GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
8/2021.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021.
szeptember 14-i soron kívüli üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

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

Tanácskozási
joggal jelen van:

Pap-Szabó Katalin jegyző, Dr. Csordás Ádám aljegyző

Meghívottak:

Pardi László osztályvezető
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-14:10

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző nőt,
aljegyző urat, osztályvezető urat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12
fős testületből jelen van 10 fő. Jelezte távollétét Betkó József és Vasas György Péter
képviselő.
Az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Ágostonné Farkas Mária és
Dávidné Csontos Marianna képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a hitelesítők személyéről.
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
249/2021. (IX. 14.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Ágostonné Farkas Mária és
Dávidné Csontos Marianna képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ismertette az ülés napirendjét. Elmondta, hogy a mai
soron kívüli ülésen a képviselő-testületnek döntenie kell a gördülő fejlesztési terv
elfogadásáról. Illetve a második napirend a bejelentések.
Felkérte a képviselőket, szavazzanak a napirend elfogadásáról.
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
250/2021. (IX. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Gördülő fejlesztési terv
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Gördülő fejlesztési terv
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az Alföldvíz Zrt. és az önkormányzat között
fennálló, hatályos vagyonkezelési, illetve üzemeltetési és szolgáltatási szerződésben
foglaltak alapján az Alföldvíz kötelezettséget vállalt arra, hogy a mindenkori hatályos
jogszabályoknak megfelelően írásban javaslatot készítsen az önkormányzatnak a
gördülő fejlesztési terv benyújtása érdekében. Ennek megfelelően az Alföldvíz
elkészítette a vízi-közművek 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó felújítási és
pótlási munkáira vonatkozó javaslatát, amely az előterjesztés mellékletében
olvasható.
Az, hogy mindezekből mi fog megvalósulni, és ki fogja a munkálatokat elvégezni az
Alföldvíz jelenlegi helyzetét tekintve, nem lehet tudni.
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Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket, hogy fogadják el a mellékletben
található, az Alföldvíz által javasolt felújítási és pótlási munkákra vonatkozó tervet.
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
251/2021. (IX. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város 2022-2036 közötti
időszakra
vonatkozó
gördülő fejlesztési tervét a beruházási terv üresen hagyásával
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
gördülő fejlesztési terv Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási
Hivatalhoz történő benyújtásához szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: azonnal
2.Napirendi pont
Bejelentések
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, az önkormányzatnak van-e
csendrendelete. Mi vonatkozik a szombati és vasárnapi napokra.
Pap-Szabó Katalin jegyző válaszolva elmondta, nincs rá helyi rendelet. Az elmúlt
időszakban főleg a holtágakra vonatkozóan érkeztek ilyen bejelentések. Nincs
szabályozva, általános csendrendelet van, rendőrségi hatáskör. Lehet rá rendeletet
alkotni, csak utána ki fogja ellenőrizni a betartását. Mindig a szükségtelen zavarás,
amit vizsgálni kell. A helyi Rendőrőrs parancsnoka azt tanácsolta, hogy ilyen
esetekben ki kell hívni a járőrt, aki először figyelmeztet, és ha az nem vezet
eredményre, akkor szabálysértési eljárás keretében indít eljárást.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester kérte az illetékeseket, hogy jelezzék a
Nemzeti Eszközkezelő felé, hogy az Endrődi utcában a volt Cuti pékség előtt nagy a
fű a közterületen, jó lenne, ha levágnák.
Béres János képviselő megjegyezte, ez városi szintű probléma. A Nemzeti
Eszközkelezőhöz került lakóingatlanok környezete mindenhol elhanyagolt.
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Weigert László képviselő jelezte, hogy a Jókai utcán a Körös Látogató Központ előtt
a fa gyökere felnyomta a járdát, komoly szintkülönbség keletkezett. Kérte, hogy
nézzék meg.
Szujó Zsolt képviselő jelezte, hogy a Fazekasi út végén a gally még mindig nem
került elszállításra.
Fülöp Zoltán képviselő kérte, hogy a Szabadság út Zöldfa utca sarkán lévő sövényt
vágják le, mert már nem lehet jobbra kis ívben bekanyarodni, olyan nagy.
Toldi Balázs polgármester egyéb bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet és
az ülést bezárta.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap- Szabó Katalin
jegyző

Ágostonné Farkas Mária
hitelesítő

Dávidné Csontos Marianna
hitelesítő
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