GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
1/2021.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július
8-i nyílt üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Béres János, Dávidné Csontos
Marianna, Farkas Zoltánné, Fülöp Zoltán, Gózan Sándor, Szujó
Zsolt, Vasas György Péter, Weigert László képviselők,

Pap-Szabó Katalin jegyző, Dr. Csordás Ádám aljegyző
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Enyedi László,
Pardi László, Petényi Roland és Varjú Róbert a közfoglalkoztatási
iroda vezetője
Braun Márton a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Dr. Varga Imre ügyvéd az önkormányzat jogi képviselője,
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-14:53

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző nőt,
aljegyző urat, az osztályvezetőket és a meghívottakat. Külön köszöntötte a helyi Tv
nézőit, akik figyelemmel kísérik a képviselő-testület mai ülését.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 11 fő.
Betkó József képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni.
Az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Lehóczkiné Timár Irén és Béres
János képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a hitelesítők személyéről.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
189/2021. (VII. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Lehóczkiné Timár Irén és Béres
János képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az ülés napirendjét az alábbiak szerint javasolta
meghatározni:
1. Tulajdonosi
hozzájárulás
épület
felújításhoz
(Német
Nemzetiségi
Önkormányzat)
2. Forráskiegészítés
3. Külterületi útépítés Gyomaendrődön (2021)
4. Pályázat előkészítéséhez forrás kijelölése
5. Területrész értékesítés
6. Bejelentések
Elmondta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzati kitüntetések és
elismerések adományozására beérkezett javaslatok elbírálása tárgyú előterjesztés zárt
ülésen kerül megtárgyalásra.
Megkérdezte van-e vélemény, eltérő javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a napirend meghatározására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
190/2021. (VII. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
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1. Tulajdonosi
hozzájárulás
épület
felújításhoz
Nemzetiségi Önkormányzat)
2. Forráskiegészítés
3. Külterületi útépítés Gyomaendrődön (2021)
4. Pályázat előkészítéséhez forrás kijelölése
5. Területrész értékesítés
6. Bejelentések

(Német

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pont
zárt ülésen kerül megtárgyalására.
7. Önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására
beérkezett javaslatok elbírálása
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Tulajdonosi
hozzájárulás
épület
felújításhoz
(Német
Nemzetiségi
Önkormányzat)
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Gózan Sándort a Pénzügyi Bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a Német Nemzetiségi Önkormányzat
sikeresen pályázott a Hősök útja 39-43. sz. alatti Pintér Ház ereszcsatorna valamint a
nyílászárók cseréjére. A támogatói döntés értelmében a projekt csökkentett
támogatással valósulhat meg, mivel az eredetileg igényelt 2 millió Ft-al szemben 1
millió Ft a megítélt támogatás. Az ehhez szükséges csökkentett műszaki tartalom
összeállítása jelenleg folyamatban van. A kapott támogatás valószínű csak a
nyílászárók cseréjére lesz elegendő.
Mivel az épület az önkormányzat tulajdonában van, így az épületen végzett felújítási
tevékenység elvégzéséhez szükséges a tulajdonosi hozzájárulás megadása, melynek
megléte a támogatási szerződés megkötésének feltétele.
A tervek szerint a kivitelezési munkálatokat 2021. december 31-ig tervezik elvégezni.
A felújítási munkák nem építési engedélykötelesek.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását.
Ágostonné Farkas Mária képviselő örvendetesnek tartotta, hogy a nemzetiségi
önkormányzat egy olyan székhelyhez juthat, ahol a közösségi programjait meg tudja
valósítani.
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Örvendetes továbbá, hogy az épület felújításához nem a városi önkormányzattól várt
segítséget, hanem pályázatot nyújtott be. Sajnálatos, hogy a támogató hatóság csak 1
millió Ft-ot ítélt meg részükre, amiből csak a Pénzügyi Bizottság elnöke által
elmondottak szerint a nyílászáró csere tud megvalósulni.
Mivel önkormányzati tulajdonú épületről van szó, ezért javasolta, hogy a hiányzó
forrást biztosítsák a nemzetiségi önkormányzat számára, mivel itt nem csak
értékmegőrzés, hanem értékteremtés is zajlik.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, jelen előterjesztésben arról kell dönteni,
hogy az önkormányzat hozzájárulását adja-e az épület felújításához. A nemzetiségi
önkormányzat a bekérte árajánlatok alapján tudja majd eldönteni, hogy mit tud
megvalósítani és mit nem.
Javasolta, hogy adják meg a tulajdonosi hozzájárulást a döntési javaslatban leírtak
szerint, és a bekért árajánlatok ismeretében foglalkozhatnak majd azzal, hogy hogyan
fogják megvalósítani.
Egyéb hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra bocsájtotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
191/2021. (VII. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata a Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonában
lévő 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39.-43. szám alatti (687 hrsz)
ingatlanon,
a
Gyomaendrőd
Város
Német
Nemzetiségi
Önkormányzata használatába adott épületet érintően NBER-KP-12021/1-000314 azonosítószámon „A Pintér ház felújítása” címmel
támogatásban részesített pályázatot megvalósítsa.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a
projekt Támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.
Határidő: azonnal
2.Napirendi pont
Forráskiegészítés
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Gózan Sándor bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként önkormányzatunk vállalkozási
szerződést kötött a Szemp-Air-Rsz-Coop Konzorciummal 2021. május 25. napján
„Biológiai és kémiai csípőszúnyog lárva, illetve imágóirtás komplex elvégzése
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén, a 2021. évben” tárgyban. A Nemzeti
Népegészségügyi Központ 2021. november 10. napjáig meghatározott feltételek
mellett engedélyezte a légi úton történő gyérítést, így ennek megfelelően a
vállalkozási szerződés is módosításra került.
2021 májusában a rendkívül változékony, csapadékos időjárás és a Körösökön
levonuló árhullám miatt a szúnyogtenyésztő helyek területe jelentős mértékben
növekedett. Az árhullám után visszamaradt időszakos pangó vizek és a
csípőszúnyogfejlődést felgyorsító hirtelen beköszöntő kánikula is kedvezett a
szúnyogok elszaporodásának. Extrém mértékű szúnyoginvázió volt az egész
országban, így a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülésein, ideértve Gyomaendrőd
területét is.
A szúnyoghelyzet a júniusi eleji normál kategóriából, az extrém kategóriába romlott,
így előreláthatólag legalább még 3 alkalommal lesz szükség, önkormányzati
finanszírozású teljeskörű légi és földi kémiai szúnyoggyérítésre Gyomaendrőd
területein az idei szúnyogszezonban, melyből csak 1-re biztosít lehetőséget a
jelenlegi szerződésünk.
A további 2 gyérítésre csak többlet forrás kijelölését követően van lehetőség.
A többletgyérítés mellett a műszaki mennyiségben is szükséges változtatni. A földi
kémiai gyérítés (melegköd képzési technológia) mennyisége a jelenlegi 410
ha/alkalomról 800 hektár/alkalomra növekedne.
Mivel a betervezett 3 alkalmas légi és földi biológiai kezelés helyett csak 1 valósult
meg, így 2.053.590 Ft megtakarítás keletkezett. A 3 db emelt területű földi és légi
gyérítés finanszírozásához a megtakarításon felül bruttó 5.370.830 Ft szükséges,
melynek forrásaként a Pénzügyi Bizottság a rendkívüli feladatokra elkülönített keretet
javasolja kijelölni.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök megkérdezte, hogy eddig mit tettek a szúnyogirtás
érdekében, illetve, hogy a holtági egyesületeknek adtak-e lehetőséget arra, hogy
pályázzanak a holtágfejlesztési alapba szúnyoggyérítésre, és ha igen éltek-e ezzel.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, az elmúlt évben betiltásra
kerültek a légi gyérítések és azok a szerek, melyeket légi úton ki lehetett juttatni. A
légi gyérítést egy un. ULV típusú földi gyérítéssel próbálta meg helyettesíteni, mind a
katasztrófavédelem, mind pedig az önkormányzat. Ezzel a típusú védekezéssel
azonban nem lehetett megfelelő módon védekezni a szúnyogok ellen. Éppen ezért a
konzorcium
tagtelepüléseinek
polgármesterei
kéréssel
fordultak
a
Belügyminisztériumhoz, melyben kérték, hogy újra lehessen légi gyérítést végezni
Magyarország területén. A kérelem akkor pozitív elbírálásra került és ideiglenesen
újra lehetett légi gyérítést végezni.
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Az idei évben a közbeszerzési eljárás megindítása és kiírása után jelent meg az a
tisztiorvosi állásfoglalás, amely erre az évre szintén engedélyezi a légi gyérítést. Így
ennek megfelelően kezdeményezték a közbeszerzési szerződés módosítását.
Szerencsére ugyan azon az áron el tudják végezni a légi gyérítést, mint a földi ULV
védekezést, így a költségekben nem változott semmi. Azáltal, hogy a légi gyérítést is
tudják alkalmazni, a meleg ködös gyérítés területét is meg kellett növelni, hiszen ez
kiegészíti a légi gyérítést. A változtatott műszaki tartalom 1020 ha légi gyérítést jelent,
ami a város belső területeit érinti. Ez egészül ki 800 ha meleg ködös gyérítéssel – 600
ha belterület, a maradék Öregszőlő és Nagylapos területeit jelenti. Egy ilyen gyérítés
bruttó 3,3 millió Ft-ba kerül az önkormányzatnak. Hangsúlyozta, a szúnyoggyérítés
önként vállalt feladata az önkormányzatnak, mint kötelező feladat a
katasztrófavédelemhez tartozik. Ennek ellenére a város közigazgatási területén a
szezon kezdetén 2 db biológiai gyérítés lett elvégezve. Sokak szerint ilyen típusú
védekezést kellene végezni, minél hamarabb, minél több alkalommal. Tudni kell
azonban, hogy a biológiai gyérítést akkor lehet végezni, amikor van lárvája a
szúnyognak, a lárvák kikelése után már nincs értelme. Az egyik ilyen gyérítés a Körös
mentén az ártérben történt, mintegy 970 ha területen. A másik pedig a holtágak
mentén összesen 300 ha területen. Az azóta eltelt időszakban 2 db önkormányzati
gyérítés történt, és 1 db katasztrófavédelemi. Ez utóbbi csak belterületre korlátozódik,
Nagylapost és Öregszőlőt nem érinti.
A holtágak területét illetően az elmúlt évben a szezon után a holtági egyesületek
képviselőivel történt egyeztetés eredményeként az idei évben már ők is beszállnak a
gyérítésbe, amit ők rendelnek meg és finanszíroznak. Ez azt jelenti, hogy az
önkormányzati légi gyérítés során a holtágak felett is elvégzik a gyérítést.
Az önkormányzat 1500 Ft/hektáronkénti árnak a felét adja támogatásként. Az
egyesületek által külön rendelt gyérítés általában földi meleg ködös gyérítés, melynek
felét támogatja az önkormányzat. A támogatás forrása a polgármesteri alapon belül
létrehozott 1,5 millió Ft keretösszeg. Ameddig ez a keretösszeg tart addig tud az
önkormányzat támogatást nyújtani.
A szezon kezdetén voltak kritikák a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban, de tudni kell,
hogy a konzorcium 11 tagtelepülésén is hasonló helyzet uralkodott.
Napjainkra a helyzet realizálódott. A holtági egyesületek területén is kezelhető a
szúnyoghelyzet. Természetesen a védekezés folytatódik. A következő gyérítést a
katasztrófavédelem fogja végezni a településen valószínűleg a jövő hét folyamán. Az
előterjesztésben szereplő forrás átcsoportosításával további gyérítéseket tudnak
végezni a településen saját erőből.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, hogy Kocsorhegy miért nem
volt érintett a légi gyérítésben. Nagyon sok lakossági panasz érkezett onnan. Illetve
megkérdezte, hogy a holtági egyesületek mennyire használták ki a pályázati
lehetőséget.
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Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, Kocsorhegyet illetően tudni kell,
hogy mivel közel van a Körös árteréhez, ahol van egy bizonyos védőtávolság, amit be
kell tartani a kémiai gyérítés során, emiatt elég nehéz ezt a védekezést ott
megvalósítani. Ugyanakkor az egy mezőgazdasági terület, ahol tudjuk, hogy nem
lehet gyéríteni.
A holtági egyesületek élnek a lehetőséggel. Véleménye szerint ennek a közös
munkának az eredménye, hogy mára már minden területen kezelhető a
szúnyoghelyzet.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a forrás
kiegészítésről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
192/2021. (VII. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021.
évi szúnyoggyérítési feladatok biztonságos ellátásához további bruttó
5.371.000 Ft összegű többletforrást biztosít, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2021. évi költségvetésről szóló 8/2021. (II.25.)
önkormányzati rendelet 7. mellékletének 19. sorában, rendkívüli
feladatok finanszírozására elkülönített keret terhére.
A többletforrás biztosítását követően a 076062 kormányzati funkción
a település egészségügyi feladatokra elkülönített keret összege
19.110.000 Ft-ra módosul.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Külterületi útépítés Gyomaendrődön (2021)
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 az új pályázati
ciklus első pályázati felhívásai között szerepel a külterületi közutak fejlesztése című
pályázat. Korábban az ilyen célra benyújtott és elnyert pályázatból az Öregszőlőben
található közutak fejlesztését valósították meg. A mostani pályázatból a Dan-zughoz
és a Peresi holtághoz vezető utat szeretnék felújítani és járhatóvá tenni. A pályázaton
maximum 300 millió Ft támogatás igényelhető. A támogatási intenzitás 95 %.
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A projekt teljes bekerülési költsége bruttó 316.936.686, melyből 315.229.806 Ft a
projektben elszámolható.
Az előterjesztésben szereplő műszaki tartalom annyiban változna, hogy a pályázat
megvalósításához szükséges önerő 17.463.217 Ft lenne, melynek forrásaként TOP és
egyéb pályázati saját erő tartalék előirányzatot javasolják kijelölni. Kérte, hogy a
döntési javaslatot ezzel a pontosítással fogadják el.
A pályázatot javasolt az első ütemben benyújtani, mert akkor még biztosan van forrás
ezen a felhíváson.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
193/2021. (VII. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a
Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben keretében a
„Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú
pályázati felhívásra „Gyomaendrőd, Peresi és Dan-zugi útépítés”
címmel, az alábbiak szerint.
Dan-zugi útépítés: 0387 hrsz, 0402 hrsz, 0415 hrsz, 0417 hrsz, 0422
hrsz, 0439 hrsz.
Peresi útépítés: 02763 hrsz, 02761 hrsz
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
pályázat megvalósításhoz szükséges 17.463.217 Ft önerőt- a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
szóló 8/2021 (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. fejezet 76. sor „TOP és
egyéb pályázati saját erő tartalék” keret terhére biztosítja.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Pályázatok előkészítéséhez forrás kijelölés
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester elmondta, a tavalyi év során megkezdődött kormányzati
szinten a következő EU ciklusra vonatkozó pályázati rendszer (TOP PLUSZ)
előkészítése, mely során már körvonalazódik, hogy milyen pályázati felhívások
várhatók a közeljövőben. A pályázatok benyújtásának feltétele, hogy legyen egy
engedélyes szintű terv, amely alapján elkészülhetnek azok a költségbecslések, melyek
alapját képezhetik a benyújtandó pályázatnak, ez alapján lehet meghatározni a
pályázat pénzügyi hátterét. Ehhez kérnék a képviselő-testületet, hogy jelöljön ki
forrást, aminek segítségével el tudják kezdeni a tervezést és a költségek
meghatározását. A pályázatok benyújtása hamarosan várható. Megvannak a projekt
ötletek és elképzelések, melyek mentén el kellene indulnunk.
A jelenlegi információink szerint a közeljövőben ipari park fejlesztésre, turizmus
fejlesztésre, kultúra és szabadidő fejlesztésére, belterületi utak felújítására, bölcsőde
és óvoda fejlesztésre, valamint energetikai fejlesztésre lehet majd pályázatot
benyújtani. A pályázatok gyors és hatékony előkészítése érdekében a pályázati
felhívások megjelenését követően azonnal meg kell kezdeni a műszaki
dokumentációk elkészítését, ezért javasoljuk, hogy az idei évi költségvetés 8. fejezet
76. sor „TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék” előirányzat egy része a TOP PLUSZ
pályázatok
előkészítésének
finanszírozására
legyen
kijelölve,
melynek
felhasználásához, így nem lesz szükség külön képviselő-testületi döntéshozatalra és
nem szükséges rendkívüli ülések összehívására a felhívások megjelenésekor. A
kalkulációink szerint pályázati felhívásonként átlagosan 5-5 millió forint elegendő a
műszaki előkészítő dokumentumok előállítására, mely költség nyertes pályázat esetén
elszámolható lesz.
6 pályázati konstrukciót figyelembe véve ez az összeg bruttó 30 millió forintot jelent,
mely elfogadása esetén a felhasználásról a Képviselő-testület beszámolót fog kapni.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a forrás
kijelöléséről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
194/2021. (VII. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP
PLUSZ pályázatok előkészítésére 30 millió forintot különít el a 2021.
évi költségvetés 8. fejezet 76. sor „TOP és egyéb pályázati saját erő
tartalék” előirányzat terhére.
Határidő: azonnal
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5. Napirendi pont
Területrész értékesítés
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 igény
mutatkozik a Hősök útja 39. sz. alatti ingatlan területéből az Esze Tamás utcával
határos, az előterjesztés mellékletében feltüntetett mintegy 400 m2 nagyságú terület
megvásárlására, melyet sem az oktatási intézmény sem az önkormányzat nem tud
megfelelő funkcióban hasznosítani. Az ingatlan az önkormányzat törzsvagyonát
képezi, amely korlátozottan forgalomképes, a középiskolai oktatást szolgálja. A
területrészen lévő 66 m2 területű garázs épület állapota leromlott, gazdaságosan
nem felújítható. Az egész ingatlan igen leromlott állapota a mellékelt fotókon is jól
látható.
Amennyiben a képviselő-testület az ingatlan értékesítése mellett dönt, úgy a nyílt
versenyeztetés feltételei az augusztusi ülésre kidolgozásra kerülnek.
Gózan Sándor bizottsági elnök megjegyezte, bár leromlott állapotban, de egy
frekventált helyen lévő ingatlanról van szó, talán megfontolandó az értékesítése.
Természetesen, ha jó árat kapnánk érte, akkor el kell adni, mert a városnak bevétele
keletkezik belőle.
Toldi Balázs polgármester véleménye szerint, amennyiben a jövőben nincs olyan
célja az önkormányzatnak, ami meghatározza az ingatlan szükségességét, akkor ne
tartogassák, mert az állagmegóvására egyetlen fillért sem fordítottak az elmúlt
időszakban. Az ingatlan karbantartását pedig a szolgáltatást végző Zöldpark Kft csak
akkor fogja tudni elvégezni, ha arra forrást kap az önkormányzattól.
Az értékbecslést el kell készíteni és a minimum árat meg kell határozni ahhoz, hogy a
pályázatra ki lehessen írni. Ezt a képviselő-testület a soron következő ülésen meg
fogja ismerni, és amennyiben úgy ítélik meg, hogy a becsült érték nem megfelelő,
akkor dönthetnek arról, hogy milyen áron kívánja értékesíteni. Amennyiben a
keletkező bevételt az ingatlan mellett lévő épület karbantartására, állagmegóvására
fordítanák, úgy azt tárolásra, raktározásra tudnák hasznosítani.
Egyéb hozzászólás hiányában elsőként az 1. döntési javaslatot ismertette, amely
szerint a területrészt kijelölik értékesítésre. Kérte a képviselőket szavazzanak erről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
195/2021. (VII. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
hozzájárul ahhoz, hogy a Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatt
lévő 687 hrsz.-ú, középiskola megnevezésű ingatlan területéből
megfelelő funkció hiányában az előterjesztéshez mellékelt
térképrészlet szerint megosztás útján mintegy 400 m2 nagyságú új
ingatlan jöjjön létre, melyet a forgalomképes üzleti vagyonba sorol
be.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az újonnan
létrejövő ingatlant kijelöli nyílt versenyeztetéssel történő
értékesítésre.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt
versenyeztetés feltételeit a 2021. augusztusi ülésén tárgyalja meg.
Határidő: 2021. szeptember 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
6.Napirendi pont
Bejelentések
Ágostonné Farkas Mária képviselő megköszönte a Gyomaendrődi Helyi Közösség
Akciócsoportjának, hogy támogatta a Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesületének
pályázatát, melynek keretén belül több közösségi programot tudtak megszervezni,
illetve még most is zajlanak a táborok. Nagy igény van arra, hogy a gyerekeknek
megfelelő színvonalú szabadidős programokat biztosítsanak, ami nagy segítség a
szülők számára is.
Kérdése volt, hogy a Tourinform iroda nyitva tartásán nem tudnának-e változtatni,
úgy, hogy hétvégén is legyen nyitva, akár diákmunkások bevonásával megoldani.
További kérdése volt, hogy van-e szándék arra, a Pájer strand a vízitúra megállóhely
vagy akár a Liget fürdő közúton kerékpárral történő biztonságos megközelíthetősége
érdekében tegyenek valamit. Esetleg a kerékpár út további meghosszabbításával.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, a Tourinform Iroda a Kállai Ferenc
Művelődési Központhoz van beintegrálva, a nyitvatartásáról a megbízott
intézményvezetővel lehet érdemben egyeztetni. Akár egy hétfői nyitvatartást fel lehet
cserélni egy vasárnapi nyitvatartásra.
A Pájer strandhoz vezető kerékpárút megépítése sajnos az Endrődi közúti híd két
töltése között nem lehetséges. Többször próbálkoztunk már ezzel, de arra nem
kapunk építési engedélyt, mivel 1 méterrel magasabb az 1. fokú árvízvédelmi szint,
mint a gátnak a szintje.
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A vízitúra megállóhoz történő kerékpár út építés tervben van, több benyújtott projekt
is van, ami turisztikai fejlesztést feltételez. Ezek között szerepel a kerékpárút fejlesztés
is.
A fürdőbe kerékpárral történő lejutás biztonságos lehet az Erzsébet ligeten keresztül.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, hogy a CLLD program keretében a
Rózsahegyi Kálmán Alapítvány is pályázott táborozásra és nyert 4*20 fős kurzust,
melyet ezúton is megköszönt. Nagyon sokféle szervezésű tábor van a városban, ezek
is tehermentesítik a városi szerevezésű napközis tábort, ami az elmúlt években igen
teltházas volt.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy sikeresen zárult az
útfejlesztésre benyújtott pályázatunk, amely a Hősök út Kossuth úttól a Kisréti útig
tartó szakasz, illetve a Kossuth út Bajcsy úttól a Hősök útig tartó szakasz felújítását
jelenti. A fejlesztés még ebben az évben megvalósul.
Érkezett pályázat a Kállai Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői állására. A
jövő hét folyamán kerül sor a szakmai bíráló bizottsági meghallgatásra, majd azt
követően a képviselő-testületnek döntenie kell annak elfogadásáról vagy
elutasításáról.
Az elmúlt időszakban több panasz is érkezett a zugoknál található illegális
hulladéklerakással kapcsolatban. A legnagyobb problémát jelentő Templom zugban,
a hulladéklerakó áthelyezése folyamatban, egy kevésbé frekventált helyen lesz
megtalálható. A külterületi hulladéklerakóknál a közszolgáltató a nyári szezonban heti
kétszer - hétfőn és pénteken - fogja üríteni a lerakókat.
Végezetül tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Határ Győző Városi
Könyvtárban kritikus helyzet alakult ki a személyi körülmények miatt, ugyanis jelen
pillanatban már csak 2 fő a szakképzett, könyvtáros végzettségű munkavállaló van az
intézményben. Nyugdíjazás miatt csökkent le a létszám.
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
jegyző

Lehóczkiné Timár Irén
hitelesítő

Béres János
hitelesítő
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