a nyári napközi ellátás rászorultsági
alapon vehető igénybe, vagy mindenki számára.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető válaszolva elmondta, mindenki számára igénybe vehető, de csak 140 főig tudják biztosítani.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, napi kapcsolatban vannak
az Alapítvánnyal, sok Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolás tanuló veszi igénybe ezt az
ellátást. Egyre többen jelentkeznek, mivel a szülők a veszélyhelyzet miatt felhasználták a szabadságuk egészét vagy jelentős részét. Az Alapítvány koordinálja, hogy egyegy gyermek azért ne vegye igénybe egész nyáron és bizonyos feltételeket is megszabnak a jelentkezéskor. Egyenlőre mindenki elégedett.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, hogy maximum két hétig veheti
igénybe egy-egy gyermek ezt a támogatást.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, hogy azon gyerekeknek, akiknek jár a nyári étkeztetés és igénybe veszik a tábort is, akkor ők mind a két ellátást
kapják. Koordinálja ezt valaki.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető válaszolva elmondta, a szülőnek kell jeleznie, ha
a gyermeknek jár a nyári étkeztetés is, de össze fogják vetni a névsort.
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Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket,
hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
124/2020. (VII. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselői
tiszteletdíj, illetve a költségtérítésről való lemondás során keletkezett
összegből 980.000.-Ft-ot a 2020. évi nyári napközi ellátáshoz kapcsolódóan az egyéb felmerülő költségek – étkezési térítési díj, belépő díjak - átvállalására fordítja maximum 140 gyermek vonatkozásában.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvánnyal kötött megállapodás kiegészítésére, az egyéb felmerülő költség támogatási feltételeivel kapcsolatban.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Körösszögi Kistérségi Többcélú Társulás és a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény megkeresése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az önálló gazdasági szervezettel rendelkező
költségvetési szerveknek, valamint a térségi fejlesztési tanácsoknak is lehetőségük
van az önkéntes csatlakozására az önkormányzati ASP rendszerhez.
Egyes önkormányzatok 2018. január 1. óta, önkormányzatunk 2019. január 1. óta az
ASP rendszert használják, ezért a rendszer egységessé tétele mellett, kiemelkedő
szempont a költségmegtakarítási lehetőség is, ezért javasolt lenne az ASP rendszer
bevezetése a Többcélú Társulás és a Szociális Intézmény esetében is.
Az intézmény megkereséssel élt önkormányzatunk, mint tag felé, hogy csatlakozni
kíván az önkormányzati ASP rendszerhez.
Támogató döntés esetén a Társulás 2020. július 31-éig kezdeményezheti a csatlakozást, a csatlakozás időpontja ebben az esetben 2021. január 1. napja lenne.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy támogassák a csatlakozást.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
125/2020. (VII. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Körösszögi Kistérségi Többcélú Társulás és a Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény csatlakozzon az önkormányzati ASP rendszerhez.
Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs polgármester
3. Napirendi pont
Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ dolgozói részére eseti illetménykiegészítés biztosítására
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a koronavírus járvány időszaka alatt az intézményben dolgozók elég komoly igénybevételnek voltak kitéve, mely igénybevételt és
plusz feladatot szeretnék részükre egy egyszeri pluszjuttatással elismerni, ami nettó
50.000 Ft-ot jelentene.
Az intézmény által összeállított lista szerint 91 főt érintene az egyszeri kiegészítés - 23
fő, aki az intézmény alapellátásában lát el feladatot, 68 főt pedig a szakosított idősotthoni ellátásban. A javasolt eseti illetménykiegészítés mindösszesen 7.902.622 Ft
lenne. Ennek forrása az az összeg, amit a települési önkormányzatok által biztosított
egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak finanszírozásához nyújtott a Kormány. Plusz önkormányzati forrást nem igényel.
Nem minden dolgozót érintené ez az illetménykiegészítés, ugyanis voltak olyan területek az intézményen belül, ahol többletfeladatot nem rótt ez az időszak az ott dolgozókra, ezért őket nem szeretnék kiemelni. Azok viszont, akik fontos feladatot láttak el,
azok plusz munkáját el kell és el is lehet ismerni.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy éljenek javaslattal az intézményt fenntartó
Társulási Tanács felé az egyszeri juttatás biztosítására.
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
126/2020. (VII. 23.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak
finanszírozásához nyújtott kiegészítő támogatás terhére a Térségi
Szociális Gondozási Központ azon dolgozói részére, akik a veszélyhelyzet ideje alatt többletfeladatot láttak el, egyszeri illetménykiegészítést biztosítson a 2020. augusztusban esedékes bérkifizetéssel egy
időben.
A javasolt eseti illetménykiegészítés nettó összege 50.000 Ft/ fő, a juttatásban részesülő munkavállalók létszáma 91 fő.
Határidő: 2020. július 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
4. Napirendi pont
A 372/2019.(IX.6.) GYe. Kt. határozat módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, önkormányzatunk sikeresen pályázott a Kutyajólét Gyomaendrőd Kutyáiért Állatvédő Egyesülettel együttműködésben a Gyepmesteri telep infrastrukturális fejlesztése és programok megvalósítása érdekében. A támogatás összege: 9.485.596 Ft, a teljes önerő összege pedig 1.721.840 Ft. A tárgyban
nevezett határozatban a képviselő-testület 1.681.115-Ft önerőt határozott meg, melyet a projekt költségvetésének módosulása miatt 40.725 Ft-al szükséges kiegészíteni.
A hiányzó önerő a Felhalmozási céltartalék TOP és egyéb pályázati saját erőtartalék
keret terhére biztosítható.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a telep fejlesztése még az idei évben befejeződik.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy támogassák a határozat döntési javaslat szerinti módosítását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
127/2020. (VII. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
372/2019.(IX.6) GYe Kt. határozattal módosított 307/2019.(VIII.29.)
GYe. Kt. határozatát az alábbira módosítja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-19-2.1-54-10-19 kódszámú Önkéntes tevékenységek, közösségi programok megvalósítását szolgáló komplex projek286. oldal

tek támogatása című pályázati felhívásra, együttműködésben a Kutyajólét Gyomaendrőd Kutyáiért Állatvédő Egyesülettel A Gyepmesteri telep infrastrukturális fejlesztése és programok megvalósítása érdekében a Gyomaendrőd külterület 02760/2 helyrajzi számot érintően.
A pályázat teljes költségvetése 11.207.436 Ft, melynek megvalósításához 1.721.840 Ft önerőt biztosít, melyhez 1.681.115 Ft Ft összegű
önerőt az 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Felhalmozási céltartalék Gyepmesteri telep önerő soron, a hiányzó 40.725
Ft - nyi önerőt pedig a 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Felhalmozási céltartalék TOP és egyéb pályázati saját erőtartalék keret terhére biztosít.
Felhatalmazza Toldi Balázs polgármester a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs polgármester
5. Napirendi pont
Sportpark helyszín kijelölés
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, napokkal ezelőtt érkezett az értesítés arról,
hogy a 2016-ban benyújtott pályázatunk alapján önkormányzatunk támogatásban
részesült, melynek eredményeként 1 db D típusú sportpark megvalósítására nyílik
lehetőségünk. A Sportpark helyszínéről a képviselő-testületnek kell döntenie.
A sportpark minimum 150 m2 alapterületű, gumi burkolattal ellátott és 15 db sporteszközt foglal magába.
A beruházást nem az önkormányzat fogja megvalósítani, csak a területet kell kijelölnünk, illetve egy kapcsolattartót, aki a város részéről koordinálja a beruházást.
2016-ban a pályázat benyújtásakor 4 sportpark létesítésére szolgáló helyet határoztunk meg, most ezek közül kellene egyet kijelölni a képviselő-testületnek.
Felkérte a képviselőket véleményezzék az előterjesztést, tegyenek javaslatot a sportpark helyszínére.
Ágostonné Farkas Mária képviselő elmondta, a pályázat benyújtásakor, mint intézményvezető a Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyén történő megvalósítás mellett lobbizott. Továbbra is nagyon szeretné, ha a sportpark itt valósulna meg, ahol
azóta elkészült a gumiburkolatos pálya, amely mellett még vannak olyan részek, amik
még nem kerültek felújításra, leburkolásra. Ezen az udvaron 220 gyermek van a szünetekben, így ennél nagyobb kihasználtságot egyik helyszínen sem tudnának elérni.
Az iskola reggel 6 órától este 8 óráig tudná a nyitvatartást biztosítani, bekamerázott
terület, mindig van felnőtt felügyelet.
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Kérte a képviselő társait, hogy támogassák ezt a helyszínt. Hosszú távon ez egy kihasznált sportudvar lehetne, ezáltal az iskola udvara is rendezetté válna, ami a város
számára is fontos lehet, hiszen a tanuló ifjúság egészségnevelése egy fontos szempont mindannyiunk számára.
Polgármester úrral egyeztetve elképzelhetőnek tartaná, hogy a helyszínt illetően kikérnék a város lakóinak véleményét, mint ahogy azt tették a játszótér elhelyezése
kapcsán.
Szujó Zsolt bizottsági elnök a maga részéről egy közterületi elhelyezést tartana jó
megoldásnak, egy olyan frekventált helyen, ahol lenne kihasználtsága. Utalt a következő napirendi pontra, ami a két városrész közti területfejlesztésével foglalkozik – ez
is lehetne egy motiváció. Az Október 6 lakótelep környékét ideálisnak tartaná - bár itt
a kihasználtság kissé kérdéses lehet.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök egyetértett képviselő úrral abban, hogy közterületi
elhelyezés lenne célszerű. A maga részéről vagy az Erzsébet liget vagy az Október 6
lakótelep, az, amiben gondolkodna. A ligetben a szúnyoginvázió miatt esetleg nem
lenne komfortos, illetve nem tudjuk, mekkora területet igényel, bár a fürdő látogatottságával össze lehetne kötni. Az Október 6 lakótelepen viszont elegendő szabad
terület van, forgalmas. Talán ez utóbbi helyszínt tudná támogatni.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, 15 nap áll rendelkezésre, hogy az önkormányzat jelezze a támogató hatóság felé, hogy melyik helyszínen valósuljon meg a
beruházás.
A facebookon megtartott online szavazással lenne lehetőség a város lakóinak véleményét kikérni, és annak eredményét tekinthetnék a képviselő-testület döntésének.
Az Erzsébet ligetben lévő bitumenes pályán is elhelyezhető lenne egy ilyen létesítmény – közel a fürdő és parkolási lehetőség is van.
Az Október 6 lakótelepen lévő szabad területnek egyelőre nincs funkciója, jó lenne
elindítani itt is egy fejlesztést.
Fülöp Zoltán képviselő elmondta, ha több helyszínen is lenne lehetőségünk ilyen
sportparkot létesíteni, akkor támogatná a Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyét.
Mivel csak egy lehetőségünk van, így nem csak az iskolások a célcsoport, hiszen a
felnőttek közül is biztos sokan használnák, viszont ha bekerített helyre tennék, akkor
attól esetleg visszariadnának. Ezért inkább az Október 6 lakótelepen történő létesítést
támogatná.
Ágostonné Farkas Mária képviselő hangsúlyozta, attól, hogy az iskola udvara körbe
zárt, de egész nap nyitva, bárki be tud jönni és használni tudja a sportparkot. Éjszaka
meg nem biztos, hogy nyitva kellene tartani. Mindenképpen hasznos lenne, ha kamerával felszerelt, védett területre kerülne elhelyezésre.
Természetesen, ha más elhelyezést javasol a képviselő-testület azt is támogatni tudja.
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Béres János képviselő véleménye szerint az iskolaudvaron történő elhelyezésnél a
hétvégi használat is problémát jelentene, hogyan oldanák meg a nyitvatartást.
A maga részéről az Erzsébet ligetben a bitumenes pályán való elhelyezést támogatná.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a két településrész között lévő Október 6 lakótelepen történő elhelyezést támogatta. Javasolta, hogy ne várjanak a döntéssel,
hozzák meg most.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, pályázati feltétel volt, hogy 0-24 órában biztosítani kell a sporteszközök elérhetőségét.
Figyelemmel a hozzászólásokra, javaslatokra, javasolta, hogy külön-külön szavazzanak
a javasolt helyszínekről.
Elsőként a Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyén történő elhelyezésről kérte a
képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
128/2020. (VII. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
támogatja, hogy a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program
IV. üteméből megvalósuló D típusú kültéri sportpark helyszíneként a
Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyét jelöljék ki.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben az Október 6 lakótelep helyszínéről kérte
a képviselők döntését. Véleménye szerint a Fő út és a lakótelep közötti területet kellene megjelölni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
129/2020. (VII. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program IV.
üteméből megvalósuló D típusú kültéri sportpark helyszíneként az
Október 6 lakótelepet jelöli ki.
289. oldal

Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester javasolta, hogy szavazzanak még az Erzsébet ligetben lévő
bitumenes pályán történő elhelyezésről, mint póthelyszínről arra az esetre, ha a
sportpark építetője a képviselő-testület által kijelölt Október 6 lakótelepet nem találná alkalmasnak a beruházás kivitelezésére.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
130/2020. (VII. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program IV.
üteméből megvalósuló D típusú kültéri sportpark póthelyszíneként az
Erzsébet ligetet jelöli ki.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Tulajdonosi hozzájárulás parkoló építéshez
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 Koszticza
László a Koszti-Invest Kft. képviseletében megkereste önkormányzatunkat és arról
tájékoztatott, hogy az általa képviselt cég az Újkert sor 2. szám alatti ingatlan megvásárlásával egy 3 üzletből álló épületcsoport építését készíti elő.
Az ingatlan a természetben Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és a Fő út közötti
gyepes területen található.
A projekt előkészítése jelenleg az építési engedélyes tervek elkészítésének fázisában
áll. A beruházó és a tervező az elmúlt napokban arról tájékoztatta, hogy a megfelelő
üzlet méretek kialakítása mellett az ingatlanon nem lehet megépíteni az OTÉK előírásainak megfelelő 67 db parkolóhelyet, csak 56 db-ot, ezért arra kérte az önkormányzatot, hogy segítsen ennek a problémának a megoldásában.
A lehetőségeinket megvizsgálva úgy látjuk, hogy a szóban forgó ingatlan és a Selyem
út közötti önkormányzati közterületen (megközelítőleg 400 m2) a szükséges 11 parkolóhely kialakítható.
A beruházó a megoldási javaslatot elfogadta. A legutóbbi egyeztetésen tájékoztattuk
arról is, hogy amennyiben a közterületet is igénybe kívánják venni, úgy a felmerülő
előkészítési és kivitelezési költségek a beruházót fogják terhelni és az ingatlan és a
parkoló az önkormányzat tulajdonában marad.
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Terület helyszínrajza a csatolt mellékletben látható.
Megkérdezte van-e kérdés, vélemény a témával kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek a tulajdonosi hozzájárulás
megadását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
131/2020. (VII. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Koszti-Invest Kft. (székhely: 5420 Túrkeve, Sáros u.
13.) a Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonában lévő 3409/12
helyrajzi számú kivett közterület megnevezésű ingatlanon tervezett
12 férőhelyes személygépjármű parkoló építést végezzen.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kivitelezési munkáinak megkezdését a részletes dokumentáció ismeretében engedélyezi.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlanon végzett értéknövelő beruházásra nem tart igényt, azt nem téríti
meg a beruházó számára. A beruházó, kivitelező az értéknövelő beruházásra jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen igényt nem
tarthat.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a beruházáshoz szükséges jognyilatkozatok
kiadására.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Bejelentések
Toldi Balázs polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megjelent a jogszabály a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának
átalakulásáról. Az érintett intézmények vezetőivel megtörtént az egyezetés a jogszabályban foglaltakkal kapcsolatos intézkedésekről. Augusztus 15-ig kell írásban tájékoztatni a dolgozókat, október 31-ig kell megkötni az új munkaszerződést és november 1. napjától alakul át a jogviszonya a közalkalmazottnak. A munkabér mértéke nem
lehet alacsonyabb annál, mint amekkora összegre közalkalmazotti illetményként jogosult volt.
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A következőkben ismertette az augusztus 20-a tervezett programját. A tervek szerint
14 órakor tartanák meg az ünnepi képviselő-testületi ülést, 16 órától Szabadság tér
téravató, állami ünnepség, 17.30 órától pedig kezdődne a Főtéri Sokadalom.
Augusztus 21-én lenne a Halfőző verseny.
Július 29-én várható egy Kormányülés, ahol döntenek az ezt követő időszak veszélyhelyzet miatti intézkedésekről. A tervezett programokat ennek függvényében fogják
alakítani.
Elmondta még, hogy a Körös-völgyi szúnyoggyérítési konzorcium tagtelepüléseinek
polgármesterei kérelemmel fordultak a Belügyminiszterhez, illetve a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez a légi szúnyoggyérítés engedélyezése miatt. Nem feltétlenül ennek a kérelemnek a hatására, de engedélyezték a légi szúnyoggyérítést több
ezer hektáron Magyarországon. Gyomaendrődön hétfőn este várható a gyérítés,
mind a belterületen, mind pedig a holtágakon. A holtági egyesületek vezetőivel tartott megbeszélésen elhangzott, hogy a következő évtől megpróbálják úgy kialakítani
a rendszert, hogy a közbeszerzéshez képest rugalmas legyen. Az egyesületek önállóan is meg tudják rendelni a gyérítést. A jelenlegi Környezetvédelmi alapból szeretné,
ha külön forrást is elkülönítenének erre a célra, ami a felhasználás szerint kerülne kifizetésre, amit a holtági egyesületek saját forrással egészítenének ki.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester az endrődi településrészen a Fő út melletti
parkoló építéssel kapcsolatban érdeklődött, hogy mikorra várható. Az ott lévő néhány
üzlet előtt nagyon nehézkes a parkolás, nincs hely, nincs rá lehetőség a kerékpárút
oldalában pedig megállni tilos. A boltot üzemeltetők azt kérnék, hogy találjunk rá valami megoldást.
Kérdése volt még, hogy a holtágak kaszálása mikor fog megtörténni.
Toldi Balázs polgármester reagálva elmondta, az érintett üzletek tulajdonosaival egy
helyszíni bejárás során át fogják beszélni, hogy jövőre hogyan tudnák a kivitelezést
megoldani.
Pardi László osztályvezető a kaszálással kapcsolatban elmondta, hogy a nagyfokú
szúnyoginvázió miatt nem vállalta a vállalkozó. A szúnyoggyérítést követően el fogja
végezni.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester hangsúlyozta, a Hadház utca végén lévő sétáló részen derékig ér a gaz, tele parlagfűvel. Büntetjük a lakosokat, akik a saját ingatlanjaikat nem tartják rendbe, közben meg az önkormányzati területek is elhanyagoltak, gazosak.
Toldi Balázs polgármester reagálva elmondta, hogy az augusztus havi ülésre beterjesztésre kerül egy rendelet-tervezet annak szabályozásáról, hogy az elhanyagolt, lakatlan ingatlanok előtt a közterületen elvégzett gaz és gyommentesítés költségét milyen módon tudják adók módjára behajtani az ingatlan tulajdonosától.
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Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta, a közelmúltban, Öregszőlőben, a Diófa utcában gázvezeték épült, amit sajnálatosan az út közepén vezettek végig. Az út helyreállítás viszont nem megfelelően történt, a kivitelező nem új anyagot használt, hanem a
kiszedett anyagot terítette vissza, tömörítést nem végzett. Ez így nem elfogadható, az
út itt meg fog süllyedni. Követeljék meg a kivitelezőtől a szakszerű helyreállítást.
Kérdése volt, hogy az endrődi településrészen, a Blaha úton a Posta, Takarékbank
előtt illetve a Hősök terén lévő sövény nyírása kinek a feladata. Nagyon felnőtt kihajlik
az útra, a mellékutcákból történő kihajtáskor nem látható be az út, balesetveszélyes.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, a közfoglalkoztatás el fogja végezni
a sövény nyírását.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök örömére szolgált, hogy bejelentése után a Szabadság út Endrődi út sarkán meg lett oldva a csapadékvíz elvezetés. Köszönte a gyors
munkát.
Javasolta, hogy a jövő évi költségvetésbe különítsenek el nagyobb forrást az elhanyagolt közterületek – csapadékvíz elvezetés, járda helyre állítás, zöldterület karbantartás,
belógó faágak gallyazása, stb. – helyreállítására, karbantartására.
Ugyanakkor javasolta, hogy a kulturális intézményekben dolgozók bérének differenciálására is különítsenek el forrást a következő évi költségvetésben.
Mraucsik Éva a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője az intézmény dolgozói
nevében megköszönte a képviselő-testületnek az egyszeri illetménykiegészítés biztosításának támogatását. Örülni fognak a dolgozók, és továbbra is ugyan olyan intenzitással fogják végezni a védekező tevékenységet, bízva abban, hogy sikerül a koronavírust távol tartani az intézménytől.
Toldi Balázs polgármester megköszönte az intézmény valamennyi dolgozójának a
végzett munkát.
Egyéb bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlétet és a nyílt ülést
bezárta. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
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