Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
11/2006.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. június 29-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester,
Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné Gyuricza Éva,
Csíkné Timár Éva, Gellai Józsefné, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Knapcsek
Béla, Rau József és Tímárné Kozma Ágnes képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző,
Tímárné Binges Irén, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné, Paróczai Zoltán, Farkas
Imre osztályvezetők, Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó,
Az egyes napirendi pontok megtárgyalásában érintett meghívottak,
Önkormányzati intézmények vezetői,
A helyi és a megyei sajtó képviselői,
Szabóné Galambos Éva és Jakucs Mária jegyzőkönyvvezetők,

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, a hivatal
osztályvezetőit, a sajtó képviselőjét, az egyes napirendi pontok tárgyalásában érintett meghívottakat.
Külön köszöntötte Földesi Zoltán Országgyűlési képviselő urat, aki jelenlétével megtisztelte a
képviselő-testület mai ülését.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fős tagságból jelen volt 12 fő. Katona Lajos
alpolgármester külföldön tartózkodik, ezért a mai ülésen nem tud részt venni. Jenei Bálint és Véháné
Szedlák Ildikó képviselők jelezték, hogy később fognak érkezni. Ifj. Dógi János, Dezső Zoltán, Babos
László és Dr. Kovács Béla képviselők távolmaradásuk okát nem jelezték.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Hangya Lajosné és Tímárné Kozma Ágnes képviselőket.
Ezt követően röviden tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeiről
•

•

•

Elsőként elmondta, hogy a mai ülést követően a májusi árvízvédekezésben valamilyen
formában résztvevők részére emlékplakett átadására kerül sor a városháza nagytermében. A
díjazottak: dolgozók, közvetlenül, vagy közvetve védekezők, önkéntes felajánlók,
adományozók, vállalkozók, képviselők és a sajtó képviselői.
Július 10-én 14 órakor Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás
Képviselő-testületeinek együttes ülésére kerül sor a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskolában. Az ülés napirendje: A Városi Családsegítő Központ működtetése intézményi
társulás keretében, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola igazgatójának
beszámolója.
Június 27-én Szentendrén részt vett a TÖOSZ ülésén, mely ülést Gyurcsány Ferenc
Miniszterelnök úr is megtisztelte jelenlétével. Az ülés fő témája a közigazgatási reform
kérdése volt. A napi sajtóból, híradásokból mindenki értesülhet arról, hogy e témában a
kormánynak milyen tervei vannak.
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•

•

Nyilván, hogy a kormánynak mindenképpen meg kell lépni bizonyos közigazgatási
reformokat, viszont azt is látni kell, hogy a kétharmados törvények elfogadását illetően kicsik
az esélyek, így valószínű, hogy költségvetési szabályzókkal, pénzelvonásokkal fogják a
tervezett reformokat végrehajtani.
Június 22-én Arad -Békés Határrégió Fejlesztési Konferencián vettek részt Fehér Ildikó
kistérségi irodavezetővel Aradon. A határmenti települések mindenképpen szeretnék a
határmenti kapcsolatokat erősíteni és szélesíteni. Érzésük szerint az EU-ba történő belépés
előtt és után is ez a lépés pozitív irányba – pályázati, fejlesztési lehetőségekben fog
megnyilvánulni.

További polgármesteri bejelenteni valója nem volt, megkérdezte a képviselőket az elhangzottakhoz
kívánnak e hozzászólni, a napirendek előtt van e más bejelenteni valójuk.
Rau József képviselő a Hantoskerti út útépítésével kapcsolatban el kívánta mondani, hogy a
képviselő-testület a május havi ülésén döntött arról, hogy az utcában megvalósítandó 3,00 m széles
lakóút létesítése kapcsán, a meglévő gyalogos járda megszűntetését, elbontását támogatja, tehát az
útépítés úgy valósul meg, hogy azon a gyalogos forgalom is bonyolódhat. Az út időközben elkészült,
viszont a járdán néhol rajta van az aszfalt, mivel az út kívánt szélességét másként nem tudták elérni.
Ugyanakkor a járda azon részét, amelyre nem került aszfalt, 6-8 cm vastagságban földel terítették
meg, aminek következtében a járda teljesen használhatatlanná vált, az utcában a gyalogos közlekedés
így nem megoldott.
A maga részéről ezt a megoldást nem tudja elfogadni, olyan megoldást kell találni, amely lehetővé
teszi az ott élők számára az út, a járda rendeltetésének megfelelő használatát.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérdésként vetette fel, hogy a szilárd burkolatú utaknál a garanciális
javításokra mikor kerül sor. A Gyóni G és a Széchenyi utcánál komoly gondok vannak.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője a kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a jövő
hét csütörtökön kezdi meg a kivitelező a Widovszky utcai autóbusz forduló kiépítését. Ennek
elkészülte után kezdik meg a garanciális útjavításokat, amelyek felmérése jövő hét hétfőn 10 órai
kezdettel lesz az érintettek bevonásával. Hangsúlyozta, hogy utoljára most van lehetőség a garanciális
javítási igények érvényesítésére a kivitelező felé.
Paróczai Zoltán műszaki ügyintéző a Rau József képviselő úr által felvetett problémára reagálva
elmondta, a választott műszaki megoldást azt tette indokolttá, hogy egy speciális helyen – egy
védtöltés tetején kellett az utat megépíteni. A döntést megelőzően az érintett szakemberek bevonásával
a helyszíni bejárás megtörtént. A közlekedési felügyelet – aki a forgalomba helyezési eljárást
bonyolítja – a helyszíni bejárás során nem látta akadályát annak, hogy a megépülő úttesten, gyalogos
forgalom is legyen. Ennek feltétele az, hogy „lakó- és pihenő övezet” táblát kell kihelyezni az útra
való felhajtásoknál, és egyirányúvá kell tenni a forgalmat. Elmondta továbbá, hogy a gyalogjárda és az
út között, amennyiben az külön épülne min. 2 m biztonsági távolságot kellene biztosítani, ami ebben
az esetben nem kivitelezhető. Mivel „Gyomaendrőd város útkoncepció”-jával összhangban vannak az
ismertetett forgalomszabályozási feltételek, ezért a gyalogos és járműforgalom együttesen
bonyolódhat a Hantoskerti úton.
Csányi István bizottsági elnök kiegészítve a fenti hozzászólást elmondta, tényként megállapítható,
hogy nem egy ideális útról van szó, ugyanis a 3 méter szélességen túl megépített útpadka sem
mondható egy európai színvonalúnak. Tudni kell azonban, hogy ez az utca a 26 tervezett útépítésen
felül került ebbe az útépítési programba. Ugyanakkor az útépítés költsége – féloldalas utcáról lévén
szó -168.000 Ft lenne, mely költséget a képviselő-testület 100.000 Ft-ban maximálta az érintett
lakosság részére.
Helyszíni szemrevételezés után az alábbiakban látta az útpadkából eredő probléma megoldásának
lehetőségét. Az egyik, hogy a lakosok a saját ingatlanuk előtt azt megcsináltatják, a másik a
közlekedési morál, sok ingatlan előtt ugyanis szépen kiépített autóbejárók vannak, tehát az úton a
kitérést meg lehet oldani. Valamennyi útépítés eddig földpadkával valósult meg.
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A városnak arra nincs pénze, hogy oda betonpadkát építsen, kőzúzalékkal pedig hiába szórják fel,
előbb-utóbb azt is kijárnák. Alapvetően a kényszer hozta ezt a megoldást, amit jó lenne, ha a lakók is
elfogadnának, és aki igényesebb, saját portája előtt áldozhatna rá.
Hornok László a Hantoskerti utca lakóinak képviseletében elmondta, megítélése szerint már a
tervezésnél kezdődtek a problémák, ugyanis, ha akkor figyelembe veszik az utca adottságait, a gát
szélességét, a szintkülönbségeket, akkor a mostanra kialakult problémákat el lehetett volna kerülni. Az
első aszfaltozás után a meglévő járda sem szintben, sem oldaltávolságban nem találkozott az aszfalttal.
Ezt követően tovább rontották a helyzetet azzal, hogy a járdát földdel terítették meg, aminek
következtében az út keskenyebbé vált. Ugyanakkor ezen a víz nem fog elszivárogni, a növényzet nem
fog kinőni, esős időszakban pedig járhatatlan lesz, az autók a sarat fel fogják hordani az úttestre. A
helyzet normalizálása érdekében a lakosok anyagi áldozatvállalásra is hajlandóak.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, forgalomszabályozással – megállni és várakozni tilos
tábla elhelyezésével, vagy egyirányusítással –, illetve az érintett lakosság anyagi áldozatvállalásával
javítható a helyzet. Mindenképpen szükségesnek tartotta, hogy egy újbóli helyszíni bejárás alkalmával
az érintett lakosok, a városüzemeltetési osztály ügyintézője, Csányi István bizottsági elnök
próbáljanak meg olyan műszaki megoldást találni, amely lehetővé teszi a kialakult probléma,
valamennyi fél számára megnyugtató, és elfogadható módon történő orvoslását.
Megítélése szerint a képviselő-testület nagyvonalúan járt el, akkor, amikor ezt az utcát utólag felvette
a tervezett 26 utca útépítési listájába, és fékoldalas utca ellenére a lakossági hozzájárulás mértékét
100.000 Ft-ban maximalizálta.
Hornok László lakos egyetértett azzal, hogy az érintett lakosok bevonásával kell a problémára
megoldást találni. Ha az útépítés előtt ezt megtették volna lehet, hogy ez a helyzet nem alakul ki. A
lakosok, ha kell anyagi áldozatvállalásra is hajlandóak, csak javuljon a helyzet.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a fent említett helyszíni bejárásra a közlekedési felügyeletet
is meg kell hívni, aki adott esetben legfeljebb nem járul hozzá a használatba vételi engedély
megadásához. Ebben az esetben azonban az érintett lakosok az adó jóváírási lehetőségüket sem tudják
érvényesíteni. Figyelembe véve ennek az utcának az összes régóta húzódó problémáját a legnagyobb
gond az, hogy nem lett volna szabad az utat megépíteni, ugyanis ezen a védtöltésen az út és a járda
egymás mellett nem fér el. De ha már egyszer erre sor került, akkor az ebben érintetteknek
kompromisszumra kellene jutni, az engedélyeztetési eljárást le kellene zárni, és csak ezt követően
keresni a megoldást a probléma orvoslására.
/Jenei Bálint képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 13 fő. /
Rau József képviselő megítélése szerint az út tervezőjének, ha az valóban végig ment ezen az úton
látnia kellett volna ezeket a problémákat, amelyekre fel kellett volna hívja a hivatal műszaki
ügyintézőjének a figyelmét. Felmerül továbbá a kérdés, hogy adott esetben az út forgalomba lesz
helyezve, és egy nem engedélyeztetett megoldást választanak, kit fog terhelni a felelősség ne adj isten
egy baleset során.
A legnagyobb hibát ott követték el, hogy a tervezés során ezekre a hibákra nem hívták fel az utca
lakóinak figyelmét.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője a legnagyobb problémának azt látta, hogy az
utca lakóinak nagy része kint parkol a ház előtt, ez ezelőtt is így volt, mikor még a járda meg volt.
Megoldást jelentene, ha ezek a lakosok a házuk előtt leállósávot építenének ki, így minden gond
nélkül meg lehetne oldani a kikerülést. Továbbá, lakó pihenő övezetről lévén szó a sebesség határt
ennek megfelelően be kellene tartani.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát, felkérte az ügyben érintetteket, hogy egy újbóli
helyszíni bejárás során próbáljanak megoldást találni a kialakult problémára.
Ezt követően megadta a hozzászólás lehetőségét Földesi Zoltán országgyűlési képviselő úrnak.
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Földesi Zoltán országgyűlési képviselő először is szeretette volna megköszönni a Képviselő-testület
elmúlt évi munkáját. Az országgyűlési választások során az MSZP területi listájáról ismét bejutott a
parlamentbe, így készséggel áll rendelkezésére a választókörzet településeinek, lehetőségeihez mérten
segíteni kívánja azok munkáját.
Különböző médiákból is hallható, és Polgármester úr is említette, hogy a TÖOSZ rendezvényén a
Miniszter elnök úr felvázolta azokat a kormány által tervezett változásokat, amelyek előtt áll az
ország.
Vázlatosan megkívánt említeni néhányat ezen tervezett változásokból:
Annak ellenére, hogy biztos kormányzati többség alakult ki a parlamentben néhány kétharmados
törvény nyilván nem kerül elfogadásra, azonban látni kell azt, hogy vannak területek, amelyekben az
ország választóvonalhoz érkezett. Tízen éves berögzött struktúrákat kíván a kormány megreformálni,
átalakítják az egészségügyet, ugyanakkor fontos reformlépések lesznek az oktatásban, amely
valamennyi települést érint. Átrendezik a magyar államigazgatást, közigazgatást, és a felső
közigazgatást. Az átrendezést magán kezdte a politika, hiszen ma a 17 miniszter helyett 12 foglal
helyet a kormányban. 3 tárcával, 50 államtitkárral kevesebb van, és felére csökkentették a gépkocsi
állományt, és össze fogják vonni az összes kormányzati negyedet. Az új felébe fog kerülni a
jelenleginek. Az ország drágán működik, a közigazgatás, az államigazgatás és a nagy
elosztórendszerek. Ma az országban élő választók azt várják a politikától, bele értve a helyi politikát
is, hogy minél olcsóbb, minél korrektebb, tisztességes, szakszerű szolgáltatási legyenek A kormány
tervei között szerepel még az önkormányzati rendszer átalakítása is, melyhez nyilván az ellenzék
részéről nem kapják meg azt a segítséget, amivel ez október 1-vel életbe léphetne. Ezért amit lehet
„feles törvényekkel” fognak megvalósítani. Nem fog csökkeni a képviselő testületi tagok száma az
őszi önkormányzati választások során, de az 1000 fő alatti településeken meg fognak szűnni a
hivatalok. Országosan 25.000 fő az önkormányzati képviselők száma, ez a szám változatlan marad,
maximum a megyei közgyűlés tagjainak száma fog módosulni- bár a jelenlegi állás szerint lehet, hogy
ez sem fog bekövetkezni. Ellenben a kormány olcsóbbá akarja tenni az államot, a közigazgatást, ezért
feles törvényekkel fogják ezt megoldani. Ennek egy része már Gyomaendőrdöt is érinteni fogja,
ugyanis amiben nem tud lépni a kormány törvényekkel, ott pénzügyi eszközöket fog alkalmazni. Tehát
arra kell felkészülni az önkormányzatok testületeinek, hogy racionalizált, minél olcsóbb, minél
hatékonyabb közszolgáltatásokat tudja az állampolgároknak nyújtani. Éppen ezért az oktatás, a
szociális ellátás, de említhetjük akár az egészségügy területét is egyre inkább kistérségi szintű
ellátásban kell gondolkodniuk az önkormányzatoknak.
Az önkormányzati választásokig jó munkát kívánt a testületnek, a választásokra sok sikert és
szerencsét. Országgyűlési képviselőként, amennyiben igénylik úgy igyekszik mindenkinek segítségére
lenni. A nyári szünidőre jó pihenést, a hátralévő igen nehéz időszakra sok sikert kívánt a testületnek,
valamennyi Gyomaendrődöt érintő kérdésben szívesen áll rendelkezésre.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a képviselő úrnak a tájékoztatást, majd elmondta, a
választásokig a testület a működés területén már nem kíván olyan döntéseket hozni, amely felelősség
teljes és adott esetben költséget is jelentene.
A maga részéről úgy döntött, hogy az őszi választásokon nem kíván indulni a polgármesteri
tisztségért. Amennyiben a következő testület igényelni fogja a segítségét és tapasztalatát, úgy egy
külső valamilyen Felügyelő Bizottsági tagságot szívesen elvállal. Ami a jelöltek esélyeit illeti,
megítélése szerint az embereket nem lehet befolyásolni, maguk is el tudják dönteni, hogy ki hová, kire
szavazzon. Meglátása szerint kétféle polgármestert nem szabad választani, az egyik, aki azt mondja,
hogy aki eddig volt az nem jó, mert annak nincs helyes értékítélete. A másik, aki követni akarja azt az
utat, ami eddig volt, -annak viszont nincs önálló elképzelése.
Lezárva a témát ismertette a napirendi pontokat. A meghívóban szereplő sorrendet javasolta
kiegészíteni, és 20. napirendként a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító okiratának módosítása, és
21. napirendként az Önkéntes Tűzoltóság létrehozása tárgyú előterjesztéseket megtárgyalni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 13 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.

187

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
147/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Autóbusz jegyárváltozás rendelet módosítás
Közszolgáltatási szerződés megkötése helyi autóbusz közlekedés végzésére
A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló rendelet tervezet
Közterületi hirdetőberendezések kihelyezése
Gyomaközszolg Kft. vagyonmérleg-tervezetének megvitatása
2006. május árvízvédekezés időszaka alatt a katonai véderő elszállásolása során az
önkormányzati épületekben keletkezett károk vis maior kérelme
A Városi Családsegítő Központ működtetése intézményi társulás keretében
Kis Bálint Általános Iskola létszámleépítése
Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás tevékenységéről, a kistérségi munkaszervezet
működéséről
Tájékoztató a fiatal házasok ez évi támogatásáról
Körös Vidékéért Egyesület kérelme köztéri alkotás felépítéséhez
Békéscsaba Megyei Jogú Város Alpolgármesterének kérelme
Kóbor ebek befogási költségének meghatározása
Helyi vezetékes műsorszolgáltatás
Tájékoztató a kábeltelevíziós hálózat építésének helyzetéről
Általános iskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva
tartásának tudomásul vétele
Szakorvosi rendelő egységes nyári szabadságolása
Garbel-Trade Kft. névváltozás bejelentése
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító okiratának módosítása
Önkéntes Tűzoltóság létrehozása
Bejelentések

Határidő: azonnal
A továbbiakban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés alapján a Városi Zene és
Művészeti Iskola igazgatói állására érkezett pályázat elbírálása, Rendszeres szociális segély iránti
kérelem elutasítása ügyében érkezett fellebbezés, és a Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
elutasítása ügyében érkezett fellebbezés tárgyú előterjesztések megtárgyalására zárt ülés keretében
kerül sor.
1. Napirendi pont
Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a véleményező bizottság elnökét van e szóbeli kiegészíteni
valója, hozzászólása a rendelet tervezethez.
A jelenlévő érdeklődők tájékoztatásaként elmondta, az indoklás részletesen tartalmazza a bevételi és
kiadási előirányzatok változásait, mely változások a rendeletbe I. előirányzat változás címén
beépítésre kerültek. A bevétel főösszege 3.307.712 e Ft-ra módosul, a hiány nagysága változatlanul 71
millió Ft. Jelen helyzetben úgy tűnik, hogy ez a hiány nem igen fog változni, főleg nem csökkenni.
Július hónapban az útépítések kifizetése miatt elképzelhető, hogy likvid hitelt kell felvenni az
önkormányzatnak. Megközelítőleg 100 millió Ft a kintlévőség összege – az elmúlt évi
szúnyoggyérítésre elnyert támogatást a mai napig nem kapta meg az önkormányzat, ugyanakkor az
Iskola út építésére elnyert támogatás sem került lezárásra. Jó lenne, ha év végére a hiány nagyságát 3040 millió Ft-al le tudnánk csökkenteni, addig azonban változatlanul visszafogott, megfontolt és
takarékos gazdálkodásra van szükség.
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Dr. Csorba Csaba jegyző a kintlévőségeket illetően le kívánta szögezni, hogy az önkormányzatnak
főként az álammal szemben vannak követelései, ahol nincsenek késedelmi kamatok, nem úgy mint az
Apeh tekintetében, ahol a késedelmes teljesítés esetén komoly bírságot szabnak ki az érintettre. Mint
ahogy Polgármester úr is említette ezek a követelések főként pályázaton elnyert, megítélt támogatások,
amelyek előbb-utóbb be kell, hogy érkezzenek az önkormányzat számlájára.
További hozzászólás, kiegészítés nem volt, a Polgármester úr felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
15/2006.(…..)KT. rendeletét
a 2006. évi költségvetésről szóló 3/2006.(II.27.)KT. rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.
30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2006. évi költségvetésről szóló 3/2006. (II. 27) KT rendelet
(a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.307.712 E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.466.394 E Ft-ra
növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben.
3. § A KT rendelet 4. §-ában a felújítások előirányzata 28.844 E Ft-ra változik, a 3. számú melléklet
alapján.
4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
538.227 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 514.328 E Ftra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 12.263 E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4.
számú melléklet tartalmazza.
5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 274.247 E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 11.
számú melléklet tartalmazza, beépítésre került a közhasznú foglalkoztatottak átlaglétszáma 55 fővel.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5 /1995. (III. 23.) KT rendeletének
módosítása.
7. § 2006. április 1.-től kezdődően az 5/1995. (III. 3.) KT rendelet 2. § (1) (2) bekezdése és a 3. § (1)
(3)-(4) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíja 71.400.- Ft. A polgármester
folyamatos (legalább egy hónapot meghaladó) akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben meghatározott
alpolgármester főállásban látja el feladatait a polgármesternek megállapított havi illetményért.”
„3. § (1) A települési képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll. A képviselő
havi tiszteletdíja (alapdíj) 35.700. Ft.
(4) Ha a képviselő valamely bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül - több bizottsági
tagság esetén is - további havi 17.900. Ft.
(5) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság esetén is
- további havi 29.500. Ft.
(6) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi 17.900.- Ft.”
Záró rendelkezések
8.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2006. félévi
beszámolóban szerepeltetni kell.
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(2) A 7. §-ban foglalt összegeket 2006. április1. napjától kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2006. június
Dr. Dávid Imre s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

2. Napirendi pont
Autóbusz jegyárváltozás rendelet módosítás
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirendi pont tárgyalására meghívott Domuszbusz
Közlekedési Kft. képviselőit, Jászapáti Ludmillát a Kft. tulajdonosát és Ambrózi Erzsébet ügyvezetőt,
majd megkérdezte, kívánnak e hozzászólni.
Hozzászólás az érintettek részéről nem volt.
Dr. Csorba Csaba jegyző a jelenlévők tájékoztatására elmondta, az üzemeltetést végző cég a
jogszabály adta lehetőségeken belül javaslatot tett a menetjegyek és bérletek árának július 1. napjától
esedékes évi változására. Lényeges eleme a változásnak, hogy a kedvezményes havi bérlet ára
kivételesen nem emelkedne, hanem 703 Ft-ról 400 Ft-ra csökkenne, az egy útra szóló vonaljegy és a
teljes árú havi bérlet ára nem változna.
A véleményező bizottságok az emelés mértékét elfogadhatónak tartották, javasolták a képviselőtestületnek annak elfogadását.
Egyéb hozzászólás, tájékoztatás nem hangzott el, a Polgármester úr felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
16/2006.(…..)KT. rendeletét
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló
4/1991. (III.29.) KT sz. rendelet 1. sz. mellékletének módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII tv. 7. §ban kapott felhatalmazás alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól
szóló többször módosított 4/1991. (III.29.) KT sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletének
módosításáról az alábbiakban rendelkezik:
1. § A „R.” 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
Záró rendelkezés
2. § E rendelet 2006. július 1.-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 28/2005. (XII. 23.) KT rendelet
1. számú melléklete hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2006. június
Dr. Dávid Imre s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző
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1. sz. melléklet a 16//2006.(….)Kt. rendelethez
A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj
- teljes árú havi bérlet
- kedvezményes havi bérlet
- vonaljegy

2500 Ft
400 Ft
95 Ft

Az árak a 15 % ÁFA-t tartalmazzák.
3. Napirendi pont
Közszolgáltatási szerződés megkötése helyi autóbusz közlekedés végzésére
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, amennyiben a képviselő-testület elfogadja az előterjesztett
közszolgáltatási szerződés- tervezetet, abban az esetben a pályáztatási eljárás lezárásáig a Domuszbusz
Kft fog gondoskodni a helyi autóbusz közlekedésről a szerződés tervezetben szereplő feltételekkel. A
szolgáltatás végzéséhez nyújtott támogatás két részből tevődik össze; egyik az állami normatív
támogatás, a másik az önkormányzat saját forrásaiból biztosított havi támogatás, ami elszámolás
alapján kerül folyósításra. Lényeges továbbá az értékesített kedvezményes havi bérletek száma,
ugyanis a bérletértékesítésből és az ehhez kapcsolódó fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel
mértéke, ami a Kft-nél képződik, hiszen az nagymértékben befolyásolja az önkormányzat által
nyújtandó támogatás mértékét.
Lényeges továbbá, hogy az a kedvező helyzet megszűnik az önkormányzat oldaláról, hogy egy
viszonylag magas járatpár szám mellett az önkormányzati igények rövid időn belül teljesültek a
szolgáltató részéről. A jövőben mindkét fél oldaláról egy feszesebb magatartás következik be, hiszen
az önkormányzat érzékenyebb lehet a szolgáltatás színvonalára, pontosságra, tisztaságra, ugyanakkor a
szolgáltató részéről egy árérzékenység fog rövid időn belül megmutatkozni a rohamosan emelkedő
energiaárak következményeként.
A menetrend-tervezetekből látható, hogy jelentősen csökken a járatpárok száma, így a város lakossága
rá fog kényszerülni, hogy a magasabb jegyárral működő Körös Volán helyközi járatait igénybe vegye.
A maga részéről tartott attól, hogy amennyiben csökken az állami normatív támogatás, akkor a
járatszám is tovább fog csökkeni, ami utaslétszám csökkenést fog eredményezni. A jelen fix idejű
megbízás lehetővé teszi azonban, hogy az új testület újra gondolja ennek a szolgáltatásnak a feltételeit,
és annak megfelelően írja majd ki a pályázatot. Új elem a fürdőbe történő járat indítása, kialakítása,
melyet reméljük, hogy nem csak a helyi lakosok, hanem a vidékről ideérkezők is igénybe fognak
venni. A szociális támogatás változatlan formában fog működni, azzal az eltéréssel, hogy a
kedvezményes bérletek árát utólag fogja az önkormányzat megtéríteni a kérelmező részére.
Jászapáti Ludmilla a Kft. tulajdonosa kérte az önkormányzat segítségét abban, hogy a szolgáltató
minél több kedvezményes bérletet tudjon értékesíteni, hiszen ez nagyban befolyásolja a kft. bevételét,
és az önkormányzati támogatás mértékét.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, nyilván, hogy a két fél közös érdeke az, hogy minél több
legyen az eladott bérletek száma, ezért az önkormányzat vállalja, hogy a helyi iskolák és a lakosság
körében is propagálja ennek fontosságát.
Egyéb hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselő-testület a határozati javaslatot 12 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
148/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 8. §-ban,
valamint a 2004. évi XXXIII tv. 4-8.§-aiban meghatározott jogkörében eljárva a helyi
autóbusz közlekedés végzésére az előterjesztés mellékletét képező közszolgáltatási szerződést
megköti a Domuszbusz Közlekedési Kft-vel.
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A képviselő-testület utasítja a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2006. június 30.
Felelős: dr. Dávid Imre polgármester
4. Napirendi pont
A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló rendelet tervezet
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévő érdeklődők tájékoztatására elmondta, városszerte a
lakossági, magánjellegű hirdetések és a szórakozóhelyek hirdetményeinek, szórólapjainak elterjedése
a hirdetmények elhelyezését meghatározó szabályozás áttekintését tették szükségessé. A rendelet
tervezetben leszabályozásra kerülnek a város közterületein a hirdetőberendezések és hirdetmények
elhelyezésének feltételei.
Megkérdezte a véleményező bizottságok elnökeit, a képviselőket, majd a jelenlévőket van e kérdésük,
hozzászólásuk.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
17/2006.(…..)KT. rendeletét
a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.
évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a kulturált emberi környezet
kialakítása és megtartása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
BEVEZETŐ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1.§ A rendelet célja Gyomaendrőd város történeti hagyományainak, építészeti értékeinek,
idegenforgalmi, műemléki nevezetességeinek védelme, valamint a város arculatának megőrzése
érdekében a közterületeken és a közterületekről látható területeken, épületeken, építményeken a
városképi, közlekedési és vagyonbiztonsági szempontok figyelembe vételével a hirdető berendezések
és hirdetmények elhelyezésének szabályozása.
2.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd város közigazgatási területére, azon belül az ingatlannyilvántartásban közterületként nyilvántartott valamennyi belterületi és külterületi földrészletre (közút,
járda, tér, közpark, közhasznú zöldterületek, liget, stb.) az országos közutak kivételével (a
továbbiakban közterület);
(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre vonatkoznak, aki/amely a város területén hirdetőberendezést, hirdetményt kíván
elhelyezni.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a KRESZ hatálya alá tartozó hirdetőberendezésekre, egyéb módon feltüntetett jelzésekre,
a) a közlekedési állomások, megállóhelyek tájékoztató, közcélú hirdetményeire;
b) a közműves szolgáltatást végző cégek közterületen lévő berendezéseire;
a) a közterületek névtábláira, a házszámokra és az épületek névtábláira, emléktábláira,
b) a téli díszvilágítás eszközeire;
d) a tájékoztatás céljából kihelyezett biztonsági (balesetmegelőző, veszélyt jelző, tűzvédelmi
stb.) táblákra, feliratokra, jelzésekre.
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3.§ A rendelet alkalmazása szempontjából hirdetőberendezésnek minősül:
a) cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata fölé
kifüggesztett tárgy vagy címszerű ábra,
b) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség nevét és az ott folyó
tevékenységet bejáratnál feltüntető tábla;
c) címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla);
d) hirdetőoszlop: több különböző hirdetmény, plakát kihelyezésére szolgáló építmény,
e) információs tábla: közhasznú és kereskedelmi célú információkat együttesen tartalmazó
tábla,
f) hirdetőtábla: hirdetéseket, közleményeket tartalmazó, építményre vagy közterületre önállóan
kihelyezett tábla,
g) reklámhordozó: valaminek a reklámozását szolgáló, épületen vagy önállóan, nyilvános
helyen elhelyezett tábla (beleértve a fényreklámot is)
h) óriásplakát: speciális szabványmérettel rendelkező reklámtábla,
i) megállító tábla: nyitvatartási idő alatt, az üzletek elé, a közterületre kihelyezett mobil
reklámtábla.
4.§ Egyéb értelmező rendelkezések:
a) reklámgrafika: a reklámozás céljait szolgáló, bármely építési technológiával készített
alapfelületre festéssel vagy azzal rokon technológiával készített reklámcélú építmény, grafikai
mű;
b) hirdetmény: a falragasz, hirdetésfelirat, plakát, szórólap, értesítés, ábrázolás, tájékoztató,
valamint választási hirdetmény és kampányanyag akár nyomdai úton vagy egyénileg, illetve
felfestéssel (sprayvel) készül.
c) köztéri tárgy: szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, kertészeti műtárgy, geodéziai jel,
utcabútor, kandeláber, emléktábla, emlékkő, virágtartó, hulladékgyűjtő, köztéri játékok,
úttartozékok, városi információs oszlopok.
II. FEJEZET
A hirdetőberendezések elhelyezésének általános előírásai
5. § (1) Közterületi hirdetőberendezések elhelyezése előtt építési, közterület-használati engedélyt kell
kérni.
(2) Építési engedély köteles az 1 m2–t meghaladó nagyságú reklámhordozók elhelyezése.
(3) A reklámhordozók elhelyezése meg kell feleljen a Helyi Építési Szabályzatban foglaltaknak.
(4) Az engedélyköteles reklámtáblán vagy reklámhordozón azonosítható módon feltüntetendő a
tulajdonos. Amennyiben a közterületen álló reklámhordozón nem azonosítható a tulajdonos,
üzemeltető és annak elérhetősége, a reklámhordozó külön felszólítás nélkül elbontható.
(5) Jelen rendelet hatályba lépése előtt kihelyezett reklámhordozók tulajdonosa, üzemeltetője jelen
rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül köteles feltüntetni a reklámhordozón a (4) bekezdés
szerinti adatokat.
(6) Hirdetőberendezésen és hirdetményen nem alkalmazható országos jogszabályban alkalmazott
táblák együttes forma és színösszeállítása, továbbá az útbaigazító táblákon szabványosított betűtípus
és jelrendszer.
(7) Az érintett közút kezelőjének vagy a rögzítésre igénybevett építmény tulajdonosának, kezelőjének
hozzájárulásával engedély nélkül helyezhetők el az önkormányzat által történő lakossági tájékoztatást
szolgáló ideiglenes jellegű hirdetések.
6.§ (1) A szerkezetileg több elemből álló hirdetőberendezés egy építménynek számít.
(2) A reklámfeliratnak – kivétel a cég hivatalos neve - magyar nyelven vagy magyar nyelven is meg
kell jelennie, utóbbi esetben az idegen nyelvű szövegnél nem kisebb méretben.
(3) Építkezés, felújítás védőburkolatát, rendezvények színpadát engedély nélkül lehet reklám-célra
használni (az építkezés, felújítás, rendezvény saját engedélyének a lejárati idején belül).
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(4) Tilos mindenféle reklámhordozó, reklámgrafika, hirdetmény közterületen történő elhelyezése, ha a
reklám a jó ízlést, közszemérmet, mások emberi méltósághoz fűződő jogát sérti.
(5) A hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a
szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve közterület esetén a közterület fenntartási
munkáit.
(6) Közterületen hirdetmény kizárólag a kijelölt hirdetőtáblákon, hirdetőoszlopokon vízzel oldható
ragasztóval rögzítve helyezhető el, illetve a köztisztasági előírások betartásával terjeszthető.
(7) Tilos hirdetményt elhelyezni az országos jogszabályokban foglaltakon túl
a) a közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben;
b) a középületek falain;
c) köztéri fákon;
d) köztéri tárgyakon;
(8) Ideiglenesen mobil reklámtáblák helyezhetők el rendezvények, akciók, kampányok reklámozására.
Az engedélyben rögzíteni kell az időkorlátozást, amely nem lehet több kettő hónapnál és egyszer indokolt esetben - egy hónappal meghosszabbítható.
7.§ Építési engedélyköteles hirdetőberendezés csak az építésügyi hatóság engedélye alapján
létesíthető.
III. FEJEZET
A HIRDETŐBERENDEZÉSEK, HIRDETMÉNYEK KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE
8.§ (1) Közterületen hirdetőberendezést és hirdetményt elhelyezni az előzőek figyelembevételével a
közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 19/2004. (VI. 29.) KT rendeletben
meghatározott előírások szerint lehet.
(2) Közterület-használati engedély alapján, díjmentesen folytatható közterület-használat:
a) a közterületbe 10 cm-en túl nem benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti
védőtető (előtető), összecsukott ernyőszerkezet, hirdetőberendezés elhelyezése, amennyiben
az ott működő vállalkozást reklámozza,
(3) Közterület-használati engedély nélkül díjmentesen, a nyitvatartási ideje alatt üzletenként
legfeljebb 2 db megállítótábla helyezhető el a hirdetett üzlet előtt.
9.§ Kerékpártárolóval egybeépített hirdetőberendezés elhelyezésére a 46/1997. (XII. 29.) KTM
rendelet 9.§-ban foglaltak az irányadók, továbbá közterület-használati engedély nélkül díjmentesen
folytatható közterület-használat.
10.§ Közterületen hirdetményeket térítésmentesen kizárólag az erre a célra kijelölt, jelen rendelet 1.
sz. mellékletében felsorolt hirdetőtáblákon lehet elhelyezni.
IV. FEJEZET
vegyes és záró rendelkezések
11.§ (1) A közút területén a közútkezelő hozzájárulása nélkül elhelyezett hirdetőberendezések
eltávolítására a közútkezelő saját hatáskörben intézkedhet.
(2) A közút területén kívül, a közutakra vonatkozó jogszabályi előírásokba ütközően elhelyezett
hirdetőberendezések esetén a közútkezelő közvetlenül - a közlekedési hatóság közreműködése nélkül a jegyzőnél kezdeményezheti a jogellenes állapot megszüntetését.
12.§ Szabálysértést követ el és helyszíni bírsággal illetve 30 000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható
az, aki:
− a reklámhordozó, reklámgrafika, hirdetmény elhelyezésére vonatkozó 6.§ (4) bekezdés,
− a hirdetőberendezés elhelyezésére vonatkozó 6.§ (5) bekezdés,
− a hirdetmény elhelyezésére vonatkozó 6.§ (6) és (7) bekezdés, és 10.§
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előírásait megszegi.
13. § E rendelet 2006. október 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2006. június
Dr. Dávid Imre s. k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
jegyző

5. Napirendi pont
Közterületi hirdetőberendezések kihelyezése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az előterjesztés rövid áttekintést és állapotjellemzést ad a
városban jelenleg kihelyezett köztéri tárgyakról, bútorokról, ugyanakkor javaslatot tesz a lakosság
számára térítésmentes hirdetési felületek helyére, illetve a meglévőek megtartására, és azok
felújítására.
A maga részéről javasolta a képviselőknek az előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak
megfelelően.
A véleményező bizottságok által megfogalmazott észrevételek, kiegészítési javaslatok az
előterjesztésbe beépítésre kerültek.
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
149/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a lakosság számára térítésmentes hirdetési felületeket biztosít
az alábbi helyeken:
 Hősök útján (672 hrsz) a Sikér Kft. üzlete előtt;
 A Vasútállomás előtti parkban (2887/3 hrsz);
 Fő úton (5874/2 hrsz) a Napsugár sörözőnél lévő buszmegálló mellett;
 Fő úton (5874/3 hrsz) a Sikér Kft. üzlete mellett;
 A Blaha Lujza utcán (5004 hrsz) a várostérkép mellett.
A fentiek mellett a meglévő hirdetési felületeket az önkormányzat továbbra is fenntartja – és
amennyiben szükséges – felújítja az alábbi helyeken:
 Hősök útján a református templom előtt (672 hrsz)1 db fém keretes hirdető, amely
áthelyezésre kerul a Totozó elé;
 Kossuth Lajos út 13. sz. ingatlan előtti közterületen (133/1 hrsz) 1 db fém keretes hirdető;
 Vasútállomás: 1 db fém keretes hirdető a buszmegálló mögött (2887/3 hrsz) a Kossuth L.
úton;
 A Bajcsy-Zs. út és a Hámán Kató utca találkozásánál 1 db fém keretes hirdető;
 Blaha Lujza utcán a Közösségi Ház előtti területen (5875/3 hrsz) a buszmegálló mellett;
 Selyem úton a Blaha Lujza utca 31. sz. ingatlan (vegyesbolt) előtti közterületen (5904
hrsz).
 Öregszőlőben a Kondorosi úton a Szent Imre Idősek Otthona előtti buszmegállónál lévő
hirdető;
 Öregszőlőben a Polyákhalmi utcán a Tulipános Óvoda előtti hirdető.
II.
A meglévő és kihelyezendő hirdetők felújításának, beszerzésének költségére az önkormányzat éves
költségvetési rendeletében a „kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások” szakfejezeten biztosított forrást.
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III.
A térítésmentesen használható hirdetési felületek karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik.
Határidők: 2006. augusztus 31.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
6. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft. vagyonmérleg-tervezetének megvitatása
Dr. Dávid Imre polgármester felhívta a képviselők figyelmét az ülés megkezdése előtt kiosztásra
került a napirendi ponthoz tartozó kiegészítésre, mely határozati javaslat a Kft. Felügyelő
Bizottságának tagjaira tesz javaslatot. Az önkormányzati választásokra tekintettel, annak időpontjáig
csaj a bizottság alakuló ülésére fogsor kerülni, az érdemi tárgyalást, döntéshozatalt majd az új
testületből választott bizottság fogja megtenni. Ennek megfelelően a tiszteletdíj megállapítását sem
javasolják a most megválasztott tagok számára.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, mint emlékezetes a képviselő-testület az elmúlt ülésén döntött a
Gyomaközszolg Kft. létrehozásáról. Az önkormányzat a Kft.-t 5 millió Ft törzstőkével hozta létre,
ezért elő kellett készíteni a Gyomaszolg Ipari park Kft. átalakulás előtti és az az utáni vagyonmérlegét,
amelyekbe igazán változás nincs. Technikai eszközök, gépek és egyéb értékek az 5.000.000 Ft felül
nem kerülnek bevitelre, ezért inkább csak formális az új cég a vagyonmérlege, és vagyonleltára. Ettől
függetlenül ezt a mérleget és leltárt el kellett készíteni, melyet a könyvvizsgáló átvizsgált és hitelesítő
záradékkal ellátott. Lényeges még a társasági szerződés utólagos elfogadása, amely a korábbi
tervezethez képest új elemet nem tartalmaz. Az előterjesztés mellékleteként szerepel még egy kiválási
szerződés tervezet, amely a jogokat és kötelezettségeket rendezi, e szerint a Gyomaszolg Ipari Park
Kft. jogutódja a Gyomaszolg Ipari park kft-nek, tehát azokat a jogokat és kötelezettségeket változatlan
formában tovább viszi, amelyek a kiválás előtti időpontban fennálltak. Az új társaság tekintetében
egyetlen új elem fog bejönni – a hulladékszállítás, hulladékgyűjtési tevékenység.
Amennyiben a képviselő-testület ezeket az okiratokat elfogadja, úgy azok a cégbírósághoz benyújtásra
kerülnek, és a bejegyzést követően az új társaság megkezdheti a tevékenységét a Gyomaszolg
telephelyén, illetve az egyéb eszközöket használatba veheti.
Kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem volt, a Képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal
a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
150/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete Bencze Lajosné független könyvvizsgálói
jelentése alapján, mint az átalakuló gazdasági társaság és a kiválással létrejövő gazdasági társaság
kizárólagos tulajdonosa elfogadja:
¾ a kiválással létrejövő Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. vagyonleltár
tervezetét 2005. december 31. fordulónappal,
¾ a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. vagyonmérleg tervezetét 2005. december
31. fordulónappal,
¾ az átalakulási vagyonmérleg tervezetet a szétváló Kft-nél 2005. december 31. fordulónappal,
¾ a változatlan formában tovább működő Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft
vagyonmérleg-tervezetét 2005. december 31. fordulónappal,
¾ az átalakulási vagyonmérleg tervezetet, a vagyonleltár tervezetet a változatlan formában
tovább működő Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft-nél, a vagyonleltár tervezetet
a szétváló Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft-nél 2005. december 31.
fordulónapokkal.
¾ elfogadja a kiválási szerződést, melynek tervezete az előterjesztés mellékletét képezi
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¾ a GYOMAKÖZSZOLG Kft. felügyelő bizottságának tagjaivá, Dr. Dávid Imre polgármestert,
Véháné Szedlák Ildikó képviselőt, valamint Czibulka György képviselőt megválasztja,
részükre tiszteletdíjat nem állapít meg.
¾ elfogadja a társaság alapító okiratát, melynek tervezete az előterjesztés mellékletét képezi
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Dávid Imre polgármester, dr. Varga Imre ügyvéd
7. Napirendi pont
A 2006. májusi árvízvédekezés időszaka alatt, a katonai véderő elszállásolása során az
önkormányzati épületekben keletkezett károk vis maior kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a katonai véderő elhelyezése során a városi sportcsarnok, az
ifjúsági tábor a Katona József művelődési ház, és a Bethlen Gábor szakképző iskola ingatlanokban a
fokozott igénybevétel során összesen 14 millió Ft összegű károsodás keletkezett. Az épületekben
keletkezett károk helyreállítását az önkormányzat saját erőből nem képes megoldani, ezért a költségek
90 %-át a vis maior keretből igényeljük meg, a maradék 10 %-ot saját erő felhasználásával
biztosítanák.
A legutóbbi információk szerint úgy tűnik, hogy a védelmi bizottság az önkormányzat vis maior
kérelmét támogatta, az igényt elfogadta.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
151/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
I. Önkormányzati ingatlanok helyreállítási költségei – Városi Sportcsarnok, Ifjúsági és Sporttábor,
Katona József Műv. Központ és Bethlen Gábor Szakképző Iskola
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődön 2006. május hónapban folytatott
árvízi védekezés során, az 5. sz. Bocskai Könnyű Lövészdandár elszállásolása során károsodott
önkormányzati ingatlanok (Városi Sportcsarnok, Ifjúsági és Sporttábor, Katona József Műv.
Központ épületkárok és Bethlen Gábor Szakképző Iskola 300 m2 térburkolat javítás)
helyreállítási költségeit 14.397.413,-Ft-ban állapítja meg.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy az ingatlanok helyreállításával
kapcsolatos költségek finanszírozására 2006. évi költségvetésében forrással nem rendelkezik.
A költségeket saját erőből fedezni az önkormányzat nem képes. A képviselő-testület
megállapítja továbbá, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonát képező
ingatlanok vonatkozásában, így a Városi Sportcsarnok, Ifjúsági és Sporttábor, Katona József
Műv. Központ épületkárok és Bethlen Gábor Szakképző Iskola 300 m2 térburkolat javítás
esetében is általános biztosítással rendelkezik, amely a keletkezett kártételek biztosítását nem
tartalmazza. A biztosító az árvíz kárból eredő biztosítási eseményeket nem ismeri el. A
testület kijelenti, hogy a Városi Sportcsarnok, Ifjúsági és Sporttábor, Katona József Műv.
Központ és Bethlen Gábor Szakképző Iskola épületeiben végzett tevékenységet, feladatokat
más önkormányzati tulajdonú ingatlanon ellátni nem képes.
3. A keletkezett károk teljes helyreállítási összegének 10 %-át összesen 1.439.742,-Ft-ot
Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja a 2006. évi költségvetésből.
4. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanban
keletkezett károk helyreállításának összegének 90%-ra, azaz összesen 12.957.671,- Ft
összegben a 295/2005. (XII. 23.) Kormányrendelet 13-14. §-a alapján vis maior támogatási
igényt nyújtson be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.
Határidő: 2006. július 31.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
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8. Napirendi pont
A Városi Családsegítő Központ működtetése intézményi társulás keretében
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az intézmény átszervezésének kérdése nem ismeretlen a testület
előtt. Egyedüli aggályát abban látta az átszervezésnek, hogy amennyiben kistérségi szinten csak egy
családsegítő központot támogat a kormány, úgy ez az átszervezés fölöslegessé válik. A jelenleg
érvényben lévő jogszabályoknak azonban ez a szervezeti forma megfelel, a társulási normatívát ennek
alapján 2007-től igénybe lehet venni. A kistelepülések tekintetében ez a megoldás mindenképpen
megnyugtató, hiszen nem egy évekre szóló szerződés alapján történik a feladat ellátás, hanem társulás
keretében, ahol a kistelepülések testületei közös testületi ülés keretében éreztethetik, illetve
elmondhatják az ellátással kapcsolatos gondjaikat, problémáikat. Az átszervezéssel kapcsolatos
együttes képviselő-testületi ülés megtartására 2006. július 10-én kerül sor a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskolában. Az intézmény életében az átszervezés nagy változást nem jelent, azzal
a különbséggel, hogy nekik a készenléti szolgálatot most már biztosítani kell. Gyakorlatilag ezzel ők
megszabadulna azzal a „jelképes” összegtől, amit a megállapodás alapján fizetniük kell, ami számukra
egyre nagyobb gondot, és problémát jelent.
Összegezve: a szervezeti megoldás, a számítási anyagok a jelen állapotra vonatkoznak, arra igazak, a
jelen tudás, és a jogszabályi ismeretek alapján kérte a képviselő-testületet, hogy az intézmény
átszervezését szíveskedjen támogatni. Az oktatási szakértő véleményét az együttes ülésen fogják a
testületek megismerni. Lényeges, hogy a fenntartó, a felügyeleti jogot gyakorló személyében lett
változás a bizottsági előterjesztéshez képest, - a felügyeletet a három település képviselő-testülete látja
el.
Fontosnak tartotta elmondani, hogy sem a kormányzati intézkedések között, sem a jelenlegi
jogszabályi szabályozás között nem lehetett találni olyan szabályt, ami kizárná, vagy ellehetetlenítené
a mikrótérségi feladat ellátást. Ennek abból a szempontból lehet jelentősége, hogy ez a békési
kistérség egy nagy területet fed le, ezért ebben a szervezeti formában a mikrókistérségi
együttműködésnek talán van, vagy lehet létjogosultsága.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd egyéb hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
152/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Családsegítő Központ
intézményt 2006. augusztus 31. napjától megszünteti és az intézmény 10/1998.(I.29.) KT sz.
határozatta elfogadott alapító okiratát hatályon kívül helyezi, 2006. szeptember 1-től a feladat
ellátásáról Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás keretei között
gondoskodik tovább, az intézmény alapító okiratát a határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja
el. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az átszervezéssel kapcsolatban szerezze
be, független oktatási szakértő véleményét, és azt terjessze be a képviselő-testület júliusi
ülésére, az esetleges módosítási javaslatokkal együtt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert a megállapodás módosítására. Az egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodás a jelen határozat 2. sz. mellékletét mellékletét képezi.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az intézmény megszűnésével, illetve az új intézmény alapításával kapcsolatos
feladatokat a MÁK felé jelentse.
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III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az intézményvezetőjét,
hogy az intézmény alapdokumentumait az átszervezés miatt dolgozza át, és jóváhagyásra
nyújtsa be a fenntartónak 2006. szeptember 30-ig.
IV.
2006. szeptember 01. napjától hatályát veszti a “megállapodás Gyermekjóléti és családsegítő
szolgáltatás ellátásról” szóló együttműködési megállapodás. Hunya Község valamint
Csárdaszállás Község Önkormányzata a megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségről
2006. augusztus 31. napjáig köteles elszámolni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg, 2006.
szeptember 1-től a Városi Családsegítő Központ 10/1998.(I.29.) Kt. sz. határozattal elfogadott
és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2006. július 1. (szakértői vélemény beszerzése testület elé terjesztése) 2006.
szeptember 1. (társulási megállapodás, alapító okirat aláírása, átszervezéssel kapcsolatos
okiratok MÁK részére történő megküldése)
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyző
1. sz. melléklet
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális Információ Szolgáltatás, Nevelési
Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Alapító okirata
Törzsszám:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás (5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1.)
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §.(1), (3) bekezdésében foglaltak alapján a
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális Információ Szolgáltatás, Nevelési
Tanácsadó, Logopédiai Intézet, alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg.
1./ A költségvetési szerv neve, székhelye:
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális Információ Szolgáltatás, Nevelési
Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Rövid neve:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Jogelődje:
Városi Családsegítő Központ
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. sz. melynek egyben általános jogutódja
Fenntartó:

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Intézmény típusa: többcélú intézmény.
2./ Alapítás ideje: 2006. július
3./ Alapító neve: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás
4. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége
4.1. Családsegítő Szolgálat TEAOR 8532 tevékenysége körében:
< Közreműködik a család szociális, mentálhigiénés és életvezetési problémáinak feltárásában.
< Gondoskodik a befolyásoló okok megszüntetéséről, megoldási javaslatot készít, és segítséget nyújt.
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< Részt vesz az egyének és családok kapcsolatkészségének javításában folyamatosan figyelemmel
kíséri a működési területen élő lakosok szociális helyzetét.
< Kezdeményezi új szociális ellátások bevezetését az önkormányzatnál.
< Támogatja, segíti az önsegítő csoportok, civil szerveződések létrehozását, valamint a munkáját.
< Az 1993. évi III. tv 55/C. §-ában és a 20/2003. (VIII. 12.) KT. rendeletben foglaltak szerinti
adósságkezelési tanácsadást működtet.
1
4.2. Szociális információs szolgáltatás TEAOR 8532 tevékenysége körében:
Részletes tájékoztatást nyújt:
-a Gyvt.-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal
kapcsolatban
-a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az
igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről
- a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételük módjáról
- ifjúsági ügyekben
4.3. Gyermekjóléti szolgáltatás TEAOR 8532 tevékenysége körében:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, a gyermekjóléti
szolgáltatásnál és a gyermekjóléti szolgálatnál meghatározott feladatokat látja el:
< a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése;
< a veszélyeztetettség megelőzésére, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére valamint a
gyermek családjába történő visszahelyezése érdekében tett intézkedések;
< összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szerevezési,
szolgáltatási feladatokat végez
4.4. Pedagógiai Szakszolgálat TEAOR 8042 tevékenysége körében
4.4.1. Nevelési tanácsadás:
< Feladata a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek problémáinak feltárása,
ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a
szülő bevonásával.
< Az óvoda, az iskola, a családvédelmi intézmény valamint a szülő megkeresésére szakvélemény
készítése, ha a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi.
< Az óvoda, a családvédelmi intézmény valamint a szülő megkeresésére iskolaérettségi vizsgálat
elvégzése: szakértői vélemény keretében javaslatot tenni a gyermek óvodai nevelésére, beiskolázására,
rehabilitációs célú foglalkoztatására.
< Ha a nevelési tanácsadó vizsgálata során úgy ítéli meg, hogy a gyermeknél a sajátos nevelési igény
valószínűsíthető, javasolja a szülőnek, hogy gyermekével jelenjen meg a szakértői és rehabilitációs
bizottság vizsgálatán.
4.4.2. Logopédiai ellátás:
A logopédia szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi, kommunikációs
zavarok javítása, diszlexia megelőzése és gyógyítása.
4.4.3. Gyógytestnevelés:
A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési
foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített
testnevelésre utalja.
23
5./ Az intézmény működési területei az ellátandó feladatok szerint:
¾ Családsegítő szolgálat – Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás
közigazgatási területe
¾ Gyermekjóléti szolgálat – Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás
közigazgatási területe
¾ Pedagógiai szakszolgálat – Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás
közigazgatási területe
¾ Szociális információs szolgáltatás - Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi
Társulás közigazgatási területe

1

Kiegészítette a 151/2005. (VI. 30.) KT. számú határozat – feladatellátás bővülése, számozás módosulása
Módosította a 227/1998. (IX. 17.) KT. számú határozat
3
A számozást módosította a 9/2005. (I. 27.) KT. sz. határozat
2
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6./ Felügyeleti szerve:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás
7./ Gazdálkodási jogköre:
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdasági feladatait Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala látja el. Az önállóan gazdálkodó szerv és a részben önálló szerv közötti
munkamegosztás és felelősség vállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás
szabályozza. A részben önálló intézmény vezetője teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik.
8./Rendelkezésre álló vagyon:
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlant a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata használatba adja az intézménynek:
Gyomaendrőd, Fő út 2. sz. Hrsz: 6291 a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségével közös használatú
osztatlan vagyon.
A feladatellátáshoz rendelkezésre állnak még az intézménynél a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles
kezelni. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként nem adhatja.
9./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés,
fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja
10./ Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Gyomaendrőd, 2006. június
Dr. Dávid Imre s.k.
polgármester

Petneházi Bálintné s.k.
polgármester

Hunya Tiborné s.k.
polgármester
2. sz. melléklet

Társulási Megállapodás
Intézmény közös fenntartására- egységes szerkezetbe foglalása4
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 41.§. (1) bekezdésében (továbbiakban:
ÖTV) kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján, valamint a Békési Kistérségi Társulási Megállapodásban
foglaltakra tekintettel a többcélú kistérségi társulás keretében a Békési Kistérséghez tartozó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Csárdaszállás Község Önkormányzata és
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, feladat-ellátási kötelezettségük alapján – az ÖTV
8. § (1) bekezdése és (4) bekezdése szerint előírt kötelező helyi közszolgáltatási alapfeladatukról,
közoktatási közfeladataikról az óvodai, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, Hunya Község
Önkormányzata vonatkozásában az alapfokú művészeti oktatásról pedagógiai szakszolgálat feladata
közül a nevelési tanácsadásról, logopédiai ellátásról, gyógytestnevelésről, valamint gyermekjóléti
szolgálat, családsegítés és szociális információs szolgáltatás feladatairól intézményi társulás útján
gondoskodnak, jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint.
I.
Általános rendelkezések
1. A társulás neve: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás
2. A társulás székhelye: 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz.
3. A társulás tagjainak neve és székhelye:

4

A dőlt betűvel szedett rész a Társulási Tanács 2006. júniusi ülésén elfogadott módosítás
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz.
Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5621 Csárdaszállás Petőfi út 17. sz
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5555 Hunya Rákóczi út 19.sz
4.A társulás fenntartó és felügyeleti szerve:
A Békési Kistérséghez tartozó. Gyomaendrőd,
önkormányzatok képviselő-testületei

Csárdaszállás,

Hunya

települési

5.A társulás működési, illetékességi területe:
A Békési Kistérséghez tartozó, Gyomaendrőd,
önkormányzatok közigazgatási területe

Csárdaszállás,

Hunya

települési

6.A társulás jogállása: A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik
II.
A társulás célja
1.
A Békési Kistérséghez tartozó három település, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési
önkormányzatai az ÖTV 8.§.(1) és (4) bekezdéseiben előírt kötelező közoktatási közszolgáltatási
alapfeladataikat – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 24.§ 25 § és 26 §-ban
meghatározott alapfokú nevelési és oktatási feladatot közösen – kistérségi keretek között,- a
közoktatási intézményrendszer integrálása útján magasabb színvonalon kívánja ellátni. Ennek
érdekében döntött a három települési önkormányzat arról, hogy jelen megállapodással közoktatási
intézményi társulást hoz létre. A társulásban részvevő települések közoktatási feladatellátásának
biztosítását – a településeken működtetett többcélú közös igazgatású, egységes szervezetű és
irányítású közoktatási intézmény-egységek szakmai önállóságának megtartásával oldják meg. E cél
érvényesülése érdekében egy szervezetű, négy telephelyből álló közös igazgatású intézményt hoznak
létre. Célja továbbá:
1. A közös intézmény keretei között az oktató-nevelő munka színvonalának javítása, a még jobb
szakos ellátás biztosítása,
2. A munkaerő kihasználtság növelése,
3. A gazdaságosság növelése, az intézmények egy gyereklétszámra vetített fajlagos költségeinek
csökkentése.
4. A szakmai együttműködés fejlesztése.
2. A Békési Kistérséghez tartozó három település, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési
önkormányzatai az ÖTV 8.§ (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott közszolgáltatási alapfeladataikat
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 34 § d) e) és h) pontjában pedagógiai szakszolgálati
feladatot illetve z 1997. évi XXXI. törvény 39-40 §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás
valamint az 1993. évi III. törvény 61. §-ában meghatározott szociális információs szolgáltatás és a 64.
§-ában meghatározott családsegítés feladatait közösen – kistérségi keretek között-, közös intézmény
fenntartásával magasabb színvonalon kívánja ellátni. A társulásban részvevő települések pedagógiai
szakszolgálati, szociális információs szolgáltatás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
feladatellátásának biztosítását Gyomaendrőd településen működtetett többcélú közös igazgatású,
egységes szervezetű és irányítású közoktatási intézmény közös fenntartásával oldják meg. E cél
érvényesülése érdekében többcélú intézményt hoznak létre. Az intézmény ellátási területe a társult
önkormányzatok közigazgatási területe.
Célja továbbá:
1. A közös intézmény keretei között a szakmai munka színvonalának javítása.
2. A gazdaságosság növelése.
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3. A szakmai együttműködés fejlesztése, közös célkitűzések meghatározása.
4. Kistérségi-településközi együttműködés segítése.
III.
A társulás tevékenységi köre, feladatai, a feladatellátás módja
1.1.A társulás tevékenységi köre, feladata:
Jelen megállapodás alapján a társult önkormányzatok az ÖTV 8.§.(1)és (4) bekezdésében 63.§.(1)
bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv (továbbiakban :KÖT) 3.§.(3)
bekezdésében és a 86.§-ban meghatározott kötelező közoktatási közfeladatukat , a 24.§ 25 § és 26
§-ban szabályozott alapfokú nevelési és oktatási feladatukat, az óvodai nevelés, az 1-8.
évfolyamon történő általános iskolai nevelést-oktatást közösen látják el, a közös feladatellátásra
nevelési-oktatási intézményt közösen tartanak fenn.
1.2.A közösen fenntartott intézmény megnevezése, székhelye:
Hivatalos elnevezése:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Óvoda Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya,
mely általános jogutódja a gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Diákotthon megnevezésű költségvetési intézménynek.
Rövid elnevezése
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd Népliget út 2.
1.3.A feladatellátás módja:
Az intézmény többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény. Ellátási kötelezettsége a társulásban
részt vevő települések, általános iskolai oktatási-nevelési feladataira, Csárdaszállás, Hunya, községek
tekintetében óvodai nevelésre, Hunya Község vonatkozásában alapfokú művészetoktatási feladatokra
terjednek ki.
1.4.Az intézmény szervezeti felépítése:
Az intézmény élén igazgató, általános igazgató helyettesek, gazdasági vezető, az általános iskolai
telephelyek élén –kivéve a gyomaendrődi telephelyeket - telephelyi vezetők állnak, akik egyben
ellátják az óvodai telephely vezetésével kapcsolatos feladatokat
Telephelyek:
1) Csárdaszállás Arany J út 2. sz. - Általános Iskola
2) Csárdaszállás Kossuth út 23. sz. - Óvoda
3.) Hunya Kossuth út 3. sz. - Általános Iskola és Művészeti Iskola
4.) Hunya Óvoda út 10. sz. – Óvoda
5.) Gyomaendrőd, Deák F.u.11.sz. – Tornaterem
6.) Gyomaendrőd Fő út 81/2. sz. - Speciális tagozat
7.) Gyomaendrőd, Fő út 42. sz. - Diákotthon
8.) Gyomaendrőd, Blaha út 21. sz. - Könyvtár
2.1.A társulás tevékenységi köre, feladata az 1. pontban foglaltak mellett:
Jelen megállapodás alapján a társult önkormányzatok az ÖTV 8.§.(1) és (2) bekezdésében
meghatározott közszolgáltatási alapfeladataikat: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 34
§ d) e) és h) pontjában pedagógiai szakszolgálati feladatokat illetve az 1997. évi XXXI. törvény 3940. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás valamint az 1993. évi III. törvény 61. §-ában
meghatározott szociális információs szolgáltatás és 64. §-ában meghatározott családsegítés
feladatait közösen látják el, többcélú intézményt közösen tartanak fenn.
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2.2. A közösen fenntartott intézmény megnevezése, székhelye:
Hivatalos elnevezése:
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális Információ Szolgáltatás, Nevelési
Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
mely általános jogutódja a gyomaendrődi Városi Családsegítő Központ megnevezésű
költségvetési intézménynek.
Rövid elnevezése:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd Fő u. 2.
2.3. A feladatellátás módja:
Az intézmény többcélú intézmény. Ellátási kötelezettsége a társulásban részt vevő települések,
pedagógiai szakszolgálat feladatai közül logopédiai, nevelési tanácsadás és gyógytestnevelés valamint
a gyermekjóléti szolgálat, szociális információs szolgáltatás és családsegítés feladataira terjednek ki.
2.4.Az intézmény szervezeti felépítése:
Az intézmény élén intézményvezető áll, aki az intézményegységek tekintetében gyakorolja a vezetéssel
kapcsolatos feladatokat.
3. A közös intézményfenntartással kapcsolatos hatáskörök gyakorlása:
3.1. A társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületei külön- külön ülésen minősített többséggel- hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, a
megállapodás módosításához, a társulási megállapodás megszüntetéséhez, a társuláshoz más
önkormányzat csatlakozásához, a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.
3.2. Mindkét közösen fenntartott intézménnyel kapcsolatos helyi önkormányzati feladat és
hatásköröket, az általános felügyeletet a három települési önkormányzat képviselő-testülete
együttesen gyakorolja, a szakmai felügyeletet a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
szervek látják el.
3.3. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola élén álló igazgató vonatkozásában a kiemelt
munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja. A telephelyek vezetésével megbízottak
személyek vonatkozásában a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja, a telephely szerinti
települési önkormányzat képviselő-testületének egyetértésével. A kiemelt munkáltatói jogok
gyakorlása során Gyomaendrőd Város Önkormányzata köteles a társult települési
önkormányzatok képviselő-testületeinek írásbeli véleményét beszerezni. A társult
önkormányzat képviselő-testülete köteles soron következő, de legfeljebb 30 napon belül
írásbeli véleményét megadni.. Az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató vonatkozásában
Gyomaendrőd Város polgármestere gyakorolja de a jutalmazás kérdésében a települési
önkormányzatok polgármestereinek véleményét ki kell kérni.
3.4.Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola telephelyein dolgozók vonatkozásában a
munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja, az adott települési önkormányzat
polgármesterének egyetértésével.
3.5. Térségi Humánsegítő Szolgálat élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt
munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja. A kiemelt munkáltatói jogok gyakorlása
során Gyomaendrőd Város Önkormányzata köteles a társult települési önkormányzatok
képviselő-testületeinek írásbeli véleményét beszerezni. A társult önkormányzat képviselőtestülete köteles soron következő, de legfeljebb 30 napon belül írásbeli véleményét megadni.
Az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető vonatkozásában Gyomaendrőd Város
polgármestere gyakorolja, de a jutalmazás kérdésében a települési önkormányzatok
polgármestereinek egyetértését ki kell kérni.
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IV.
A társulás működése
1 A társulás ülésrendje:
A társulás szükség szerint, de évente legalább három soros ülést tart, melyet Gyomaendrőd
Város polgármestere hív össze változó székhellyel. Bármelyik képviselőtestület indítványára,
Gyomaendrőd Város polgármestere köteles az ülést az erre irányuló írásbeli kezdeményezés
kézhezvételét követő 30 napon belül összehívni.
2.A társuláshoz való csatlakozás rendje:
Bármely kistérséghez tartozó önkormányzat csatlakozhat a társuláshoz. A csatlakozási szándékát
minden év november 30-ig, költségvetési koncepció elkészítésének idejéig köteles jelezni. Csatlakozni
a következő tanévkezdés előtt július 1-ig lehet.
A társuláshoz csatlakozás szakmai törvényességi feltételeinek megteremtését a társulás és
intézményei, valamint a belépő új tag és intézménye számára a társulás kibővülésekor a csatlakozás
évének június 30. napjáig kell biztosítani.
A társulás átalakításával kapcsolatos szakmai törvényességi előkészületeket a társulási tagok
egybehangzó döntése alapján, az átszervezés évének januári első munkanapjától kezdődhetnek-( azaz
a gazdasági év kezdésétől ) és a tanév végével záródnak le , illetve az új szervezet a tanév kezdéssel
indulhat.
3.A társulásba való felvétel rendje:
A társulás tagjainak a felvételt támogató döntéshez a társult tagok minősített többséggel hozott döntése
szükséges.
4.A társulásból való kilépés rendje:
A társulási megállapodást felmondani a tanév utolsó napjával lehet, úgy, hogy az erre irányuló írásbeli
nyilatkozatot legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31-ig meg kell küldeni a társulásba részt
vevő valamennyi tag önkormányzat polgármesterének. A társulási megállapodás módosítását,
felmondását a társulás bármely tagja kezdeményezheti. E kezdeményezéséről annak megküldését
követő 30 napon belül a társulás tagjai döntenek.
5.A társulás megszűnik:
a) a bíróság jogerős döntése alapján
b) ha valamennyi tag elhatározza a társulás megszüntetését, vagy a tagok száma kettő alá
csökken.
c) ha a felek nem tudnak megállapodni a működtetés feltételeiről. A társulás megszűnése esetén
a tagok az éves költségvetési beszámoló alapján számolnak el egymással.
6.A társulás működésével kapcsolatos törvényességi felügyelet ellátása:
A törvényességi felügyelet ellátását Gyomaendrőd Város jegyzője biztosítja.
7.Az ellenőrzés rendje:
A társulást, valamint a közösen fenntartott intézményeket a tagok, szakmai, törvényességi,
célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrizhetik. Az intézmények pedagógiai szakmai
ellenőrzését közoktatási szakértő igénybevételével végzik.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tevékenységéről a polgármesterek, illetve
az intézmény szakmai, pénzügyi és egyéb helyzetéről az intézmény vezetője a tagintézmények
vezetőivel együtt legalább évente egyszer beszámolnak, a társult képviselő-testületeknek.
Gyomaendrőd jegyzője látja el az intézményben megjelenő törvényességi kérelem és egyes
felülvizsgálati kérelem másodfokú döntését jogkörét.
Térségi Humánsegítő Szolgálat tevékenységéről a polgármesterek, illetve az intézmény
szakmai, pénzügyi és egyéb helyzetéről az intézmény vezetője legalább évente egyszer beszámolnak, a
társult képviselő-testületeknek.
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8.A társulás által fenntartott intézmények jellemzői:
8.1. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola önállóan gazdálkodó, maradványérdekeltségű
költségvetési szerv, mely tevékenységét alapító okirat szerint végzi. Az intézmény önálló
bankszámlával rendelkezik, finanszírozása kiskincstári rendszeren keresztül történik, jogutódja a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium megnevezésű költségvetési szervnek.
Az intézmény működését meghatározó helyi dokumentumok köre:
Az intézményi működés, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait és azok
módosításait ( az SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend, IMIP stb) a társult tagok határozataikkal
hagyják jóvá. Az alapító okirat módosítása önkormányzati határozattal történik. A gazdálkodás
dokumentumait (költségvetés, féléves beszámoló, zárszámadás) a társulás soros ülésein hagyják jóvá.
Az intézmény telephelyi vezetővel rendelkező telephelyein történik a jogutód nélkül megszűnt oktatási
intézmények oktatással kapcsolatos iratainak őrzése, abból igazolások kiadása melyért a mindenkori
telephelyvezető felelős.
8.2. Térségi Humánsegítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó, maradványérdekeltségű
költségvetési szerv, mely tevékenységét alapító okirat szerint végzi, jogutódja a Városi Családsegítő
Központ megnevezésű költségvetési szervnek. Pénzügyi, gazdasági feladatait Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala látja el. Az önállóan gazdálkodó szerv és a részben önálló szerv közötti
munkamegosztás és felelősség vállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás
szabályozza. A részben önálló intézmény vezetője teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik. A szakmai irányítás teljes körűen a részben önálló intézmény vezetőjének a felelőssége.
Az intézmény működését meghatározó helyi dokumentumok köre:
Az intézményi működés, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait és azok
módosításait ( az SZMSZ, szakmai program, Házirend, IMIP stb) a társult tagok határozataikkal
hagyják jóvá. Az alapító okirat módosítása önkormányzati határozattal történik. A gazdálkodás
dokumentumait (költségvetés, féléves beszámoló, zárszámadás) a társulás soros ülésein hagyják jóvá.
V.
A társulás vagyoni viszonyai
1.1.A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei biztosítják az Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola működéséhez szükséges anyagi, tárgyi, technikai, személyi feltételeket.
1.2. A közösen fenntartott intézmény vagyoni viszonyainak szabályozási elvei:
a) Az egyes telephelyek által használt ingatlanok tulajdonjoga a tag önkormányzat tulajdonában
marad, a telephelyeken már meglévő ingóságok a ugyancsak az önkormányzatok tulajdonában
maradnak melyet tételes leltár műszaki állapot meghatározást követően a közösen fenntartott
oktatási intézmény használatába ad, azzal, hogy az csak az átadó önkormányzat helye szerinti
telephelyen hasznosítható. Ezen ingóságok és ingatlanok beruházási és felújítási
kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.
b) Az egyes telephelyi oktatási egységeknél a nevelés-oktatás biztosításához, fejlesztéséhez
szükséges tan-és segédeszközök beszerzése, pótlása a helyi önkormányzatok által nyújtott
támogatásból, a közösen fenntartott intézmény kötelezettsége és költsége, erről a költségvetési
évet lezáró intézményi zárszámadás mellékletében analitikus kimutatást kell csatolni.
c) A közösen fenntartott intézménynél megjelenő azon ingó és ingatlan vagyongyarapodásról
melyet nem a társult önkormányzat biztosított és nem maradt települési önkormányzati
tulajdonban a társulás megszűnése esetén, a települési önkormányzatok által teljesített
hozzájárulás arányában kerül megosztásra
2.1. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei biztosítják a Térségi Nevelési Tanácsadó,
Logopédiai Intézet, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
működéséhez szükséges anyagi, tárgyi, technikai, személyi feltételeket.
2.2. A közösen fenntartott intézmény vagyoni viszonyainak szabályozási elvei:
a) Az intézmény által használt ingatlan tulajdonjoga Gyomaendrőd Város Önkormányzat
tulajdonában marad, a már meglévő ingóságok ugyancsak az önkormányzat tulajdonában
marad melyet tételes leltár műszaki állapot meghatározást követően a közösen fenntartott
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oktatási intézmény használatába ad. Ezen ingóságok és ingatlanok beruházási és felújítási
kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.
b) A nevelés-oktatás biztosításához, fejlesztéséhez szükséges tan-és segédeszközök beszerzése,
pótlása a társult önkormányzatok által nyújtott támogatásból, a közösen fenntartott intézmény
kötelezettsége és költsége, erről a költségvetési évet lezáró intézményi zárszámadás
mellékletében analitikus kimutatást kell csatolni.
c) A közösen fenntartott intézménynél megjelenő azon ingó és ingatlan vagyongyarapodásról
melyet nem a társult önkormányzat biztosított és nem maradt települési önkormányzati
tulajdonban a társulás megszűnése esetén, a települési önkormányzatok által teljesített
hozzájárulás arányában kerül megosztásra.
3.1. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola működéséhez szükséges pénzeszközöket a
tagok az alábbiak szerint biztosítják:
a) A normatív állami támogatást Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete- a
tag települési önkormányzatok valamint a telephelyi vezetők kimutatása alapján- igényli le,
melynek jogszerű felhasználásáról a normatíva alapját képező igény keletkezési helye szerint
kell gondoskodni.
b) A működési kiadásoknak a normatív állami támogatás és a telephelyen beszedett saját
bevétele által nem fedezett részét az egyes telephelyek tekintetében a település szerinti tag
önkormányzat saját költségvetéséből köteles biztosítani, a normatíva utalásával azonos
ütemezésben. Amennyiben az adott önkormányzat nem a fentiek szerint biztosítja az
önkormányzati támogatást, úgy az erre irányuló írásbeli felhívást követő 30 nap
eredménytelen elteltét követően az intézmény igazgatója jogosult a telephely működését
átszervezni, figyelemmel az erre vonatkozó szakmai előírásokban meghatározottakra. A
telephely működésével kapcsolatban a fenti meghatározottak miatt előlegezett költségek
tekintetében az előlegezést biztosító önkormányzatok jogosultak a késedelmi kamat követelést
érvényesíteni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. Írásban közölt és nem
vitatott költségek vonatkozásában a nem teljesítő önkormányzat felé az azonnali beszedési
megbízást kiadni.
c) A normatív állami támogatás a telephelyen keletkezett saját bevétel és a működési kiadása
közötti különbözetet( a közös igazgatás rá eső költségét is beleértve) a közösen fenntartott
költségvetési intézmény bankszámlájára utalják a tagönkormányzatok.
3.2. A Térségi Humánsegítő Szolgálat működéséhez szükséges pénzeszközöket a tagok az alábbiak
szerint biztosítják:
a) A normatív állami támogatást Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete- az
intézményvezető kimutatása alapján - igényli le, melynek jogszerű felhasználásáról a
normatíva alapját képező igény keletkezési helye szerint kell gondoskodni.
b) A működési kiadásoknak a normatív állami támogatás által nem fedezett részét az egyes
települések tekintetében a település szerinti tag önkormányzat saját költségvetéséből köteles
biztosítani, a normatíva utalással azonos ütemezésben. Amennyiben az adott önkormányzat
nem a fentiek szerint biztosítja az önkormányzati támogatást, úgy az erre irányuló írásbeli
felhívást követő 30 nap eredménytelen elteltét követően az intézményvezetője jogosult
szüneteltetni az ellátást. Az előlegezett költségek tekintetében az előlegezést biztosító
önkormányzatok jogosultak a késedelmi kamat követelést érvényesíteni, melynek mértéke a
jegybanki alapkamat kétszerese. Írásban közölt és nem vitatott költségek vonatkozásában a
nem teljesítő önkormányzat felé az azonnali beszedési megbízást kiadni.
c) A normatív állami támogatás és a működési kiadása (utazási költségek) közötti különbözetet (a
közös igazgatás rá eső költségét is beleértve) a Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalának bankszámlájára utalják a tagönkormányzatok.
3.3. A közösen fenntartott intézmények gazdálkodása:
a) A közösen fenntartott intézmények költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzati
Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezi, de a költségvetés elkészítéséhez a tag
önkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak

207

b) az intézmények éves költségvetésében ki kell mutatni a szakfeladatok szerinti költségeket,
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola esetében lebontva a telephelyekre is, a közös
igazgatás költségeit, valamint a tag önkormányzatonkénti hozzájárulások mértékét.
c) Az intézményeknek, - az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához,
módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához - a
tagönkormányzatok Képviselő-testülete egyetértése szükséges .
4.Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési eljárás, egyetértési jog gyakorlása
A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a társult települési önkormányzatok
képviselő-testületei a polgármesterek útján a költségvetési tervezés időszakában egyeztetik.
Mindkét közös fenntartású intézmény, a tagintézmények költségvetési tervezetét (költségvetési
rendeletet) és zárszámadását (költségvetési beszámolót) előzetesen egyeztetik a polgármesterek – az
intézményvezetők - útján.
5.Elszámolás és beszámolás rendje:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata jegyzője a költségvetési támogatás, a pénzügyi hozzájárulás
felhasználásáról minden költségvetési év végével elszámol.
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az intézmények, a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola esetében a telephely vezetőjétől évenként a feladatellátásról, az intézmény
közös fenntartásáról tájékoztatást kérhetnek.
A társult települési önkormányzatok polgármesterei évente egyszer - legkésőbb a zárszámadás
elfogadásával egyidejűleg- beszámolnak a képviselő-testületeknek az intézményi társulás
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
VI.
Vegyes rendelkezések
A társulási megállapodás a társult önkormányzatok által történő elfogadás napján lép hatályba és
határozatlan időre szól.
A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, ill. a társulás
működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton,
konszenzusos módon kívánják rendezni.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre,
megegyezésre. A jogvita eldöntésére Szarvasi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.
A társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően a
társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében akaratukkal mindenben
megegyezően - saját kezű aláírással látják el.
Gyomaendrőd, 2006.

Csárdaszállás 2006.

Hunya 2006.

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
Dr. Dávid Imre
polgármester

Petneházi Bálintné
polgármester

208

Hunya Tiborné
Polgármester

Záradék:
A Többcélú Társulást, a Közoktatási Intézményi Társulást alkotó települési önkormányzatok
képviselő-testületei a Társulási Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat
önmagukra nézve kötelező rendelkezést fogadták el.
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete: Jóváhagyó határozat száma:
Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete
határozata
9. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola létszámleépítése
Dr. Dávid Imre polgármester a hangsúlyozni kívánta, hogy az előterjesztett létszámleépítésről a
képviselő-testület már a 2006. évi költségvetés elfogadásakor határozott, tehát nem azon felüli további
létszámleépítésről van szó. Határidő pontosítás miatt vált szükségessé ismételten előterjeszteni.
Felkérte a képviselőket, hogy a létszámleépítést hagyják jóvá a határozati javaslatban leírtak szerint.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
153/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kiss Bálint Általános Iskolánál a 2006. évi költségvetésnek
megfelelően jóváhagyja 3 fő pedagógus, 2 fő konyhai technikai közalkalmazott létszámleépítését, a
következők szerint:
- 2 fő pedagógus aki előrehozott öregségi nyugdíjban részesül felmentése 2006. március 1
napjától,
- 1 fő pedagógus főállású közalkalmazott felmentése 2006. április 1. napjától,
- 1 fő konyhai technikai főállású közalkalmazott felmentése 2006. január 4. napjától,
- 1 fő konyhai technikai főállású közalkalmazott felmentése 2006. április 1. napjától.
A felszabaduló közalkalmazotti munkaerő átcsoportosítására, folyamatos tovább foglalkoztatására
intézményen belül, sem más önkormányzati intézményben, sem más területen nincs lehetőség, ezért
felmentéssel a közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnik.
Az intézkedés végleges, a feladatellátás továbbra is megfelelő színvonalon folyik, az intézmény
zavartalan működése biztosított.
Az összlétszámon belül a jelenleg jóváhagyott 55 fő pedagógus létszám 52 főre módosul, a technikai
létszám 24 főről 22 főre módosul.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszám leépítése miatt keletkező pénzügyi
költségek többlet terhét az állami költségvetésből igényelje vissza.
Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet készítésénél vegye
figyelembe az 5 fő létszámcsökkentést.
Határidő: A létszámcsökkentés tekintetében az ütemezés szerint
Felelős: Fülöp Istvánné igazgató
Határidő: A többletköltség pályázatának benyújtására: a 2006. évben érvényes belügyminiszteri
rendeletben foglalt ütemezésnek megfelelően.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
/ ifj. Dógi János képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 14 fő./
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10. Napirendi pont
Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás tevékenységéről, a kistérségi munkaszervezet
működéséről
Dr. Dávid Imre polgármester a témához kapcsolódóan elmondta, a jelenlegi információk szerint úgy
tűnik, hogy a mikrótérség, mint fogalom megmarad, és mind pályázati, mind működési tekintetben
tovább tud működni. Megítélése szerint önkormányzatunknak változatlanul az önálló kistérség
létrehozásán kell törekedni, ami nyilván nem lesz könnyű, annál is inkább, mert a közelgő
önkormányzati választások miatt az érintett települések önkormányzatai ezzel a kérdéssel már
érdemben nem foglalkoznak.
A megyében komoly elképzelés van Békés, Gyula, és Békéscsaba települések között egy térségi
szoros együttműködésre, ami esélyt jelenthet arra, hogy az önálló kistérség kialakításában mi is
eredményesebben léphetünk előre. Dévaványa irányába is vannak elképzeléseink, de ennek a
településnek az irányát, és azt, hogy e tekintetben mennyire komolyak a szándékai ma még nehéz
megmondani. Ennek ellenére az egyeztetést a választások után tovább kell folytatni, előre kell menni.
A napirendet illetően, a társulás tevékenységét, működését az előterjesztés részletesen bemutatja.
Császárné Gyuricza Éva képviselő elismeréssel szólt az elnyert pályázatok arányáról, ami 85 % volt.
Kérdése volt ezzel kapcsolatban, hogy az elnyert pályázatokból önkormányzatunk mennyiben
részesült, továbbá, hogy a területfejlesztési célú pályázatoknál a megítélt 15.5 millió Ft a 2007 évben
már érvényesíthető fejlesztésekre vonatkozik e.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszolva elmondta, arányait tekintve nagyságrendileg az
önkormányzatunk megkapta az egyes feladat ellátáshoz a támogatást. A gond inkább az volt, hogy
későn indultak el, kevés volt a pályázati lehetőség. Megítélése szerint a pályázatok száma, és nagysága
több is lehetne, talán ezt követően jelennek meg azok a pályázati lehetőségek, amelyek nagysága már
elfogadható lesz.
Császárné Gyuricza Éva képviselő a továbbiakban megkérdezte, hogy a tájékoztató 40. oldalán az
5/b pont alatt említett civil egyeztető fórum melyik két civilszervezet részvételével alakult meg.
További hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a képviselő-testület 13 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett a tájékoztatót elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
154/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Békési Kistérségi Tárulás működésével
kapcsolatos beszámolót.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Tájékoztató a lakásépítéshez-,bővítéshez,
támogatásról

illetve

vásárláshoz

nyújtott

önkormányzati

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét a
tájékoztató megtartására.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatására
beérkezett kérelmeket a Humánpolitikai bizottság bírálta el átruházott hatáskörében. 2006-ban 13
millió Ft ált rendelkezésre. A megadott határidőre 26 db kérelem érkezett, ebből 4 kérelmező
lakásépítéshez-, 11 kérelmező vásárláshoz-, 11 kérelmező átalakításhoz, illetve bővítéshez kért
támogatást. Azon kérelmezők, akik a rendeletben foglalt feltételeknek megfeleltek, egy-két kérelmező
kivételével a 480.000 Ft összegű támogatást megkapták.
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Két személy esetében 320.000 Ft támogatást ítélt meg a bizottság, mivel esetükben az ingatlan tulajdoni
részarányával gondok voltak. A lakás átalakításra, illetve bővítésre 240.000 Ft összegű támogatást kaptak
a kérelmezők.
A még kiosztható pénzösszeg 4.679.000 Ft, melyre újabb kérelmeket lehet benyújtani augusztus 15-ig,
melyeket a bizottság a szeptemberi ülésén fog elbírálni.
Hozzászólás, kérdés a tájékoztatással kapcsolatban nem volt, a képviselő-testület azt egyhangú 14 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
155/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2006. évben kiosztott fiatalházasok első
lakáshoz jutásának támogatásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
/Véháné Szedlák Ildikó képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 15 fő./
12. napirendi pont
A Körösök Vidékéért Egyesület kérelme köztéri alkotás felépítéséhez
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az egyesület az egyik régi gyomai
ártézi kutat szeretné helyreállítani, amely a mostani Tompa Mihály utca és Fő út kereszteződésében
állt, Varga-Kút néven volt ismert. A helyreállításhoz az egyesület az önkormányzat 250.000 Ft
összegű támogatását kéri. A bizottságok a kérelmet tárgyalták és javasolják a képviselő-testületnek
elfogadásra.
A jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselő-testület egyetértve a bizottság
javaslatával, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
156/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért a régi Varga-kút (Kis-Klájn-kút) eredeti
állapotot tükröző megvalósításával. Az ártézi kút helyreállítására a Tompa Mihály utca – Fő út
kereszteződésében (26 hrsz) lévő közterületet biztosítja.
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a történeti jelentőségű ártézi kút helyreállítását 250
000,- Ft-tal támogatja, amely összeget az önkormányzat éves költségvetésében a
parkfenntartás, zöldterületek fejlesztésének előirányzott keretéből biztosítja.
Határidők: azonnal
13. Napirendi pont
Békéscsaba Megyei Jogú Város Alpolgármesterének kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a kilencvenes évek fordulópontján a tartós bérletet,
használati jogot tulajdonba adták, valamilyen okból Békéscsaba nem kérte az üdülő tulajdonosi
jogállását bejegyzésre, automatikusan Gyomaendrődnek jegyezték be az ingatlan tulajdonjogát. A
használati díjban elvileg megvásárolták, most fejleszteni szeretnék az ingatlant. Az ingatlan vételi
áraként jelképesen 100 Ft-ot javasoltak megállapítani.
A jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselő-testület egyetértve a bizottság
javaslatával, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
157/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező a 1300/17 hrsz.-ú, 617 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
tulajdonjoga az előterjesztéshez mellékelt megállapodás tervezet feltételei szerint bruttó 100 Ft
vételár megfizetése mellett bejegyzésre kerüljön Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata javára.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 2006. július 31.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
14. Napirendi pont
Tájékoztató a kóbor ebek befogásáról
Dr. Dávid Imre polgármester a tájékoztatóval kapcsolatban elmondta, hogy összességében az
önkormányzat 1,3 millió Ft-ot költött a befogással kapcsolatosan felmerült eszközökre. Eddig
összesen 19 db kutyát fogtak be, ebből csak 2 db-ot váltottak ki térítési díj ellenében, de nem a saját
gazdájuk. A kutyaoltás idején még több kóbor kutya van a városban, mivel a gazdák ilyenkor szokták
szabadon engedni őket.
Csányi István a városfenntartó és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolta, hogy cikket kellene
megjelentetni, vagy a város honlapján megjelentetni, hogy hová kell bejelenteni, ha kóbor kutyát
észlel valaki, vagy a befogott kutyát hogyan kaphatja vissza a gazdája.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítette a javaslatot, hogy a városüzemeltetési osztályt és a
Gyomaszolg Kft-t jelöljék meg a cikkben, vagy a mezőőröknek is lehet szólni.
Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke felvetette, hogy a kutyák napi tartási költsége
magas 1000 Ft-ért.
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre elmondta, hogy ugyanazt a feltételeket kellett
megteremteni, mintha a kutyák háznál lennének.
Knapcsek Béla képviselő felvetette, hogy többen állati hulladékot szállítanak ki a telepre, ha észlelik,
hogy nincs bezárva a telep.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy hozzák
meg döntésüket a tájékoztatót illetően.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
158/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. évre elfogadja, hogy a kóbor ebek befogásának
költsége 2.500 Ft/db, a tartási költség 1.000,- Ft/db/nap, az ebek végleges elaltatásának
költsége 2.500 Ft/db.
Határidő: azonnal
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15. Napirendi pont
Helyi vezetékes műsorszolgáltatás
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásában elmondta, hogy minden bizottság tárgyalta az
előterjesztést, de a júliusi ülésre készül egy részletesebb tájékoztató anyag, hogy a helyi
műsorszolgáltatás tekintetében milyen irányba kellene elmozdulni. Ami lényeges ebben az
előterjesztésben, hogy a kábeltelevíziós rendszer kiépítése halad, rövid időn belül elkészül és egy
csatornát felkínáltak az önkormányzatnak működtetésre. Dönteni kell, hogy élünk ezzel a joggal és
helyi műsorszolgáltatásra leköti ezt a csatornát. Ezen a csatornán rendes helyi műsorokat lehet
szolgáltatni a lakosság felé. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez jelentős kb. 10-15 millió Ft-os
költséggel jár, de ez nem így van, mivel utána érdeklődtek és jóval alacsonyabb költségek mellett
elindítható. Fokozatosan lehet fejleszteni a helyi stúdiókat, itt a reklámbevétellel, hirdetési
tevékenységgel lehet számolni, az ebből befolyó összegeket forgatják vissza a helyi stúdiók és ezáltal
majdnem önfenntartókká válhatnak egy idő után. Lényegesen kisebb költséggel mindenképpen van
értelme az önkormányzatnak foglalkozni a helyi vezetékes műsorszolgáltatás kérdésével. Általában
jellemző, hogy vállalkozásba megbíznak helyi stúdiót.
Dr. Dávid Imre polgármester további tájékoztatásként elmondta, hogy a júliusi képviselő-testületi
ülésre készítenek egy tervezet tanulmányt, addig a Templárius alapítvány kérelmét is elnapolják, mert
a kábeltévé csatornát és a rádiózást együtt kellene kezelni.
A kábeltévé a hálózatra való rákapcsolás várhatóan a gyomai oldalon augusztusban, az endrődi
településrészen októberben lesz.
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a polgármester felkérte a képviselőket a
határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
159/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi média műsorszolgáltatás
kérdéseiben a végleges döntést a 2006. júliusi testületi ülésen hozza meg az üzemeltetés
pénzügyi vonatkozásainak ismeretében, ezzel egyidejűleg a Templárius Alapítvány kérelme
ügyében a döntést elnapolja.
Határidő: 2006. július 27.
Felelős: Megyeri László aljegyző
16. Napirendi pont
Kábeltelevíziós hálózat építésének helyzete
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy ha megtörténik a teljes kiépítés az üzemeltetést is a
Fibernet fogja végezni. A kiépítés folyamatban van, de konkrét időpontot, hogy mikor fejezik be a
munkálatokat, nem mondtak.
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a polgármester felkérte a képviselőket a
határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
160/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kábeltelevíziós hálózat
építésének helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Általános iskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva
tartásának tudomásul vétele
Dr. Dávid Imre polgármester felvetette, hogy miért van az, hogy a Selyem úti és a Blaha úti óvoda is
ilyen hosszú ideig tartanak zárva?
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a szülőket
megkérdezték az intézmények, és nem igényelték a nyári ellátást a gyerekek részére.
Gellai Józsefné képviselőasszony javasolta, hogy a jövőben más megoldást kell találni a szülők
megkérdezésére, pl. mindenki zárt borítékban adják le, hogy igénylik-e a nyári időszakra az óvodai
ellátást, vagy sem.
Dr. Csorba Csaba jegyző javasolta, hogy mindkét településrészen legyen egy ügyeletes óvoda, amely
nyitva tart a nyári időszakban.
Dr. Dávid Imre polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot módosítsák azzal, hogy mindkét
településrészen legyen egy óvoda, aki a nyári időben ügyeletet tart.
Javasolta a határozati javaslat ennek megfelelően történő elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
161/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda Napközi konyhájának nyári nyitva tartásának szüneteltetését 2006.
június 16.-től augusztus 31.-ig.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola Napközi konyhájának nyári nyitva tartás szüneteltetését
2006. június 15.-től augusztus 31.-ig.
III.
A Képviselő-testület a közoktatási megállapodás keretében működő óvodák nyári nyitva
tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul veszi:
Óvoda
Kossuth úti – Százszorszép Óvoda
Vásártéri Óvoda
Napsugár Óvodák

Nyitva tartás szünetel
augusztus 01-től augusztus 18-ig
Július 31-től augusztus 25-ig
július 03-tól július 31-ig
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Selyem úti Óvoda

július 01-től augusztus21-ig

Blaha úti –Csemetekert Óvoda

Június 30-tól augusztus 21-ig

Polyákhalmi úti – Tulipános Óvoda

június 12-től augusztus 21-ig

Jókai úti –Margaréta Óvoda

Július 01-től július 31-ig

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja az óvodák vezetőinek
figyelmét, hogy a nyári nyitva tartás meghatározásakor vegyék figyelembe azt, hogy mind a
gyomai és mind az endrődi városrészen a nyári hónapok alatt egy-egy ügyeletes óvoda álljon a
szülők rendelkezésére.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény
2006. augusztus 7. és augusztus 18. közötti időpontban a rendelőintézet egységes szabadságolását kéri.
A korábbi évekhez hasonlóan a szabadságolás időpontjáról a lakosságot, a háziorvosokat, az orvosi
ügyeletet és a mentőszolgálatot értesítik. Ez idő alatt a lakosság szükséges egészségügyi ellátását a
Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet látja el.
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a polgármester felkérte a képviselőket a
határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
162/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi
Intézmény dolgozóinak egységes, 2006. augusztus 7. napjától, 2006. augusztus 18. napjáig
tartó szabadságolását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Garbel-Trade Kft. névváltozás bejelentése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a Garbel Trade Kft. ügyvezető igazgatója írásban
bejelentette, hogy a cég nevét GYOMA-GYÖNGYE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság-gá módosította, a cég adataiban más változás nem történt.
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a polgármester felkérte a képviselőket a
határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
163/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bélteki János bejelentését,
miszerint cégének a Garbel Trade Kft-nek elnevezése GYOMA-GYÖNGYE Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság-ra változott, tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
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20. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző a módosítással kapcsolatosan elmondta, hogy a cégbíróság előírta, hogy az
alapító okiratban naptári időpont szerint kell rögzíteni a könyvvizsgálói megbízatást. Ehhez
mindenképpen kell egy képviselő-testületi döntés.
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a polgármester felkérte a képviselőket a
határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
164/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Alapító
Okiratának módosítását az alábbiak alapján elfogadja:
A
Gyomaendrődi Liget Fürdő
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító okiratának módosítása
Az alapító okirat 16.) pontjának első bekezdése törlésre kerül, annak helyébe az alábbi
szöveg lép:
A társaság könyvvizsgálója a 2006. június 1. napjától 2007. május 31. napjáig terjedő
időtartamra Cséffai János (an: Fehér Mária) 5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti lakos.
Az alapító okirat egyéb rendelkezései nem változnak.
Gyomaendrőd, 2006. június 29.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Alapító
Ellenjegyezte:
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Önkéntes Tűzoltóság létrehozása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző előljáróban elmondta, mint emlékezetes a képviselő-testület az áprilisi
ülésén döntött arról, hogy amennyiben a költségvetési törvény ismertté válik, ismert lesz a fix összegű
normatív támogatás, ismertté válnak a feltételek, a testület decemberben visszatér az önkéntes
tűzoltóság létrehozásának kérdésére.
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Ez már az önkormányzati választásokat követően az új képviselő-testület feladata lesz. Amennyiben
az új testület köztestület megalakításáról fog dönteni, és 2007-ben olyanok a feltételek, akkor kérni
kell a Belügyminisztériumtól a működési terület kijelölését.
A fentieket ismertették Gáti Zoltán úrral, a megyei Katasztrófavédelem parancsnokával, aki ezzel
egyet értett, hiszen az ő meglátása szerint ahhoz, hogy a köztestület igazán jól működni tudjon
szükséges Dévaványa, Hunya, Csárdaszállás és Gyomaendrőd együttműködése.
Lényegében a téma jelen ülésre való beterjesztését az tette indokolttá, hogy az egyik megalakulandó
dunántúli köztestület visszamondta a működési terület kérését, így szabadult fel pénz, kb. 5-6 millió
forint összegben. Ennek következtében az Országos és Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szakemberi soron kívüli helyszíni ellenőrzés tartottak a gyomaendrődi önkéntes tűzoltóságnál. Az
ellenőrzés során három problémakör fogalmazódott meg:
Az első, hogy az a Magirus típusú gépjármű, amiről mi azt gondoltuk, hogy
tartalékgépjárműnek megfelel, azt az igazgatóság nem fogadja el. Így a köztestület vagy beszerez egy
új tűzoltófecskendős gépjárművet, vagy egy 6000 m3-es vízszállításra kapacitással rendelkező
gépjárművet. A kérdéses gépjárművek beszerzése alapvetően nem probléma, azok kétféle módon is
beszerezhetőek. Az egyik, hogy Németországból hoznak be egy-másfél millió forint összegért ilyen
típusú gépjárművet, vagy egy olcsóbb megoldásként a szarvasi tűzoltó parancsnokságtól bérbe
vehetnénk – vagy a parancsnokság átvezényelné - az általuk használaton kívül lévő RÁBA
gépjárművek, ami ilyen szállító kapacitással rendelkezik. A gépjárművek beszerzésére 3 millió
forintos támogatás áll rendelkezésre, melyhez az Önkormányzat kérelem vagy pályázat útján juthat
hozzá.
A másik nagyobb probléma a parancsnok személyének kérdése. A parancsnok személyére a
megyei Katasztrófavédelem parancsnoka Gáti Úr tesz javaslatot. Az önkéntes tűzoltó egyesületnél két
személynek van parancsnoki képesítése, az egyik Tímár Vince, a másik pedig Mraucsik Lajos. Az
említett két személy még 1980 előtt szerezte ezt a végzettséget, így még az is kérdéses, hogy az a mai
előírásoknak megfelel e, vagy nem. Az viszont lényeges, hogy a parancsnoknak fő állásban kellene
dolgozni, amit egyik személy sem vállalna. Tehát a parancsnok személyének kérdése komoly
problémát jelenhet.
A harmadik probléma a távolságokkal van. Ugyanis az egyes a települések közti távolságnak 15 kmen belül kellene lenni. Ez Dévaványa vonatkozásában meghaladja az előírt távolságot, egyedül
Csárdaszállás fér bele. Dévaványa tekintetében ez a probléma egy őrs létrehozásával lenne áthidalható.
Viszont ma senki nem tudja megmondani, hogy mit jelent egy őrsnek a létrehozása, annak
működtetése. A Tűzvédelemről szóló jogszabály az őrs kategóriát nem igazán ismeri. Az őrs
kialakítása lapvetően nagy kiadást nem jelentene, amit feltételen biztosítani kell, az egy fő
hírügyeletes – napi 24 órás felügyelettel. Az Önkéntes tűzoltóságnak ugyanis az a lényege, hogy a nap
24 órájában riaszthatóvá válik, tehát ugyanúgy Dévaványán is riasztható állapotban kell lenni, az őrs
működését ugyan úgy, mint a Gyomai működési pont tekintetében az egyesületnek kell kiegészíteni,
tehát nekik kell vonuló állománnyal rendelkezni.
A tegnapi nap folyamán Katona Lajos alpolgármester úrral felkeresték Dévaványa polgármesterét
Papp Tibor urat, aki előzetesen nem zárkózott el ettől a dologtól, abban az esetben, ha nem kell
Dévaványa Önkormányzatának saját pénzből kiegészíteni a köztestület működtetését. Mondván, hogy
azért az állami tűzoltóság által lefedett ez a dolog, plusz költséget nem akar vállalni, amit idővel
finanszírozni kellene. Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testülettel megtárgyalják ezt a
kérdést. Ugyanakkor elmondta, hogy Dévaványán az egyesület még annyira sem működik, mint
Gyomaendrődön, összesen van 1 db GAZ típusú gépjárművük.
A fentiekről tájékoztatta Meggyán Béla urat, hangsúlyozva, hogy ezekben a kérdésekben azonnal és
felelősségteljesen egyetlen egy Önkormányzat sem tud nyilatkozni. Csárdaszállás és Hunya
Önkormányzatával ilyen mélységben még nem sikerült egyeztetni.
Az őrs kialakításának kérdésében július 4-én mindenképpen egyeztetnek Gáti úrral, hogy mit jelent az
őrs működési területe, mennyi az őrs pontos létszámvonzata, amely mindenféleképpen emeli azt a
létszámkeretet, amivel mi számoltunk. A gyomaendrődi működési területre 4 főt számoltunk + az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület kiegészítése, ez helyi szintre épül, ha ebbe bekerül Hunya, Csárdaszállás,
és ha őrsként működik Dévaványa, akkor bekerülhet Ecsegfalva is, és akkor más a vonuló létszám,
tehát más létszámokkal kell számolni, természetesen az állami támogatás összege is nagyobb, de ilyen
számításokat ilyen rövid idő alatt nem lehetett elvégezni.
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Összegezve az elmondottakat az volt a véleménye, hogy a képviselő-testület egyenlőre napolja el ezt a
kérdést, és amennyiben ez indokolttá válik, a működési feltételek olyan kedvezően alakulnak, úgy
július 4-e után vissza lehet térni, és át lehet tekinteni ezt a kérdést. Mai nap folyamán a megyei
védelmi bizottság ülést követően egyeztetett Hraskó György úrral a Katasztrófavédelem
szakemberével, akinek az volt a véleménye, hogy ilyen nagy működési területet azért át kell gondolni,
hiszen az egy dolog, hogy most az Önkormányzat ezt felvállalja, elindítja, de azt követően a
köztestületnek működni kell, ami nem kis felelősséggel jár. Ugyanis a riasztást követően 15-20 percen
belül a tűz helyén kell lenni, és érdemi oltást kell végezni. Ez Gyomaendrőd tekintetében nem
megoldhatatlan dolog, hiszen rendelkezik megfelelő személyi és technikai feltételekkel, de azért ezt a
vonulási utat Hunyára és Csárdaszállásra, illetve Dévaványa és Ecsegfalva tekintetében is biztosítani
kell. A köztestület megalakítását követően az összes érintett Önkormányzat felelőssége megnyílik,
amit Papp Tibor polgármester Úr is hangsúlyozott, ezért is nem kíván anyagi felelősséget vállalni.
Tehát mindenképpen további egyeztetés szükséges ahhoz, hogy kellő felelősséggel azt lehessen
javasolni a képviselő-testületnek, hogy nyújtsa be a működési terület iránti kérelmet.
Dr. Dávid Imre polgármester meg kívánta jegyezni, hogy első körben még azt mondták, hogy minden
feltételnek megfelel az Önkormányzat, csak egy-két védelmi ruházatot kell beszerezni, ami pályázat
útján megoldható. Ma viszont már sok minden ellen kifogással élnek. Véleménye szerint bele menni
egy olyan dologba és vállalni érte a felelősséget, ami államilag ellátandó feladat, nem biztos, hogy
szabad, és indokolt átvenni. A további egyeztetésekre feltétlen szükség van a felelősségteljes döntés
meghozatalához
A maga részéről azt javasolta, hogy az eredeti javaslat szerint a választásokat követően az új
képviselő-testületekkel kell ezt a kérdést megtárgyalni, és érdemben dönteni.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
165/2006. (VI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltóság
létrehozása tárgyában a döntést elnapolja, további egyeztetések lefolytatása után a részletes és
számszaki adatok alátámasztását tartalmazó előterjesztést a 2006. decemberi ülésén az újra
tárgyalja.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Dávid Imre polgármester a zárt ülés elrendelése előtt megkérdezte a képviselő-testület tagjait,
illetve a megjelent érdeklődőket, van-e valakinek a nyilvános testületi ülésre bejelenteni valója
Csárszárné Gyuricza Éva képviselő asszony megkérdezte, hogy a tavaszi belvizes kártérítésekkel
kapcsolatban mire lehet számítani.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszadásra felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy a felmérések befejeződtek, 37 db bejelentés lett
felterjesztve, az elutasításban részesülők megkapták a határozatot, 5-6 fellebbezés érkezett be,
melyeket a képviselő-testület elé terjesztünk. A kárfelmérő bizottság a jogszabály szerint járt el,
azokat fogadták el, ahol szerkezeti sérülés volt, a megfellebbezett ügyekben tényelegesen érte az
ingatlant belvíz, de nem történt szerkezeti sérülés. Ezekkel részletesen fog foglalkozni a képviselőtestület. A támogatások odaítéléséről rövid időn belül kormányzati szinten születik döntés. Ezt
követően, ahogy az Önkormányzat megkapja a támogatást, utána tudja tovább osztani az érintetteknek,
ugyanazokkal a feltételekkel, mint az őszi belvíz idején. A különbség annyi, hogy a támogatásban
részesülőknek az ingatlanra vagy biztosítást kell kötni, vagy a Wesselényi Ár- és Belvízvédelmi
Alappal kell szerződést kötni.
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Ez a miatt lényeges mert így magasabbak a törlesztő részletek, az önkormányzatnak pedig vizsgálnia
kell, hogy folyamatosan teljesíti-e a támogatott a visszafizetést,
amennyiben nem akkor
visszakövetelheti a támogatást. Egy. 300.000 Ft-os kárnál a biztosítás havi díja lehet 5-6000. Ft,
melyet havonta teljesíteni kell. A szerződéskötéseknél ez problémát jelenthet, amit egyértelműen
vizsgálni kell.
További bejelentés nem hangzott el, a Polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/
bekezdése alapján az alábbi napirendek megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor:
23. A Városi Zene és Művészeti Iskola igazgatói állására érkezett pályázat elbírálása
24. Rendszeres szociális segély iránti kérelem elutasítása ügyében érkezett fellebbezés
25. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elutasítása ügyében érkezett fellebbezés
Megköszönte a képviselő-testület tagjainak és az érdeklődőknek a részvételt és a nyilvános ülést
bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Hangya Lajosné
hitelesítő

Tímárné Kozma Ágnes
hitelesítő
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