Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
23/2006.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. december 21-én a Százszorszép Óvodában
megtartott kihelyezett üléséről. (Gyomaendrőd, Kossuth u. 7. )
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Illés János, Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Dr. Palya
József, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné, Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Havelda Jánosné, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné, Szujó Zsolt, Tímárné Binges
Irén osztályvezetők, Keresztesné Jáksó Éva oktatási ügyintéző,
Tárgyalási joggal: az egyes napirendi pontok megtárgyalásához meghívott
érintettek,
a helyi sajtó képviselői,
Szabóné Galambos Éva és Jakucs Mária jegyzőkönyvvezetők

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző, Aljegyző urat, a hivatal osztályvezetőit és a meghívottakat. Immár
hagyomány, hogy a képviselő-testület az évi utolsó ülését valamelyik óvoda kedves meghívására
kihelyezett ülésként tartja meg. Az idei évben erre a Százszorszép óvodában kerül sor, mely meghívást
ezúton kívánt megköszönni Dr. Csoma Antal Gáborné óvodavezetőnek. Köszönte ugyanakkor az
óvódások nagyon kedves és megható karácsonyi műsorát.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 16 főből jelen volt 16 fő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Vass Ignác és Jakus Imre képviselőket.
Ezen az ünnepi ülésen egy szomorú eseményről is szólni szükséges. A közelmúltban egy sajnálatos
változás következett be a képviselő-testület életében, Császárné Gyuricza Éva képviselő társunk
súlyos betegségben elhunyt, így 16 főre csökkent a képviselő-testület létszáma.
Felkérte a jelenlévőket, hogy egyperces néma felállással adózzanak a képviselő asszony emlékének.
A meghívóban feltüntetett napirendet az alábbi módosításokkal javasolta a képviselő-testületnek
elfogadásra.
3. napirendként javasolta a helyi adókról szóló rendelet módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalni,
majd 15. napirendként a 9 db utca építését célzó egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatala tárgyú előterjesztést, míg 16. napirendként a Békési Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosítását.
Az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján zárt ülésen keretében az alábbi napirendek megtárgyalását
javasolta:
1. Bizottsági elnök, bizottsági tag megválasztása
2. Gellai Józsefné bejelentése
3. A Fő úti gyógyszertár bérleti jogviszonyának megtárgyalása
4. A volt Enci épületének értékesítésére kötött adásvételi szerződés felülvizsgálata.
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A képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
365/2006. (XII. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
KT rendelet felülvizsgálata
3. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
4. Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programjának fenntartói
jóváhagyása
5. Városi Képtár nyitva tartásának és belépő díjának módosítási kérelme
6. A Thermál Invest Részvénytársaságba apportált 1098/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának
megszerzése
7. Pályázati kiírás a juh nyári szállás tartós üzemeltetésére
8. Pályázati kiírás mezőőri állás betöltésére
9. Tájékoztatás a lezárult irodaszer pályázatról
10. Kolohné Pelyva Edit a piac üzemeltetőjének kérelme
11. Rovnyik Katalin szolgálati bérlakás megvásárlására irányuló kérelme
12. Feke Lajos Gye, Árpád u. 5.sz. alatti lakos kérelme
13. Fónagy László és Tóth Gellért kérelme
14. A Képviselő-testület 2007 évi munkaterve
15. 9 db utca építését célzó egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
16. Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
17. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztett rendelet-tervezetből megállapítható, hogy az
idei évben az önkormányzat hitel felvétele nélkül tudott gazdálkodni. Jó lenne, ha ez az elkövetkező
évekre is igaz lenne. Ennek érdekében meg kell találni a gazdálkodás módját, bár az előre vetített
központi költségvetés számadatai alapján erre elég kevés esélyünk lesz.
Megkérdezte a képviselőket, majd a jelenlévőket van e kérdésük, észrevételük a rendelet-tervezethez.
Hozzászólás nem volt, a polgármester felhívta a képviselők figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához
minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
26/2006.(…..)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 3.443.842 E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.624.001 E Ft-ra
növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben.
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3. § A KT rendelet 4. §-ában a felújítások előirányzata 31.874 E Ft-ra változik, a 3. számú melléklet
alapján.
4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
556.954 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 530.390 E Ftra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 14.898 E Ft-ra, a felhalmozás egyéb kiadásai 11.666-ra
változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 231.013 E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2006. évi beszámolóban
szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2006. szeptember
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

2. Napirendi pont
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT
rendelet felülvizsgálata
Várfi András polgármester elmondta, a képviselő-testület az Ötv-ben foglalt kötelezettségének
megfelelően az alakuló ülésén rendelte el az SZMSZ felülvizsgálatát. Ugyanakkor a későbbiek során
bármely képviselő indítványára módosítható.
A felülvizsgálat során nemcsak a rendelet normaszövege, hanem a hozzá szervesen kapcsolódó
mellékletek is áttekintésre kerültek.
A mellékletekben átvezetésre kerültek a személyi, szervezeti és jogszabályi változásokból
bekövetkezett módosulások is. A mellékletek egy részét a nagy terjedelmük miatt CD-n kapták meg a
képviselők.
Megkérdezte a képviselőket, az előterjesztőt van e kiegészíteni valójuk, kérdésük, észrevételük az
előterjesztéshez.
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 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
27/2006.(…..)KT. rendeletét
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT
rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a
továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) módosításáról és kiegészítéséről az alábbiakat rendeli.
1. § Az SZMSZ bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„Gyomaendrőd Város Békés megye északi részén a Hármas-kőrös bal partján - külterületeivel együtt több mint 30 ezer hektáron terül el.
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A város tizenötésfélezer fős lakossága döntően magyar nemzetiségű, amely mellett a cigány és német
nemzeti kisebbséghez tartozók is megtalálhatók önálló kisebbségi önkormányzási jogokkal felruházva.
A város jelentős természeti értékekkel, paraszti és polgári haladó hagyományokkal, a korszerű emberi
létfeltételek létrehozásának és továbbfejlesztésének anyagi, szellemi és identitásbeli adottságaival
egyaránt rendelkezik.
Gyomaendrőd Város önkormányzata és szervei a város adottságainak kihasználása, és az egyéb
programokban megfogalmazott célok elérése érdekében önállóan, szabadon, demokratikus módon,
széles körű nyilvánosság ellenőrzése mellett intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi
közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról.”
2. § Az SZMSZ 1. § (3) bekezdésének rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (3) A Képviselő-testületet a 2006. október elsejei önkormányzati választásokat követően 10 fő
egyéni választókerületben megválasztott, 7 fő kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselő
alkotja. A lakosság által közvetlenül megválasztott polgármester személyében egyéni választókerületi
képviselő is, így a testület eredeti összlétszáma 17 fő.”
3. § Az SZMSZ 3. § rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat nem közszolgáltatás célú vállalkozási tevékenységet vállalkozásokban való
közvetlen részvétellel csak kivételes esetben lát el. Az önkormányzat a vállalkozásélénkítést, a
munkahelyteremtést elsősorban insfratsrúktúra-, terület- és település, továbbá az oktatásfejlesztést
szolgáló stratégiai célkitűzései megvalósításával segíti elő.
(2) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 2. számú melléklet tartalmazza.”
4. § Az SZMSZ 6. § rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:
6. § (1) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület, a polgármester, a Képviselő-testület
bizottságai és a Hivatal látják el.
(2) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátása céljából önkormányzati
intézményt, gazdasági társaságot, más szervezetet (együtt: intézményt) alapíthat és kinevezi vezetőit,
továbbá szövetkezet alapítását kezdeményezheti.
(3) A Képviselő-testület kötelezően ellátandó hatásköreit a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület, vagy helyi népszavazással a lakosság dönt - a lakosság igényei, anyagi
lehetőségei függvényében - az önként vállalt feladatok köréről, a feladat ellátásának időtartamáról és a
feladat megoldásának formájáról.
(5) A Képviselő-testület dönthet úgy, hogy az önként vállalt feladatot egyszeri határozott idejű, vagy
határozatlan időre szólóan folyamatosan látja el.
(6) Nem kötelező feladat felvállalásáról legkésőbb a költségvetési koncepció benyújtásakor dönthet a
Képviselő-testület. Évközben - a folyó költségvetésre is hatással bíró - feladat ellátása önkéntesen csak
rendkívül indokolt esetben vállalható fel a forrás egyidejű megjelölésével.
(7) Ha az önként vállalt feladat ellátása időközben akadályba ütközik a Képviselő-testület soron kívül
dönt a feladatellátás módjáról.
(8) A Képviselő-testület önként vállalt hatásköreit a 4. számú melléklet tartalmazza.”
5. § Az SZMSZ 10. § rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A képviselő-testület az augusztus hónap kivételével havonta egy alkalommal rendes ülést
tart.
(2) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján éves ülésprogramot állapít meg a
tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén.
(3) Az ülésprogram összeállításához javaslatot kell kérni:
a) a települési képviselőktől,
b) a Képviselő-testület bizottságaitól,
c) az alpolgármestertől,
d) a társult önkormányzatok polgármestereitől,
e) a jegyzőtől,
f) a közigazgatási hivatal vezetőjétől,
g) a területileg illetékes főügyésztől,
h) a területileg illetékes rendőrkapitánytól,
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i) a kisebbségi önkormányzatoktól.
(3) Az ülésprogram tartalmazza a bizottság elnöki, bizottsági és Képviselő-testületi ülések tervezett
időpontját naptári napokban meghatározva.
(3) Amennyiben az ülésprogram előre meghatározott napirend felvételét tervezi akkor az
ülésprogramban szerepeltetni kell:
a) az üléseken tárgyalandó napirend pontos címét,
b) a napirend előadóját,
c) az előkészítésben résztvevőket,
d) a véleményező bizottság megjelölését
6. § Az SZMSZ 11. § rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer – az ülésprogram szerint - előre meghirdetett
közmeghallgatást tart.
(2) A közmeghallgatás időpontját legalább 15 nappal korábban a tömegkommunikációs eszközök
útján közzé kell tenni.
(3) A közmeghallgatáson be kell számolni a tárgyévi helyi adók felhasználásáról, az önkormányzati
gazdálkodásról és a következő évi költségvetési koncepcióról.
(4) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell.
(5) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat az ülésen nem válaszolható meg, illetőleg nem
dönthető el, a meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a Képviselő-testület illetékes
bizottságának, illetve a jegyzőnek meg kell vizsgálnia és 15 napon belül megválaszolnia a kérdezőnek.
A válaszról a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell.
7. § Az SZMSZ 18. § (7) bekezdés rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (7) A szavazás nyíltan, titkosan vagy névszerinti személyes nyilatkozattal történik. A
névszerinti szavazást bármelyik képviselő vagy a polgármester indítványára elrendelheti a Képviselőtestület. Az indítványról a testület vita nélkül határoz.”
8. § Az SZMSZ rendelkezései kiegészülnek a „Szavazás módja” című 18/A § rendelkezéseivel:
„A szavazás módja
18/A. § (1) Szavazni személyesen kell. Személyesen úgy történik a szavazás, hogy az ülés helyszínén
jelen lévő képviselő a szavazatszámláló gép alkalmazásával tartott szavazás esetén a rendelkezésére
bocsátott szavazógépet saját maga működteti, kézfelemeléssel tartott szavazás esetén a kezét felemeli,
titkos szavazás esetén a szavazólapot saját kezűleg kitölti, név szerinti szavazás esetén saját maga
nyilatkozik. A jelen lévő, de a személyes szavazásban egészségügyi okok miatt fizikailag
akadályoztatott képviselő a szavazáshoz más jelen lévő segítő személy közreműködését is igénybe
veheti, amennyiben erről a szavazást megelőzően a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A szavazás eredményének megállapítása után a polgármester kihirdeti a döntést.
(3) A szavazás számszerű eredményének megállapítása és a döntés kihirdetése után a Képviselőtestület ugyanazon ülésén ugyanazon napirendi pont tárgyában ismételten szavazást tartani kizárólag
abban az esetben lehet ha:
a) a szavazógép bizonyítottan hibásan működött,
b) ha a korábbi szavazás eredményeként elmaradt döntés miatti késedelem az Önkormányzatot
tételesen kimutatható jogvesztéssel vagy gazdasági hátránnyal sújtaná,
c) kézfelemeléssel történt szavazás során kétség merült fel a szavazás eredményének megállapítása
felől,
d) a jegyző törvényességi észrevételt tett a szavazásról.
(6) Ismételt szavazásra minden napirendi pont tekintetében összesen egyetlen alkalommal lehet
javaslatot tenni. A javaslat megtételére annak indokai megjelölésével együtt bármelyik képviselő, a
polgármester és a jegyző jogosult. A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.”
9. § Az SZMSZ 19. § (10) bekezdésének rendelkezése kiegészül a következő d) ponttal:
"d) Az önkormányzat internetes hírportálja."
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10. § Az SZMSZ 19. § (13) bekezdés rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a
következő (14-15) bekezdés rendelkezéseivel:
"19. § (13) A képviselő-testület és szervei rendelkezéseit (határozat, rendelet, utasítás) naptári
évenként egytől kezdődő folyamatos sorszámmal kell ellátni. A rendelkezések megjelölése: arab
sorszám, döntéshozatal éve, hónapja, napja (rendeleteknél a kihirdetés éve, hónapja, napja) a kibocsátó
megnevezése, nevének rövidítése és a rendelkezés típusa.
(14) A Képviselő-testület és szervei továbbá tisztségei nevének rövidítése:
a) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete: Gye. Kt.
b) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága: Gye. Kt. Pg. Biz.
c) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága: Gye. Kt. Hum. Biz.
d) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága: Gye. Kt. Vkm. Biz.
e) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága: Gye. Kt. Üokke. Biz.
f) Gyomaendrőd Város Polgármestere: Gye. Polgm.
g) Gyomaendrőd Város Jegyzője: Gye. Jegyz.
(15) A (14) bekezdésben foglalt megnevezést kell alkalmazni a hivatalos iratokban és kiadványokban.
Ettől a technikai nyilvántartásokban, számítógépes szoftverekben - amennyiben adatábrázolásukban a
hivatalos konvenciót nem képesek követni - el lehet térni.
11. § Az SZMSZ 22. § rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) Városrész tanácskozás a település egy vagy több egyéni választókerülete, vagy akár kisebb
körzete lakosságát érintő kérdés megvitatására, illetve tájékoztatására szolgál.
(2) A városrész tanácskozást összehívhatja az érintett terület egyéni választókerületi képviselője, vagy
képviselői együttesen.
(3) A városrész tanácskozásról az ott elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni,
amelyben rögzíteni kell a tanácskozás kialakított állásfoglalását a felmerült kérdésekről. Az
állásfoglalásról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.”
12. § Az SZMSZ 24. § (3)-(4) bekezdés rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (3) A bizottságok feladatkörükben előkészítik a képviselő-testület döntését, szervezik és
ellenőrzik a döntések végrehajtását. A fenti általános feladatokon túl az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság ellátja a képviselők vagyonnyilatkozatainak illetve
összeférhetetlenségi ügyeinek vizsgálatával kapcsolatos feladatokat.
(4) A bizottság valamely speciális feladatának szervezésére albizottságot hozhat létre. Az albizottság
elnöke csak települési képviselő lehet. Az albizottság tagjait a bizottság választja meg saját tagjai és
más szakemberek köréből. Az albizottság működéséért az őt létrehozó bizottság felelős.”
13. § Az SZMSZ rendelkezései kiegészülnek a „A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK”
című V. fejezettel és 24/A § rendelkezéseivel, egyidejűleg a jelenlegi V. – VIII. fejezet számozása VI.IX. számozásra módosul:
„V. fejezet
A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
24/A. § (1) Ha a helyi kisebbségi önkormányzatok jogainak gyakorlásához a Képviselő-testület
döntése szükséges, a helyi kisebbségi önkormányzatok erre irányuló kezdeményezését a Képviselőtestület köteles a következő ülésén napirendre tűzni; ha a döntés a Képviselő-testület más szervének
hatáskörébe tartozik, akkor az a kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon belül köteles döntést
hozni.
(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok egyetértésével kell megalkotni a Képviselő-testület olyan
rendeletét, amely a helyi közoktatás, a helyi média, a helyi hagyományápolás és kultúra, valamint a
kollektív nyelvhasználat körében a kisebbségi lakosságot e minőségében érinti.
(3) A helyi kisebbségi önkormányzat saját hatáskörében határozza meg a Képviselő-testület
rendeletében foglalt keretek között a Önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített
vagyonhasználatát, valamint költségvetését, zárszámadását, a Önkormányzat által rendelkezésére
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bocsátott források felhasználását, valamint a műemlékvédelmi jogszabályok keretei között a védett
műemlékei és emlékhelyei körét, ezek védelmének helyi szabályait.
(4) A helyi kisebbségi önkormányzatot érintő kérdésekben az előterjesztést részükre a Képviselőtestület ülését megelőző 30 nappal meg kell küldeni.
(5) A Polgármesteri Hivatal - kérésére - biztosítja a helyi kisebbségi önkormányzatok testületi
működésének feltételeit, és ellátja az ezzel kapcsolatos teendőket, így különösen a helyi kisebbségi
önkormányzatok testületi működésének rendjéhez igazodó helyiséghasználatot, a postai, kézbesítési,
gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását, ideértve az ezzel járó költségek viselését is.
(6) A Polgármesteri Hivatal a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve.
(7) A helyi kisebbségi önkormányzat megalakulását követő 2 hónapon belül a kisebbségi közügyek
ellátásához, a működési feltételek biztosításához szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyakat az
Önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzat ingyenes használatába adhatja. Az átadás nem
akadályozhatja a Önkormányzat feladat- és hatáskörének ellátását. Az ingyenes használatba adott
vagyontárgyak körét a Képviselő-testület rendeletében elkülönítetten határozza meg.”
14. § Az SZMSZ 25. § rendelkezései a következő (6)-(7) bekezdésekkel egészülnek ki”
„25. § (6) A polgármester szabadságának igénybevételét a Képviselő-testületnek jelenti be, amelynek
tudomásul vételéről vita nélkül dönt. A szabadság igénybevételének tényét és időtartamát a
Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántartásba kell bevezetni.
(7) A polgármester évente július 31-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület előtt az előző évi
szabadságának felhasználásáról. Az elszámolásban be kell mutatni az előző évben kivett és a
következő évre átvitt szabadság mértékéről. Az elszámolással egyidejűleg nyújthatja be szabadság
megváltási igényét. A Képviselő-testület a szabadság megváltásról vita nélkül dönt.”
15. § Az SZMSZ 26. § (5) bekezdésének rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (5) A polgármester és az alpolgármester, illetve két alpolgármester választása esetén az
alpolgármesterek közötti munkamegosztást a polgármester szabályozza. A szabályzatban a
polgármester köteles megjelölni több alpolgármester választás esetén az alpolgármesterek közül az
általános helyettesét.”
16. § Az SZMSZ rendelkezései kiegészülnek a 33/A § rendelkezéseivel:
“33/A. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok
szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és
belső ellenőrzés útján biztosítja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait
önkormányzati társulás útján látja el.
(3) Az önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület októberi rendes
ülésére kell előterjeszteni jóváhagyásra.
(4) A polgármester az éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési
jelentést a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti.”
17. § Az SZMSZ 34. § (2) bekezdés rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:
„39. § (2) Az SZMSZ mellékletei:
a) Az önkormányzat települési képviselőinek névsora (1. számú melléklet)
b) A Képviselő-testület kötelező és önként vállalt feladatai,(2. számú melléklet)
c) A Képviselő-testület kötelezően ellátandó hatáskörei, (3. számú melléklet)
d) A Képviselő-testület önként vállalható hatáskörei, (4. számú melléklet)
e) A Képviselő-testület átruházott hatásköreinek jegyzéke, (5. számú melléklet)
f) A bizottságok tagjainak névsora, (6. számú melléklet)
g) Az állandó bizottságok részletes feladat- és hatáskörei,(7. számú melléklet)
h) A polgármester, alpolgármester, tanácsnok és a jegyző részletes feladat-, hatás- és felügyeleti
körei,(8. számú melléklet)
i) A Hivatal dolgozói munkaidejének, munkarendjének és az ügyfélfogadás rendjének szabályai,(9.
számú melléklet)
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j) A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek; (10.
számú melléklet)
k) A Képviselő-testület részvételével működő területfejlesztési, más feladatellátási, hatósági igazgatási
és intézményi társulások jegyzéke (11. számú melléklet)”
Záró rendelkezések
18. § (1) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.
(2) Ahol az SZMSZ vagy más önkormányzati rendelet az SZMSZ 24. § (1) bekezdésben nevesített
bizottságoktól eltérő megnevezést alkalmaz, azokon e rendelet 7. számú melléklete szerinti hatásköri
felosztással érintett bizottságot kell érteni.
(3) Hatályukat vesztő rendelkezések:
Az SZMSZ 34. § (3)-(4) bekezdése, a 30/1992. (IX. 29.) KT rendelet, a 22/1995. (VIII. 30.) KT
rendelet, 18/1997. (VIII. 5.) KT rendelet, 25/2000. (X. 24.) KT rendelet, 20/2002. (XI. 11.) KT
rendelet, , a 1/2006. (II. 6.) KT rendelet, továbbá a 16/1995. (VI. 15.) KT rendelet 3. §, 4. §, 5. § , a
15/1996. (VIII. 30.) KT rendelet 2. §, a 6/1997. (IV. 1.) KT rendelet 2. §, a 9/1997. (IV. 28.) KT
rendelet 3. §, a 18/2002. (XI. 12.) KT rendelet 2. §, a 15/2003. (VI. 5.) KT rendelet 1. §, 8. §, 9. §, a
21/2005. (X. 12.) KT rendelet 4. §, 5. §, 6. §, 7. §, 8. §, 9. §, a 24/2005. (X. 28.) KT rendelet 3. §.
Gyomaendrőd, 2006. december
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

1. számú melléklet a 27/2006. (…) Gye. Kt. rendelethez

Név
Vass Ignác
Csányi István
alpolgármester
Czibulka György
Szabó Balázsné
Hangya Lajosné
Rácz Imre

Dr. Palya József
Várfi András
Polgármester
- betöltetlen Jakus Imre

Jelölő szervezet(ek)
MSZP

Egyéni
választókerület,
kompenzációs
lista
01

KÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT EGYESÜLET

02

KÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT EGYESÜLET
FIDESZ
Kereszténydemokrata Néppárt
Gazdakörök
KÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT EGYESÜLET
FIDESZ
Kereszténydemokrata Néppárt
Gazdakörök
FIDESZ
Kereszténydemokrata Néppárt
Gazdakörök
FIDESZ
Kereszténydemokrata Néppárt
Gazdakörök

03

KÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT EGYESÜLET
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04
05
06

07

08
09
10

Illés János

Izsó Csaba
Putnoki László
Béres János
Gellai Jószefné
Babos László
Dr. Kovács Béla

FIDESZ
Kereszténydemokrata Néppárt
Gazdakörök
FIDESZ
Kereszténydemokrata Néppárt
Gazdakörök
GYOMAENDRŐD FEJLŐDÉSÉÉRT EGY.
KÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT EGYESÜLET
KÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT EGYESÜLET
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

komp. lista

komp. lista
komp. lista
komp. lista
komp. lista
komp. lista
komp. lista

2. számú melléklet a 27/2006. (…) Gye. Kt. rendelethez
A képviselő-testület kötelező és önként vállalt feladatai
(nagy terjedelme miatt CD-n kerül kiadásra a bizottsági ülési előterjesztéssel)
3-4. számú melléklet a 27/2006. (…) Gye. Kt. rendelethez
A Képviselő-testület kötelezően ellátandó hatáskörei, (3. számú melléklet)
A Képviselő-testület önként vállalható hatáskörei, (4. számú melléklet)
(nagy terjedelme miatt CD-n kerül kiadásra a bizottsági ülési előterjesztéssel)
5. számú melléklet a 27/2006. (…) Gye. Kt. rendelethez
(nagy terjedelme miatt CD-n került kiadásra a bizottsági ülési előterjesztéssel)
6. számú melléklet a 27/2006. (…) Gye. Kt. rendelethez
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
Elnök:
Tagok:
Nem képviselő
bizottsági tagok:

Vass Ignác
Illés János
Jakus Imre
Fülöp Zoltán

HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁG
Elnök:
Tagok:
Nem képviselő
bizottsági tagok:

Hangya Lajosné
Gellai Józsefné
Dr. Kovács Béla
Putnoki László
Farkas Zoltánné
Szabados Ferenc
Hack Mária

434

VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁG
Elnök:
Tagok:
Nem képviselő
bizottsági tagok:

Izsó Csaba
Dr. Palya József
Rácz Imre
Béres János
Tímár Zsolt
Iványi Lajosné
Csahócki János

ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS, KISEBBSÉGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
BIZOTTSÁG
Elnök:
Tagok:
Nem képviselő
bizottsági tagok:

Szabó Balázsné
Babos László
Czibulka György
Giriczné Darázsi Anna
Iványi László
Dr. Lévai Mihályné

7. számú melléklet a 27/2006. (…) Gye. Kt. rendelethez
A hatásköri listát-számítástechnikai adathordozón- a jegyző tartja nyilván és gondoskodik
folyamatos naprakészen tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való
hozzáférését on-line módon, vagy nyomtatott lista formájában.
8. számú melléklet a 27/2006. (…) Gye. Kt. rendelethez
A polgármester, alpolgármester, tanácsnok és a jegyző részletes feladat- és hatáskörei,
felügyeleti jogkörei
A hatásköri listát-számítástechnikai adathordozón- a jegyző tartja nyilván és gondoskodik
folyamatos naprakészen tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való
hozzáférését on-line módon, vagy nyomtatott lista formájában.
9. számú melléklet a 27/2006. (…) Gye. Kt. rendelethez
A Hivatal dolgozói munkaidejének, munkarendjének és az ügyfélfogadás rendjének szabályai.
Munkarend:
1) Általános feltételek:
a) heti törvényes munkaidő 40 óra
b) napi törvényes munkaidő 8 óra
c) munkaközi (ebéd) szünet időtartama 30 perc amely része a munkaidőnek
d) minden szombat szabadnap
2) Általános munkaidő a dolgozó választása szerint 7,30-16 vagy 8-16,30 óra.
3) A dolgozók rugalmas munkaidő beosztásban végzik munkájukat.
a) a rugalmas munkaidő határa hétfőtől - csütörtökig 7 órától 18 óráig tart.
a) a rugalmas munkaidő határa pénteken 7 órától 16 óráig tart.
c) Ezen belül törzsidő:
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Hétfőn
8 órától 16 óráig
Kedden
8 órától 12 óráig
Szerdán
8 órától 16 óráig
Csütörtökön
8 órától 12 óráig
Pénteken
8 órától 12 óráig
tart, összesen heti 28 óra időtartamban.
d) A rugalmas munkaidő beosztásra szolgáló heti 12 órát az 3) pontban írt - törzsidőn kívüli időintervallumban lehet ledolgozni. Annak beosztásáról, az apparátus és a saját munka terhére
figyelemmel a dolgozó kérelmére a közvetlen hivatali felettese dönt.
4) A munkaidő mérsést és a munkarend regisztrálását elektronikus beléptetővel kell végezni.
Ügyfélfogadási rend:
Városháza:
Kirendeltség:
egésznap (8-16 óra)
egésznap (8 - 16 óra)
Hétfő:
délelőtt (8-12 óra)
egésznap (8 - 16 óra)
Kedd:
egésznap (8-16 óra)
egésznap (8 - 16 óra)
Szerda:
délelőtt (8-12 óra)
egésznap (8 - 16 óra)
Csütörtök:
délelőtt (8-12 óra)
délelőtt (8-12 óra)
Péntek:
Ebédidő: 12 órától 12,30 óráig
10. számú melléklet a 27/2006. (…) Gye. Kt. rendelethez
A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek
I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális
szabályok
1. Közös szabályok
1.1. A költségvetés és a beszámoló összeállítása során minden munkafolyamatban figyelembe kell
venni a költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolását.
1.2. A költségvetés és a beszámoló elkészítése során az önkormányzat Képviselő-testületének, mint
felügyeleti szervnek az információs igényét legjobban kielégítő címrend szerint kell összeállítani a
költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó dokumentumokat.
2. A költségvetés tervezésére vonatkozó szabályok
2.1 A költségvetési koncepció, illetve a költségvetési terv megalapozásához szükséges belső
számításokat az érvényben lévő számviteli és gazdálkodási szabályoknak megfelelően kell elkészíteni.
2.2. A számításokat a költségvetési szerv felépítésének megfelelően – figyelembe véve az
intézményi struktúrát (önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények), a feladat – ellátási módot
(saját szervezet, társulás, megbízás, stb.) – kell elkészíteni.
2.3. A koncepció, illetve a költségvetési terv összeállításakor egyrészről az ellátandó feladatokból
(továbbgondolva: annak költségvetési kiadás oldalából), illetve az ismert költségvetési bevételekből
kell kiindulni.
2.4. A költségvetési szerv gazdasági vezetője által kijelölt személy köteles a költségvetési
tervezéssel kapcsolatos dokumentumokat külön nyilvántartásba venni és gyűjtésükről gondoskodni.
(A nyilvántartásnak tartalmazni kell az eredeti ügyirat:
- számát,
- tárgyát,
- ügyintézőjét
- és a határidőket.
Az iratokat „ ..... évi tervezési dokumentumok” szöveggel ellátott szalagos irományfedélben kell
gyűjteni eredeti vagy másolati példányban.)
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2.5. A normatív állami hozzájárulásokhoz a költségvetési szerv feladatmutatók és mutatószámok
alapján történő adatszolgáltatásának valódiságáért és az adatok ellenőrzéséért a tervezési feladatok
ellátásáért felelős személy tartozik felelőséggel. Az adatszolgáltatást a Pénzügyminisztérium által
meghatározott formában, tartalommal és határidőig kell elkészíteni.
A kitöltést alátámasztó dokumentumokat, valamint az adatszolgáltatás egy példányát a tervezés
ügyiratai között feltétlenül meg kell őrizni.
2.6. A költségvetési tervezéssel kapcsolatos munkafolyamatok ellátása során elsősorban a
költségvetési tervezésre vonatkozó jogszabályokat, az azokban megfogalmazott tartalmi
követelményeket kell szem előtt tartani.
A tartalmi követelmények betartásáért (önkormányzat esetében a költségvetési rendele-tervezet
mellékleteinek, illetve a kapcsolódó előterjesztés tartalmának, formájának a jogszabályoknak és a
Képviselő-testület információ igényének megfelelő karbantartásáért) a költségvetési szerv tervezési
feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelőséggel.
3. A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályok
3.1 A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni:
- a féléves beszámoló elkészítésénél,
- a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál, valamint
- az éves költségvetési beszámolásnál.
3.2. A költségvetési beszámolás során a dokumentációk számításait a költségvetési tervezésre
vonatkozó szabályok 2.2. pontja szerint kell elvégezni.
3.3. A költségvetési szerv beszámolási feladatok ellátásáért felelős dolgozója által kijelölt személy
köteles a költségvetési beszámolással kapcsolatos dokumentumokat külön nyilvántartásba venni és
gyűjtésükről gondoskodni.
(A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti ügyirat:
- számát,
- tárgyát,
- ügyintézőjét
- és a határidőket.
Az iratokat az alábbi szöveggel ellátott szalagos irományfedélben kell – eredeti vagy másolati
példányban – gyűjteni:
- „.......év I. féléves beszámolójának dokumentumai”,
- „.......év háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás dokumentumai”
- „.......évi költségvetési beszámoló dokumentumai”.)
3.4. Az állami hozzájárulások, központi és központosított támogatások, kötött felhasználású átvett
pénzeszközök elszámolásának dokumentálásáért, az abban foglalt adatok ellenőrzéséért a költségvetési
szerv beszámolási feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelőséggel.
(Az elszámolásra vonatkozó dokumentumokat a beszámoló ügyiratai között feltétlenül meg kell
őrizni.)
3.5. Az államháztartás működési rendjéről szóló – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 149. § (2) bekezdése értelmében:
- az 1. számú mellékletben kerül meghatározásra az évközi és az éves beszámolók, valamint az
egyéb adatszolgáltatások beküldésének határideje és a felülvizsgálat időpontja,
- a 4. számú mellékletben kerülnek meghatározásra az éves költségvetési beszámoló szöveges
indoklásának részletes – a szakmai feladatok és a költségvetés teljesítésére vonatkozó – tartalmi és
formai követelményei.
II. A költségvetési tervezés különleges előírásai, feltételei
1. A költségvetési koncepció elkészítése
1.1 A költségvetési koncepció összeállításakor számba kell venni:
- a költségvetési szerv által ellátandó feladatokat, ezt követően
- a költségvetési szerv bevételeit,
- majd a fentiek alapján kell kialakítani a költségvetési koncepciót.
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1.2. A költségvetési koncepció készítésekor a költségvetési szerv bevételei között a nem saját
bevételeket a rendelkezésre álló, dokumentum értékű okmányok (pl.: önkormányzat esetében az állami
hozzájárulásokat az adatszolgáltatás) alapján kell bemutatni.
1.3. A kiadások tekintetében figyelembe kell venni minden, a koncepció készítésénél ismert, a
költségvetési kiadásokra ható tényezőt.
1.4. Az előirányzatok vonatkozásában a tervezést a rendelkezésre álló adatok alapján a 2. számú
mellékletben meghatározott tartalommal és formában kell elkészíteni.
1.5. A költségvetési szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója a koncepció ellenőrzése
során köteles megvizsgálni, hogy a költségvetési koncepciót megalapozó számítások során:
- figyelembe vették-e a vonatkozó jogszabályokat (önkormányzat és szervei esetében az
önkormányzati rendeleteket, határozatokat,)
- a kötelezettségvállalások nyilvántartása alapján a tervévre vonatkozó kötelezettség vállalások a
koncepcióba beépítésre kerültek-e,
- az inflációs hatásokkal, illetve jogszabályi változások hatásaival az érintettek megfelelő mértékben
számoltak-e.
A költségvetési szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója köteles jelezni, ha a
költségvetési koncepció összeállításakor a költségvetés forráshiányosnak bizonyul. A költségvetési
szerv vezetője és a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy ekkor együtt fogalmazzák meg
azokat a javaslatokat, melyek alapján a költségvetés kiadási oldalát csökkenteni, illetve a bevételi
oldalt megalapozottan növelni lehet.
1.6. A koncepció tartalmi követelményeit a 3. sz. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetési tervezés
2.1. A költségvetési tervezéskor az elfogadott koncepciót kell alapul venni. Amennyiben a
Képviselő-testület a koncepció elfogadásakor a költségvetés összeállítására vonatkozóan állapított
meg külön irányelveket vagy szempontokat, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért a
költségvetési szerv vezetője és a tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelőséggel.
2.2. A költségvetési terv javaslatot a költségvetési szerv vezetője az általa kijelölt személy
bevonásával a hatályos jogszabályok szerint állítja össze.
A költségvetési szerv vezetője a rendelet-tervezet általános jogszerűségéért, a tervezési feladatok
ellátására kijelölt személy vezetője a rendelet-tervezet pénzügyi-számviteli jogszabályokkal való
harmonizálásért felelős.
2.3. A költségvetési terv elkészítésének részletes munkafolyamatait, a munkafolyamatokban
keletkezett dokumentumokra való hivatkozást, a feladat ellátásának határidőit, illetve a feladat
ellátásáért és ellenőrzéséért felelős személyek nevét az 1. számú melléklet tartalmazza.
2.4. Ha a Képviselő-testület a költségvetési rendelet-tervezetet a megtárgyalása során nem az
eredeti, beterjesztett állapotban hagyja jóvá, illetve az ülésen megadott szempontok szerint a
költségvetés újratárgyalásáról döntött, akkor a Képviselő-testületi ülésen elhangzottak szerint a
tervezési feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik a költségvetés megfelelő átdolgozásáról.
2.5. Az elfogadott költségvetési rendelet alapján a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy
gondoskodik az elemi költségvetés költségvetési rendeletnek megfelelő elkészíttetéséről.
E feladat ellátási határideje a költségvetési rendelet elfogadását követő 2 hét.
III. Költségvetési beszámoló helyi szabályai
1. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolás
1.1. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló-tervezet összeállításakor a Képviselőtestület által jóváhagyott:
- eredeti költségvetési rendeletből, illetve
- a hatályos költségvetési rendeletből kell kiindulni.
Amennyiben a Képviselő-testület a költségvetési beszámolással kapcsolatban állapított meg külön
szabályokat, helyi információs igényeket, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért a
költségvetési szerv vezetője és a beszámolási feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik
felelősséggel.
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1.2. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót – az előirányzat könyveléseket
követően – az elkészített főkönyvi kivonat alapján kell összeállítani.
A főkönyvi kivonatot a beszámoló ügyiratai között meg kell őrizni.
A beszámolót a naptári év június 30.-i fordulónappal kell készíteni.
1.3. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót a költségvetési szerv vezetője az általa
kijelölt személy bevonásával állítja össze. Az összeállításnál figyelembe kell venni:
- a jogszabályi előírásokat,
- a költségvetési szerv belső információs igényét, valamint
- a költségvetési tervdokumentációval való összehasonlíthatóság követelményét.
1.4. A költségvetési szerv vezetője a költségvetési beszámoló jogszabályokkal való harmonizálásért,
a beszámolási feladatok ellátására kijelölt személy a költségvetési beszámoló pénzügyi-számviteli
jogszabályoknak való megfelelőségéért felelős.
1.5. A jóváhagyott féléves beszámoló alapján a beszámolási feladatok ellátásáért felelős személy
gondoskodik a költségvetési szerv féléves beszámolója elkészítéséről.
2. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás
2.1. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztató összeállításakor a főkönyvi
könyvelésben kimutatott adatokból kell kiindulni. A háromnegyed éves beszámolót az adott év
szeptember 30.-i állapot alapján kell összeállítani.
2.2. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás kötelező tartalmi elemei:
- a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásának,
- a tartalék felhasználásának,
- a hiány, illetve a többlet összege alakulásának, valamint
- a költségvetés teljesítése alakulásának bemutatása.
A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál figyelembe kell venni, hogy a
tájékoztatás szöveges része kiterjedjen a jelentős előirányzat eltérések indoklására, illetve előre jelezze
egyes kiadások és bevételek év végéig várható alakulását.
A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatást úgy kell összeállítani, hogy szakmailag és
számszakilag is könnyen felhasználható legyen a következő évi költségvetési koncepció készítésénél.
3. Az éves költségvetési beszámolás
3.1. A zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor a Képviselő-testület által elfogadott és
módosított költségvetési rendeletet kell alapul venni.
3.2. A zárszámadást a költségvetési szerv vezetője az általa kijelölt személy bevonásával a hatályos
jogszabályok szerint állítja össze. A költségvetési szerv vezetője a zárszámadás általános
jogszerűségéért, a beszámolási feladatok ellátására kijelölt személy vezetője a zárszámadás pénzügyiszámviteli jogszabályokkal való harmonizálásért felelős.
3.3. A beszámolót a tárgyévet követő év március 31.-ig kell felülvizsgálni.
A felülvizsgálatnak ki kell terjednie:
- a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott – alaptevékenységbe tartozó – feladatok
szakmai teljesítésére, értékelésére,
- a költségvetési előirányzat megállapításának módjától függően a pénzügyi teljesítés és a
feladatmegvalósítás összhangjára,
- az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésére,
- a számszaki beszámoló belső, valamint annak a költségvetési szerv felügyeleti szerve által
meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára.
3.4. A beszámoló elkészítésének részletes munkafolyamatait, a munkafolyamatokban keletkezett
dokumentumokra való hivatkozást, a feladat ellátásának határidőit, illetve a feladat ellátásáért és
ellenőrzéséért felelős személyek nevét az 1. számú melléklet tartalmazza.
3.5. A jóváhagyott zárszámadási rendelet alapján a beszámolási feladatok ellátásáért felelős személy
gondoskodik az elemi beszámoló elkészíttetéséről.
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IV. Információszolgáltatás az államháztartásnak
1. Az államháztartás információs rendszerébe történő adatszolgáltatás és az elfogadott költségvetési
rendeletek közötti tartalmi egyezőségért az érintettek a – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 157. § (2) bekezdése szerint tartoznak felelősséggel.
E szabályzatok alapján fegyelmi felelősség terheli még a tervezési és beszámolási feladatok
ellátásáért felelős személy(eke)t is, aki(k)nek ellenőrzési és irányító tevékenysége során minden
szabálytalansággal szemben fel kell lépnie, s szükség esetén tájékoztatni kell a jogszabály szerint
felelős személyeket.
2. Az információszolgáltatással kapcsolatos munkafolyamatok leírását, a határidőket és a feladat
ellátásáért felelős személyeket az 1. számú melléklet tartalmazza.
V. A költségvetés végrehajtásának szabályai
1. A költségvetés végrehajtásának részletes, adott évre vonatkozó szabályait a költségvetési rendelet
tartalmazza.
A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni:
- az egyes előirányzatok felhasználásakor,
- az egyes előirányzatok módosításakor.
2. A költségvetés végrehajtásakor az előirányzat-felhasználási ütemtervet kell alapul venni.
Az előirányzat-felhasználási ütemterv adatait legalább negyedévenként teljes körben
összehasonlítani, illetve egyeztetni kell a tényadatokkal.
Szükség esetén intézkedési tervet kell készíteni, illetve a jelentősen megváltozott körülmények
között újra el kell készíteni az előirányzat-felhasználási ütemtervet.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó további részletes szabályokat a költségvetési szervek
pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó belső szabályzatai tartalmazzák.
11. számú melléklet a 27/2006. (…) Gye. Kt. rendelethez
A Képviselő-testület részvételével működő területfejlesztési, más feladatellátási, hatósági igazgatási
és intézményi társulások jegyzéke.
Békési Kistérségi Társulás
Székhely: 5630 Békés, Petőfi út 2.
Társszékhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
A társulás teljes jogú tagjainak megnevezése:
• Békés Város Önkormányzata
• Bélmegyer Község Önkormányzata
• Csárdaszállás Község Önkormányzata
• Gyomaendrőd Város Önkormányzata
• Hunya Község Önkormányzata
• Kamut Község Önkormányzata
• Köröstarcsa Község Önkormányzata
• Mezőberény Város Önkormányzata
• Murony Község Önkormányzata
• Tarhos Község Önkormányzata
A társulás tevékenysége: A többcélú kistérségei társulás biztosítja egyes közszolgáltatások ellátását,
egyedi döntés alapján intézményeket tarthat fenn, ellátja az önkormányzati komplex térség- és
területfejlesztését.
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Alapítás időpontja: 2004. július 15.
Társulási elnök: Pataki István
Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Képviselője: Dr. Dávid Imre Gyomaendrőd Város Önkormányzatának polgármestere
A társulás tagjai:
• Szarvas Város Önkormányzata
• Mezőtúr Város Önkormányzata
• Békés Város Önkormányzata
• Sarkad Város Önkormányzata
• Gyomaendrőd Város Önkormányzata
• Gyula Város Önkormányzata
• Mezőberény Város Önkormányzata
• Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
• Köröstarcsa Nagyközség Önkormányzata
• Dévaványa Város Önkormányzata
• Ecsegfalva Község Önkormányzata
• Doboz Nagyközség Önkormányzata
• Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
• Csárdaszállás Község Önkormányzata
• Orosháza Város Önkormányzata
• Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Képviseli:
Babák Mihály polgármester
Dr. Draskovits Dénes polgármester
Izsó Gábor polgármester
Tóth Imre polgármester
Várfi András polgármester
Dr. Perjési Klára polgármester
Cservenák Pál Miklós polgármester
Hamza Zoltán Gábor polgármester
Nosza József polgármester
Pap Tibor polgármester
Bálint Józsefné polgármester
Simon István Tamás polgármester
Varga Sándor polgármester
Petneházi Bálintné polgármester
Németh Béla polgármester
Vantara Gyula polgármester

A társulás tevékenysége: A csípő-szúnyogok elleni védekezés.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A társulás tagjai:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Feladata: A társult önkormányzatok az ÖTV 8.§.(1) és (4) bekezdésében 63.§.(1) bekezdésében, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 3.§.(3) bekezdésében és a 86.§-ban meghatározott kötelező
közoktatási feladatukat, a 24.§, 25.§ és a 26§-banszabályozott 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.
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 Iskola és Diákotthon megnevezésű költségvetési
intézménynek.
Rövidített elnevezés:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
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Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására - 1997. XXXI. tv. 39. §
meghatározott feladatok tekintetében
Társulásban részt vevők:
Gyomaendrőd
Hunya
Feladatot ellátó: Gyomaendrőd Város Városi Családsegítő Központ
Gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására - 1997. XXXI. tv. 39. § meghatározott feladatok
tekintetében
Társulásban részt vevők:
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Feladatot ellátó: Gyomaendrőd Város Városi Családsegítő Központ
3. Napirendi pont
A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző a képviselő-testület elnézését kérte, hogy a rendelet-tervezet bizottsági
véleményezés nélkül került beterjesztésre. A rendelet módosítás oka a következő: az adóosztály
ellenőrzi azon építményadóknak az egyesületek által történő felhasználását, melyek abból adódnak,
hogy a helyi adókról szóló rendelet szerint lehetőség van a befizetett adók tekintetében a holtági
egyesületek környezetvédelmi célú beruházásainak az adóval szembeni elszámolásra. Látszatra ez a
rendelet módosítás ennek a kedvezménynek a megszüntetését célozza meg, azonban nem erről van
szó. A módosítás azt takarja, hogy az építményadót az adóosztályhoz be kell fizetni, és azt követően,
ha a holtági egyesület környezetvédelmi célú beruházást hajt végre, úgy azt az önkormányzat
költségvetéséből visszaigényelheti. A visszaigényelt összeg azonban nem lehet több mint az adott
terültről befolyó építményadó összege. Ezt az önkormányzat költségvetési rendeletében kerül majd
leszabályozásra.
Az előterjesztők véleménye szerint ezzel a módosítással átláthatóbb és korrektebb szabályok
teremtődnek a helyi viszonyok tekintetében.
Tekintettel arra, hogy év közben az adórendeletet az adózó terhére nem lehet módosítani, ezért került a
jelen ülésre beterjesztésre. Bár megítélésük szerint ez nem az adózó terhére történő módosítást jelent,
de célszerűnek tartották, ha azt december 31-ig a képviselő-testület elfogadja.
A holtági egyesületek vezetői – egy-két kivétellel – az egyeztetés során alátámasztották azt, hogy ez a
módosítás részükre is könnyebb és átláthatóbb szabályokat teremt. Ennek megfelelően javasolta a
képviselő-testületnek a rendelet módosítás elfogadását.
Czibulka György képviselő aziránt érdeklődött, hogy az egyesületek utólagos elszámolás alapján
kapják meg ezt összeget, vagy nem.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, utólagos elszámolással, az államháztartási törvénynek
megfelelően számla másolatokkal történik az elszámolás, ezért is tartják az egyesület vezetői ezt egy
átláthatóbb és korrektebb szabályozásnak. Ezzel megoldódik a törvénynek az a rendelkezése is, hogy a
kifizetett támogatásokat közzé kell tenni, ugyanis ahogy megtörténik az elszámolás az egyesület felé,
úgy a támogatás összegét a város honlapján meg lehet jelentetni.
Czibulka György képviselő továbbiakban azt kérdezte, milyen célra használhatják fel az egyesületek
ezt az összeget.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva hangsúlyozta, csak környezetvédelmi célú beruházásra. Az
előkészítők véleménye szerint, mely nem teljesen egyezik bizonyos egyesületi vezetők véleményével,
ennek a támogatásnak nem a holtágak haltelepítését kellene szolgálni, annál is inkább, mert erre a
horgász és egyéb bevételeket kellene felhasználni.
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Kifejezetten olyan célokra lenne visszaigényelhető ez az összeg, amely a nem horgászó egyesületi
tagokat is segíti, - útépítés, villamos hálózat fejlesztés, szúnyoggyérítés, iszapkotrás stb.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd elmondta, véleménye szerint az
adófizetők serkentésével, valamint a rendelet finomításával arra kell törekedni, hogy az adómorál
kiváló legyen a településen.
A maga részéről javasolta a rendelet előterjesztés szerinti megalkotását.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
28/2006.(…..)KT. rendeletét
a helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.)KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, A helyi
adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) KT (a továbbiakban: R ) módosításáról, az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A R. 9. § (5) bekezdése hatályát veszti.
Záró rendelkezés
2. § E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Az ezt megelőzően keletkezett ügyek
vonatkozásában a 2006. december 31. napján hatályban lévő szabályokat kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2006. december
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

4. Napirendi pont
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programjának fenntartói
jóváhagyása
Várfi András polgármester átadta a szót Hangya Lajosné bizottság elnöknek.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, öröm volt számára, hogy az intézmény pedagógiai
programja az úszásoktatással kiegészítésre került. Véleménye szerint nagyon fontos, hogy itt a
Körösök-völgyében élő gyerekek legalább a középiskolás korukra mind megtanuljanak úszni. Jó dolog
továbbá, hogy a programban a követelmény szint is meghatározásra kerül, az emelt szint
követelményének írja elő a vízből mentés előgyakorlatát. Fontos ez azért is, mert a jó képességű, jól
úszó gyermekeknek ezzel lehetőségük nyílik vízimentő tanfolyam elvégzésére, amely adott esetben
egy szakma megszerzését is jelentheti számukra.
A maga részéről gratulált az iskola vezetésének, és megköszönte a város nevében.
Várfi András polgármester a témához kapcsolódóan elmondta, a tegnapi nap folyamán részt vett a
Kis Bálint Általános Iskola sportnapján, ahol az úszóversenyen megtapasztalhatta, hogy milyen sok jól
úszó gyermek van már az általános iskolások között is, amely nagyon dicséretes.
A maga részéről javasolta a képviselő-testületnek a fenntartói jóváhagyás megadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
366/2006. (XII. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium fenntartója elfogadja az intézmény úszásoktatással kiegészített pedagógiai
programját.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja az intézményvezetőjét, hogy a fenntartói
jóváhagyással hatályba lépő pedagógiai program nyilvánossá tételéről gondoskodjon.
Határidő: 2007. január 2.
Felelős: Dr. Kovács Béla intézményvezető
5. Napirendi pont
Városi Képtár nyitva tartásának és belépő díjának módosítási kérelme
Várfi András polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, a városi képtár kérelme alapján a
nyitvatartási rend úgy módosulna, hogy egész évben nyitva tartana a Képtár, csak december 15-től
december 31-ig lenne zárva. Ugyanakkor a belépődíj mértéke a jelenlegi 200.-Ft-ról 400.-Ft-összegre
emelkedne 2007. január 1. napjától.
A véleményező bizottságok javasolták a testületnek a kérelem támogatását a határozati javaslatban
leírtak szerint.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozat meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
367/2006. (XII. 21.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért kezelésében működő Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény Városi
Képtár nyitvatartási rendjét 2007. január 01-től a következők szerint határozza meg.
Minden év június 1.-től augusztus 31.-ig a nyitvatartási rend:
Kedd
9-14 óra
Szerda
11-16 óra
Csütörtök
9-14 óra
Péntek
11-16 óra
Szombat
14-18 óra
Vasárnap
14-18 óra
Minden év január 2-tól május 31-ig, valamint szeptember 1-től december 15-ig a nyitvatartási
rend:
Kedd
9-14 óra
Szerda
11-16 óra
Csütörtök
9-14 óra
Péntek
11-16 óra
Minden év december 15-tól december 31.-ig a nyitva tartás szünetel.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért kezelésében működő Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény Városi
Képtár belépődíját 2007. január 1.-től 400,- Ft/fő összegben határozza meg. A 194/2000. (XI.
24.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a település közoktatási
intézményeiben tanulók részére térítésmentes belépést biztosít.
Határidő:
Felelős:

2007. január 01.
Kóris Györgyné a kuratórium elnöke
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6. Napirendi pont
A Thermál Invest Részvénytársaságba apportált 1098/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának
megszerzése
Várfi András polgármester elmondta, a véleményező bizottságok által elfogadásra javasolt határozati
javaslat szerint az önkormányzat által 1991-ben a Thermál Invest részvénytársaságba apportált
ingatlannak a visszavásárlására pályázatot nyújtanának be a felszámoló biztos felé. A vagyonrendező
által megjelölt irányár: 2 millió Ft+Áfa. A szóban forgó ingatlan a Dévaványa felé vezető út és a
futballpálya közötti terület.
A maga részéről bízott a pályázat eredményességében annál is inkább, mivel a város rendezési
tervében ez a terület eléggé be van korlátozva- nem beépíthető területként szerepel, ami gátat vethet a
különböző befektetési szándékoknak.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal egyetértett a határozati javaslatban
leírtakkal, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
368/2006. (XII. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gordius
Consulting Rt. által a Békés Megyei Bíróságnál a cégnyilvántartásból törölt Thermál Invest
Rt.-be apportált, a gyomaendrődi ingatlan – nyilvántartásban 1098/1 hrsz. felvett ingatlan
megvásárlására pályázatot nyújtson be.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntését dr. Mihályi Judit kijelölt vagyonrendező
értesítése alapján hozta meg. A vagyonrendező által megjelölt irányár: 2 millió Ft + ÁFA.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete utasítja a polgármestert, hogy a pályázat
eredményéről tájékoztassa a T. Képviselő – testületet.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
7. Napirendi pont
Pályázati kiírás a juh nyári szállás tartós üzemeltetésére
Várfi András polgármester elmondta, a fent említett létesítmény 1999-ben épült pályázati
támogatásból, melynek üzemeltetésére az önkormányzat a Dógos Kereskedelmi és Szolgáltató
Közkereseti Társasággal kötött megállapodást 2000. április 1. napjától 2010. április 31. napjáig
határozott időtartamra. Az említett társaság időközben felszámolásra került, így az aláírt megállapodás
is érvényét vesztette. Mindezek alapján az önkormányzatnak gondoskodni kell a létesítmény
hasznosításáról, tekintve, hogy az pályázati támogatásból valósult meg. A határozati javaslat szerint a
juh nyári szállás tartós üzemeltetésére pályázati kiírás kerülne meghirdetésre. Továbbá a létesítmény
tartós üzemeltetése során a Dógos Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság által okozott
károk megtérítésére peres eljárást kezdeményez az önkormányzat.
A bizottságok által elfogadásra javasolt határozati javaslat szövegének kiegészítésére javaslat
fogalmazódott meg az előterjesztők részéről, a pótlólag kiosztásra került „kiegészítés”-ben leírtak
szerint. Felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt ismertesse a képviselőkkel a javasolt kiegészítés lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, lényegében „ a pályázat lefolytatás és elbírálásának szempontjai”
a című bekezdésben lenne érdemi módosulás, amely szerint A helyi közbeszerzési szabályzat szerint.
Aki a legmagasabb ajánlatot teszi a bérleti díj mértékére. Ezen szempontok beiktatásával a bírálat
objektívvé és egyszerűbbé válik.
Várfi András polgármester egyetértve a javasolt módosítással, annak figyelembe vételével javasolta a
képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal egyetértett a javaslattal, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
369/2006. (XII. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Képviselő-testülete a tulajdonát képező 01140/11 hrsz.-ú 9798 m2 nagyságú
ingatlanon lévő juh nyári szállás tartós üzemeltetését az alábbi pályázati kiírás alapján
meghirdeti.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet
a Gyomaendrőd, 01140/11 hrsz.-ú juh nyári szállás alatti ingatlan
tartós üzemeltetésére
A pályázat elkészítéséhez szükséges információk Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztályán kérhetők. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: (66) 386-122/136 mellék.
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve,
"Juh nyári szállás" jeligével ellátva 2007. január 31.-án 12,00 óráig kell benyújtani
személyesen, vagy előző napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
címre.
A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti
határidő elmulasztása jogvesztő!
A pályázat lefolytatása és elbírálásának szempontjai:
A helyi közbeszerzési szabályzat szerint. Aki a legmagasabb ajánlatot teszi a bérleti díj
mértékére.
A pályázati feltételek:
1. Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiség
nélküli társaságok akik a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelnek,
2. A bérleti szerződés időtartama: legalább 5 év,
3. Bérlő a vállalja az ingatlan üzemeltetéséhez szükséges helyreállítási, felújítási és egyéb
felmerülő költségeket,
4. Pályázó vállalja, hogy egy éven belül elvégzi a szükséges helyreállítási, felújítási munkákat,
5. A pályázó által vállalt helyreállítási, felújítási költségek a bemutatott számlák és az elvégzett
munkák igazolása alapján beszámításra kerülnek a bérleti díjba,
6. A pályázó gazdasági számításokkal alátámasztva mutassa be a juhhodály üzemeltetését,
7. Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támogatást a működéshez, valamint az ingatlan
fenntartásához,
8. A szerződés megkötése a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetését követő 8 napon
belül,
9. A nyertes pályázónak vállalnia kell az üzemeltetéséhez szükséges szakhatósági hozzájárulások
megszerzését,
10. A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régebbi igazolást a TB-től, a Vám- és
Pénzügyőrség Országos Parancsnokságától, az önkormányzati helyi hatóságtól, az APEH-től,
hogy köztartozása nincs a pályázónak, valamint az Önkormányzat felé egyéb tartozása nincs,
A pályázónak nyilatkoznia kell:
- a bérleti díj mértékére,
- az ingatlan felújításához való hozzájárulásra, annak mértékére,
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az ingatlan fenntartásával kapcsolatos rezsiköltségek megtérítésére, a közüzemi
szolgáltatókkal való szerződés megkötésére,
kötelezettséget vállal az épület és a leltár szerint átadott berendezési tárgyak állagának
megőrzéséről,

A pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidőn túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által
kiírt feltételeknek, az előírt mellékleteket nem tartalmazza.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben díj
nem számítható fel.
Gyomaendrőd Város képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzat tulajdonát képező 01140/11 hrsz.-ú 9798 m2 nagyságú ingatlanon lévő juh
nyári szállás tartós üzemeltetése során a Dógos Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság
által okozott károk megtérítésére peres eljárást kezdeményezzen.
Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
8. Napirendi pont
Pályázati kiírás mezőőri állás betöltésére
Várfi András polgármester tájékoztatta az érdeklődőket, hogy az önkormányzat a mezőőri szolgálat
hathatósabbá tétele érdekében szükséges látja 1 fő mezőőr beállítását, melyet pályázat útján kíván
betölteni. A költségekre fedezetet nyújt a mezőőri járulék emeléséből befolyó bevétel.
A pályázati kiírást az előterjesztés tartalmazza.
Felkérte a képviselőket a határozati javaslatban szereplő pályázati kiírás elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
370/2006. (XII. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 1 fő mezőőri állás
betöltésére. A munkakört 2007. február 1-től, a pályázati eljárás elhúzódása esetén a pályázati
eljárás lefolytatását követően lehet betölteni.
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet
- 18. életév betöltése
- lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltételnek megfelel
- gyomaendrődi állandó lakóhely
Iskolai végzettség:
- mezőgazdasági szakközépiskola, vagy gimnáziumi érettségi
Egyéb feltételek:
Az alkalmazásra kerülő személynek:
- rendelkeznie kell olyan segédmotor kerékpárral, melynek műszaki állapota lehetővé teszi a
működési körzetek rendszeres ellenőrzését.
- Vizsgát kell tennie a mezőőri törvényből, a működési és szolgálati szabályokból,
mezőgazdasági alapismeretekből, valamint lőfegyverismeretből. A vizsgát a megyei
Földművelésügyi Hivatal szervezi.
Bérezés:
- a közalkalmazotti törvény szerint
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A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajz
- erkölcsi bizonyítvány
- iskolai végzettséget tanúsító okiratok fénymásolata
- segédmotor tulajdonára és jó műszaki állapotára vonatkozó igazolás, kötelező
felelősségbiztosítás
- jogosítvány fénymásolata
A pályázat elbírálásánál előnyben részesül, aki lőfegyvertartási engedéllyel, személyi és vagyonőri
képzettséggel rendelkezik.
A pályázat Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének címezve, Gyomaendrőd Város
Polgármesterének nyújtható be, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1./
Határideje:
2007. január 12.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Szujó Zsolt Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője Tel: 06/66/521605
Várfi András polgármester Tel: 06/66/386-919
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Tájékoztatás a lezárult irodaszer pályázatról
Várfi András polgármester elmondta, a hivatal a nyomtató, fénymásoló kellékanyagok és egyéb
irodaszerek beszállítására kötött 2006. december 31. napján lejáró szerződések miatt egyszerűsített
közbeszerzési eljárást folytatott le, amely a bírálóbizottság 2006. december 6. ülésével lezárult.
A pályázati anyag a helyi vállalkozásoknak lett kiküldve. A későbbiekben célszerű lenne más területen
is a helyi vállalkozókat előnyben részesíteni, helyzetbe hozni, hiszen ide fizetik az adójukat, és csak itt
élnek Gyomaendrődön.
Az ajánlatok elbírálásának összegzését a tájékoztató részletesen tartalmazza.
Megkérdezte a képviselőket, van a kérdésük, észrevételük a témával kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában kérte a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
371/2006. (XII. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2007 évi nyomtató, fénymásoló kellékanyagok,
és egyéb irodaszerek közbeszerzési eljárásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Kolohné Pelyva Edit a piac üzemeltetőjének kérelme
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a piac üzemeltetője által benyújtott kérelem
lényege, hogy a bérleti szerződésben vállalt összesen 1.600 e Ft fejlesztésből 828 e Ft fejlesztést nem
tud megvalósítani, ezért vállalja ennek az összegnek a visszafizetését az önkormányzatnak a
kérelmében leírt ütemezés szerint. Ugyanakkor kérte, hogy a 12 hónapra esedékes havi bérleti díj
összegét évente április hónaptól kezdődően 9 hónap alatt fizethesse meg.
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A véleményező bizottságok a kérelem támogatását javasolták a testületnek tekintettel arra, hogy a
piacüzemeltetés láthatóan beszűkült, egyre kevesebb a vásárló.
Megkérdezte a képviselőket, van a kérdésük, észrevételük a témával kapcsolatban.
A képviselők részéről hozzászólás nem volt, a véleményező bizottságok által elfogadásra javasolt
határozati javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
372/2006. (XII. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete helyt adva a Markt Platz Egyéni
Cég kérelmének a 2003. január 7.-én aláírt megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
1./
A 2) pontban lévő „ A bérlő a bérleti díjat köteles havonta egyenlő részletekben előre tárgyhó
15. napjáig bérbeadó részére a bérbeadó által kibocsátott számla alapján megfizetni”
szövegrész a következőképpen módosul:
A bérlő az egy hónapra megállapított bérleti díj tizenkétszeresének megfelelő összeget április
hónaptól kezdődően december hónappal bezárólag köteles havonta egyenlő részletekben előre
tárgyhó 15. napjáig bérbeadó részére a bérbeadó által kibocsátott számla alapján megfizetni.
2. /
A 10) pont helyébe a következő lép:
Felek az eredeti megállapodás 10) pontjában a bérlő által vállalt 1.600.000 Ft fejlesztésekből a
jelen megállapodás módosítás aláírásának napján kölcsönösen összesen 772.000 Ft
megvalósult fejlesztést ismernek el. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy korábban vállalt
1.600.000 Ft fejlesztésből meg nem valósult 828.000 Ft összeget a bérbeadó részére
visszafizeti az alábbi ütemezés szerint:
2006. év: 300.000 Ft,
2007. év: 300.000 Ft,
2008. év: 228.000 Ft.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, a bérleti szerződés
módosítás aláírására.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
11. Napirendi pont
Rovnyik Katalin szolgálati bérlakás megvásárlására irányuló kérelme
Várfi András polgármester elmondta, Rovnyik Katalin az általa bérelt Vásártéri ltp. 23. I. em. 4. szám
alatti szolgálati bérlakást szeretné megvásárolni az önkormányzattól. A kérelemben a vételárra
vonatkozóan konkrét ajánlatot nem tett. A vételár megfizetésére vonatkozóan részlefizetési
kedvezményt kér.
Az érintett ingatlan a helyi szabályozás besorolása alapján korlátozottan forgalomképes helyi döntés
alapján. Az ingatlan értékesítése Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik.
A véleményező bizottságok a kérelmet megtárgyalták és javasolják a szolgálati bérlakást felajánlani
megvásárlásra bérlő részére a határozati javaslatban felsorolt feltételek mellett.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdésük, észrevételük.
Puntoki László képviselő Czibulka György képviselő társától kérdezte meg, hogy véleménye szerint,
ebben a lakókörnyezetben, ahol a képviselő úr is lakik, milyen összegért lehet egy ekkora alapterületű
lakást értékesíteni a mai piaci árakon.
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Czibulka György képviselő válaszolva elmondta, egy hasonló nagyságrendű lakás közel azonos áron
kelt el.
Putnoki László képviselő hangsúlyozta, ő személyesen utána nézett az ottani lakásáraknak, és piaci
áron 4.5-6 millió Ft között realizálódnak. Sőt tudomása van egy élő szerződésről, amely 6.5 millió Ftot tartalmaz.
Nem igazán értette, hogy az önkormányzat miért megy le ennyire az eladási árral, mikor piaci értéken
6 millió Ft feletti árakról lehet beszélni. Emellett további – nyilván kamatmentes – részletfizetési
kedvezmény adását is javasolják a bizottságok.
Várfi András polgármester elmondta, a rendelkezésre álló anyagok alapján döntöttek így a
véleményező bizottságok.
Illés János képviselő hangsúlyozta a pénzügyi és gazdasági bizottság igen körültekintően járt el a
téma tárgyalásakor. Jelen esetben egy 69 m2-es lakásról van szó, amelynek az értékét a vevő és az
eladó alkuja adja. Szolnoki lakos révén ismeri az ottani lakásárakat is. Egy hasonló típusú, nagyságú
lakás Szolnokon 6.5 millió Ft-ba kerül. Egy ilyen lakásnak az újraépítési költsége 143.000 Ft/m2
körüli, a javasolt 5.535 e Ft ennek a 80 %-a. Tehát, ha ez a lakás csak 20 %-ot veszített az értékéből
akkor ez a vételár egy megfelelő összeg. Ma ezen az áron kertes családi házat is lehet venni
Gyomaendrődön.
Csányi István alpolgármester Putnoki László képviselő társa figyelmébe ajánlott az ingatlan
értékbecsléséről készített szakvélemény. Ez alapján a 0,80 %-os index szerint jött ki ez az érték.
A bizottságok azzal is indokolták ezt a döntésüket, hogy egyedülálló pedagógusról van szó, aki itt
dolgozok a településen. Ennyit még is csak megér a városnak, hogy ez a pedagógus itt telepedjen le a
városban.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítve a fenti hozzászólást hangsúlyozta, a bizottságok azt is
értékelték, hogy ez az ingatlan felújítás alatt áll, melyről a többi tulajdonos társ már döntött. Értelem
szerint, amennyiben az önkormányzat megtartja ezt a lakást, úgy a rá eső saját erős részt biztosítania
kell. Ennek megfelelően két lehetőség van, vagy a bérlő által is elfogadható áron értékesíti a lakást,
vagy adott esetben biztosítja a felújításra eső saját erős részt. Továbbá adott esetben gondoskodik a
bérlő elhelyezéséről és piaci úton a felújított ingatlant értékesíti. Erről a bizottságoknak az volt a
véleménye, - figyelemmel arra, hogy egy nyelvszakos pedagógusról van szó, akire a munkáltatójának
a Kner Imre Gimnáziumnak szüksége van - hogy ezekkel a feltételekkel az elfogadható vagy
becsülhető piaci árhoz igazodóan az értékbecslés alapján kerüljön az ingatlan értékesítésre a jelenlegi
bérlő részére.
Putnoki László képviselő elfogadta a válaszokat, bár a tapasztalata az, hogy piaci áron ezek a lakások
6-6,5 millió Ft összegért kelnek el.
Várfi András polgármester lezárva a témát, felkérte a képviselőket, hogy az elhangzott
hozzászólásokra is figyelemmel hozzák meg döntésüket a határozati javaslatról.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
373/2006. (XII. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 2914/A/4 hrsz.-ú
társasházi lakóingatlant felajánlja megvásárlásra Rovnyik Katalin bérlő, Gyomaendrőd, Vásártéri
lakótelep 23. épület 1. emelet 4. szám alatti lakosoknak az alábbi feltételek mellett.
1. Az ingatlan vételára: bruttó 5.535 eFt.
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A vételár megfizetése: a vételár 20%-kát legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg
készpénzben illetve átutalással. Vevő a fennmaradó vételárhátralékot 10 év alatt köteles
megfizetni egyenlő részletekben vagy egy összegben évente meghatározott ütemezés
szerint.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonjog vevő javára vétel jogcímén az
ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyeztetéséhez a teljes vételár megfizetésékor külön
nyilatkozatban járul hozzá, addig tulajdonjogát kifejezetten fenntartja.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 8 napig tartja.
5. Az adásvételi szerződés megkötése a vevő nyilatkozatától számított 15 napon belül.
2.

Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
12. Napirendi pont
Feke Lajos Gye, Árpád u. 5.sz. alatti lakos kérelme
Várfi András polgármester elmondta, Feke Lajos a tulajdonában lévő legelő művelési ágú ingatlanok
művelési ág megváltoztatásához kéri az önkormányzat hozzájárulását. A változási vázrajz szerinti
fölrészlet módosítások nem okoznak hátrányt az önkormányzatnak. A változással az önkormányzati
utak területe változna meg.
A véleményező bizottság javasolta a testületnek a hozzájárulás megadását.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
374/2006. (XII. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete hozzájárul Feke Lajos
Gyomaendrőd, Árpád u. 5. szám alatti lakos tulajdonában lévő 01037/1,2,3, 01052/4, és 01069
hrsz.-ú legelő művelési ágú ingatlanok művelési ág megváltoztatásához a 33/2006
munkaszámon záradékolt változási vázrajz adatai szerint.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 33/2006
munkaszámú záradékolt megosztási vázrajzot aláírja.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
12. Napirendi pont
Fónagy László és Tóth Gellért kérelme
Várfi András polgármester köszöntötte a napirendi pont tárgyalásában érintett kérelmezőket, majd
megkérdezte a véleményező bizottság elnökét van e szóbeli kiegészíteni valója.
Izsó Csaba bizottsági elnök az ügy előzményét illetően elmondta, az önkormányzat értékesítette a
tulajdonában lévő, természetben az Újkert sori beépítetlen területet a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
részére, mely földrészletre a Kft. négylakásos épületet kíván építeni.
Az építkezés ellen nevezett kérelmezők kérelmet nyújtottak be a hivatalhoz, melyben részletesen
kifejtették az építkezés elleni érveiket.
A kérelem megtárgyalását megelőzően a bizottság együttesen és a tagok külön-külön is bejárták a
szóban forgó területet, és azt a véleményt fogalmazták meg, hogy nem látják indokoltnak nevezett
kérelmezők építkezés elleni érveiket. A bizottság nem látta indokoltnak, hogy a környezet elveszti a
kisvárosias jellegét, hiszen az építés során ott egy 6 métert meg nem haladó magasságú sorház fog
felépülni. Ugyanakkor a közlekedés és parkolás lehetőségének beszűkülését sem látta indokoltnak a
bizottság. A Kft. ügyvezetőjének elmondása szerint ott ugyanis egy leálló sáv kerülne megépítésre.
Ehhez kapcsolódóan meg kívánta jegyezni, hogy a városban jó néhány olyan utca található, ahol
sokkal szűkebb a parkolási lehetőség. (például a Kőrösi Cs. S. utcában.).
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Azon érvvel kapcsolatban, hogy csökken a zöldterület, ezzel együtt a szabadidős tevékenységre,
sportolásra alkalmas terület is, szintén nem tudott egyetérteni, mivel a terület közelségében lévő
Október 6. lakótelepen lévő játszótér és szabadterület nagyon is megfelelő lehet ilyen tevékenység
végzésére. Látni kell azt, hogy például a Fő úton élő lakosoknak ettől jóval messzebbre kell
elmenniük, ha a gyermekeiket a játszótérre szeretnék elvinni. A legközelebbi játszótér nekik ugyanis a
ligetben van.
A bizottság nevében javasolta a testületnek a határozati javaslat elfogadását, a helyi építési szabályzat
ne kerüljön módosításra.
Fónagy László kérelmező hangsúlyozni kívánta, hogy a bizottsági ülésen nem született egyértelmű
döntés a tagok részéről, mivel egyenlő arányban volt az igen és a nem szavazatok száma. A
kérelmezők legnagyobb problémája nem az, hogy ki épít ezen a területen, hanem az, hogy ott
egyáltalán építkezés folyik. Nincs ugyanis elég zöldterület. Az 1989-es rendezési tervben ott egy
középület volt, annak környezetében megfelelő közterülettel, amely mindenki számára hozzáférhető
lehetett volna.
Nem értett egyet a bizottság véleményével, nem kellene negatív példával érvelni, ha azon lehetőség
lenne változtatni. Nem ez a járható út. Európában máshol biztosan megmosolyognának bennünket
azért, hogy egy ilyen kis városban ilyen módon történik az építkezés. A Nyárszegi úton lakók
többsége úgy gondolja, hogy ők egy 1982-es, majd egy 2002-es felelőtlen rendezési tervnek az
áldozatai, akkor, amikor ott egy családra 220 m2 jut.
A szóban forgó területre négy lakás építése van betervezve, máshol ekkora területre egy lakást
építenek. Nem értette, miért kell így építeni, mikor máshol erre sokkal nagyobb terület lenne. Miért
nem lehet az akkor hozott rossz döntést most megváltoztatni. A demokrácia arról szól, hogy a
próbálják a problémát megoldani. Ezért is fordultak az önkormányzat felé.
Dobos Katalin az érintett utca lakója hozzászólását a Kelet című hetilapban megjelent Domokos
László országgyűlési képviselő által írt „Fordulatra van szükség” című cikk felolvasásával kezdte.
Védőnőként dolgozik, vannak települések, ahol az anyatejes világnap alkalmából a védőnők
születésfát ültetnek. Egy ilyen szültés fa ültetés során az egyik nagyapa az alábbiakat írta a
vendégkönyvbe: örülök a kezdeményezésnek, és köszönöm a védőnőknek. Ha az unokám a világ
bármely részén is fog élni a gyökereit megtalálja, mert egy fa mindig vissza fogja vezetni a
lakóhelyéhez.
Személy szerint nem gyomaendrődi, betelepült, viszont az ebben a lakóközösségben élő gyerekek már
ide születtek, akik Gyomaendrődről beszélnek. Ezek a gyerekek grundként használták ezt a beépítés
előtt álló területet, ragaszkodnak hozzá. Mit válaszoljanak a szülők a gyerekek azon kérdésre, hogy
miért kell ezt a területet beépíteni. Hivatkozhatnak a jogszabályokra, ezek azonban megítélésük szerint
nem erre a területre alkalmazódtak. A jogszabályok igen is módosíthatóak, hiszen azokat emberek
alkotják. Az Újkert soron a fészekrakó program keretében megépült lakásokban ma 11 gyermek lakik,
ezek a lakások kertes családi házként épültek meg, viszont alkalmatlanok arra, hogy közösségi szintér
legyen. Védőnőként a prevenció, a megelőzés a feladata, ezek a lakásba kényszerített gyerekek 10-15
év múlva túlsúlyosként, magas vérnyomással küszködve fognak ezen a településen élni.
A döntés a képviselő-testület kezében van, ő az, aki a korábbi döntést megváltoztathatja, és az
építkezést egy a környezetben lévő másik területre adaptálja.
Az Október 6. lakótelepen lévő játszóteret illetően, figyelembe kell venni, hogy az évek során azon a
részen igen csak megnőtt a forgalom, egy szennyezett környezetben kell játszatnunk gyerekeinket.
Megítélése szerint az ember csak akkor léphet előre, ha nagyban gondolkodik. Az érintett
lakóközösség abban gondolkodott, hogy valamikor majd fát ültetnek erre a területre, padokat
helyeznek el, ahová az unokáikat nyugodt szívvel engedik játszani.
Ha előre tudnak nézni, akkor fognak fejlődni.
Szabó Balázsné képviselő elmondta, személyesen ő is megtekintette a szóban forgó területet. A maga
részéről úgy ítélte meg, hogy jelen esetben egy kétoldalas utcának a beépítéséről van szó. Az, hogy ez
az eddig beépítetlen terület milyen szerepet töltött be, teljesen az ott lakókra volt bízva. Ha
végignézünk a város más területein nagyon sok helyen találkozhatunk hasonló beépítettségű utcákkal.
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Nagyon kevés helyen adatik meg a gyerekeknek a játszótér. Amennyiben a testület csak ezt az egy
szempontot veszi figyelembe, akkor véleménye szerint nem kellően figyelemmel jár el más területen
lévő körzetekkel szemben. Az ő választókörzetében is nagyon sok kisgyermek él, akiknek különösen
messze van a legközelebbi játszótér.
Véleménye szerint a döntés során nem kellene figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy egy városnak a
teljes képét a beépítettség adja. Tudomása szerint oda olyan házat terveznek építeni, ami a környezetbe
illő, nem rontaná el a városiasság képét.
Várfi András polgármester lezárva a témát, figyelemmel az elhangzott hozzászólásokra is felhívta a
képviselőket a döntés meghozatalára. Felelősségteljes döntése ez a testületnek.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
375/2006. (XII. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Nyárszegi utcai telkek építési övezeti besorolását, a
beépítés módját, Gyomaendrőd Város szabályozási tervét, helyi építési szabályzatát nem
kívánja módosítani.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nek értékesített
3542/52, 3542/53, 3542/54 és 3542/55 hrsz.-ú ingatlanokat nem kívánja visszavásárolni.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Tóth Gellért kérelmező kérte, hogy az általuk benyújtott írásos kérelmek kerüljenek a
jegyzőkönyvhöz becsatolásra.
13. Napirendi pont
A Képviselő-testület 2007 évi munkaterve
Várfi András polgármester megkérdezte a képviselőket van e kérdésük, észrevételük, esetleg
kiegészítésre javaslatuk a munkatervhez.
Hangya Lajosné bizottsági elnök észrevételezte, hogy a február hónapnál a „tájékoztató a
sportszervezetek beszámoltatásáról” tárgyú napirendnél a véleményező bizottságnak tévesen lett az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság feltüntetve. Tudomása
szerint a sportszervezetek a Humánpolitikai bizottság hatáskörébe tartoznak.
Várfi András polgármester köszönte az észrevételt, elírásról van szó, melyet javítani fognak.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a munkaterv elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
376/2006. (XII. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2007. évi munkatervét az előterjesztés mellékletét
képező tervezet szerint elfogadja, figyelemmel az 1990. évi LXV tv. 12. §-ban, valamint a
7/1991. (IX. 19.) KT. rendelet 10. §-ban foglaltakra.
Határidő: azonnal
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14. Napirendi pont
A 9 db utca építését célzó egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
Várfi András polgármester felkérte Szujó Zsolt osztályvezetőt, az előterjesztés készítőjét a napirendi
pont ismertetésére.
Szujó Zsolt osztályvezető elmondta, mint emlékezetes a képviselő-testület a legutóbbi ülésén hozott
határozatában a 9 belterületi lakóút építése tárgyában az újbóli közbeszerzési eljárás megindítása
mellett döntött. Ennek megfelelően az előkészítő bizottság megtárgyalta az ajánlati felhívást, illetve a
dokumentációt, amely az előírásoknak megfelelően megjelent a közbeszerzési értesítőben. A korábbi
eljárástól eltérően tárgyalásos eljárás került kiírásra. Az ajánlati dokumentációt a megjelölt határidőig
12 cég váltotta ki, és összesen 10 cég tett ajánlatot. Ezt követően a Városüzemeltetési osztály
megvizsgálta ezen ajánlatok tartalmát, formai, érvényességi és alkalmassági szempontokból. Ennek
eredményét az előterjesztésben szereplő táblázat részletezi. A bíráló bizottság ezt követően ült össze és
megállapította ezen ajánlatok érvényességét és alkalmasságát. Ebből a szempontból három ajánlat
bizonyult érvénytelennek – formai hibák miatt. Ennek megfelelően a bizottság a 7 érvényes
ajánlattevővel folytatta le a tárgyalást, ahol az ajánlati ár tekintetében történtek egyeztetések. Kikötés
volt, hogy változatlan műszaki tartalom mellett tehetik meg ajánlataikat. Végezetül az előterjesztés 9.
pontjában szereplő eredmények születtek. A tárgyaláson 4 cég jelent meg, akik a táblázatban szereplő
árakat adták. 3 cég nem jelent meg, 1 változatlan formában tartotta fent ajánlatát, míg 2 írásban
közölte annak módosítását. A tárgyalás szabályainak megfelelően a tegnapi nap déli 12 óráig adtak
még határidőt az ajánlattevőknek, egy végleges ár benyújtására, melyet 3 cég tett meg. Ezeket az
ajánlatokat az osztály felbontotta, jegyzőkönyvezte. Az árak tekintetében született eredményt az
előterjesztés 10. pontja tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a bírálati szempont kizárólag az ajánlati ár
volt, így a mai napon összeült bíráló bizottság a legalacsonyabb összegű ajánlattevőt javasolja a
nyertes ajánlattevőnek kihirdetni, nevesítve az ÚT-ÉP-KER 97 Kft.-t. Ugyanakkor a bíráló bizottság
biztonság okáért javaslatot tett a második helyezett ajánlattevő megnevesítésére is, arra az esetre, ha az
első helyen kihirdetett ajánlattevő valamilyen ok miatt visszalépne.
Befejezésként kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az ülés elején kiosztásra került titoktartási
nyilatkozatokat, értelem szerint kitöltve, aláírva szíveskedjenek részére visszaadni, illetve ennek
megfelelően részt venni a döntés meghozatalában.
Várfi András polgármester érdemi hozzászólás hiányában összegezve megállapította, helyes döntött a
képviselő-testület akkor, amikor az első közbeszerzési eljárás eredményét nem fogadta el. Mint látható
igen jelentősen aláígértek a cégek az akkori összegnek. A bírálat során az alpolgármester részéről
megfogalmazódott, hogy most már csak egy nagyon jó műszaki ellenőrre van szükség, aki felügyeli
ezeknek az utaknak a kiváló minőségben történő megépítését.
Felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására, amely szerint az eljárás nyertesének a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánló ÚT-ÉP-KER 97 Kft. hirdeti ki.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
377/2006. (XII. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Gyomaendrőd 9 db belterületi
lakóút építése tárgyában kiírt KÉ-24635/2006. számú közbeszerzési eljárás eredményes. A
Képviselő-testület az eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánló
ÚT-ÉP-KER 97 Kft.-t hirdeti ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel történő vállalkozói
szerződés megkötésére bruttó 65.869.200,-Ft összegben.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel, azaz a Bólem Kft.-vel köt szerződést.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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15. Napirendi pont
Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a napirendi pont lényegének
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, Gyomaendrőd Város önkormányzat jelenleg még a Békési
Kistérségi Társulás tagjai, így törekszik az ezzel járó előnyök kihasználására, melynek érdekében
történne a beterjesztett társulási megállapodás módosítása is.
A legutóbbi összevont társulási ülésen tájékoztatást adott arról, hogy a szociális ellátás területén
milyen módosulások várhatóak. Ezek lényege, hogy a kistérségen belül, akár mikrotérségi, akár nagy
társulási fenntartással történik a feladat ellátása, abban az esetben a központi költségvetés tervezet
kedvezőbb normatívák igénybevételét teszi lehetővé. Az előterjesztett anyag már ennek a
megvalósulását szolgálja. A soron következő – 2007. január 4-i társulási ülésen módosítani szükséges
a társulási megállapodást, mivel az határozza meg a feladatellátás formáját.
Jelen előterjesztésben, amely a mai napon érkezett a kistérségtől, új elem a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás ellátása. Ahhoz, hogy egész évre igénybe lehessen venni a normatívát, ahhoz az
szükséges, hogy a feladatellátás január 31-ig megkezdődjön, vagy érdemben folyamatban legyen. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás településen történő kiépítéséhez ilyen rövid idő alatt nem lehet a
technikai, személyi feltételeket megteremteni, viszont Mezőberényben ez már működik, amely ellátó
rész képes fogadni Gyomaendrőd és Hunya településeket is, ezért célszerű, ha ezek az
önkormányzatok társulnak Mezőberénnyel, így a feladatellátás beindítható. Megítélésük szerint ez a
szolgáltatás mindenképpen kedvező, mivel ezáltal az intézményi ellátás terhei csökkenthetők, a
normatívából pedig a feladatellátás megoldható, önkormányzati saját erő biztosítása nélkül is. A
közösségi ellátás már működik Gyomaendőrdön, ahhoz, hogy az Hunyán és Csárdaszálláson is
működjön a mikrotérségi megállapodást módosítani szükséges. A városi Gondozási Központ társulási
fenntartásba történő átadásával a kiegészítő normatíva erre a feladatellátásra is igénybevehető lenne.
A családsegítés jelenleg jól működik a társulás keretén belül. A házi segítségnyújtást illetően
megvizsgálásra került Hunya és Csárdaszállás vonatkozásában a házi segítségnyújtás kialakításának a
lehetősége, melynek különösebb akadálya nincs. Január végéig a működési engedély erre a
feladatellátásra biztosítható. Ugyanez vonatkozik az idősek nappali ellátására is.
Összegezve: ahhoz, hogy a Polgármester úr ezt a társulási megállapodás módosításáról szóló döntést a
társulás ülésén el tudja fogadni, ahhoz szükséges az önkormányzatunk támogató döntése. A
számítások szerint az önkormányzat számára ezen a területen 10-15 millió Ft többlet normatíva
igénybevételi lehetőség biztosított. Adott esetben, ha csak egy évig leszünk tagjai ennek a társulásnak,
akkor is ezt a plusz normatívát igénybe kell vennünk. Egyrészt azért is, mert egy új ellátási forma jön
létre a településen, másrészt a kistelepülések is jól járnak, és ez által ténylegesen csökkenthető az
önkormányzati támogatás igénybevétele.
Természetesen ezzel ez a folyamat nem zárul le, hiszen szükséges még megteremteni, hogy a
gyomendrődi Gondozási Központ mikrotérségi társulás keretében tudjon működni, a mikrotérség
legyen az intézmény fenntartója. Ennek megfelelően a kistelepüléseken a telephelyek tekintetében a
szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatni.
Amennyiben ez a folyamat január 31-ig lezárul, úgy 2007 évre biztosított lesz a kistérségi normatíva
igénybevételének lehetősége.
Annak ellenére, hogy a véleményező bizottságok ezt nem tárgyalták, a téma nem teljesen ismeretlen a
képviselő-testület előtt, ezért is javasolják, hogy fogadják el, és a polgármestert hatalmazzák fel az
előterjesztésnek megfelelő társulási döntés meghozatalára január 4-én.
Czibulka György képviselő aziránt érdeklődött, hogy készületek e már számítások arra vonatkozóan,
hogy a kistérségből való kilépéssel mennyi lesz a visszafizetési kötelezettsége önkormányzatunknak.
A házi segítségnyújtás feladatellátáshoz kapcsolódóan meg kívánta jegyezni, hogy a legutóbbi ülésen
általa felvetett- a Vásártéri lakótelep garázssorán élő hajléktalanról történő gondoskodás ügyében a
mai napig nem történt intézkedés. Szerencsére ez idáig nem volt nagyon hideg.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aggályát fejezte ki a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási
formával kapcsolatban.

455

Megítélése szerint önkormányzatunk a település lakosságszáma alapján önállóan is képes lenne ennek
a feladatellátásnak a megvalósítására, jelentős normatívát tudna erre igénybe venni. Azonban, ha belép
ebbe az intézményi társulásba, ettől a normatívától el fog esni. Felmerül a kérdés, hogy a település
igen nagy területén, hogyan fog ez a feladatellátás megvalósulni. Ugyanakkor, ha kilépünk ebből a
kistérségből mit fogunk ezzel veszíteni. Ennek azért utána kellene nézni.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, megítélése szerint ezzel Gyomaendrőd nem veszít semmit. A
Czibulka képviselő úr által kérdezett visszafizetési kötelezettségek azon fejlesztések tekintetében
állnak fent, amelyekre megtörtént a pályázati pénzeknek a lehívása, igénybevétele. Jelen esetben
normatíva igénybevételéről van szó, amely addig az időig jár, míg a feladat ellátása történik. Tehát, ha
a település másik kistérségbe megy át, a normatíva lehívásának az lesz az alapja, hogy a feladat
ellátása folytatódik e, függetlenül attól, hogy milyen társulási megállapodás keretében. A kapott
információk szerint a szociális feladatellátás területén elég két település együttműködése ahhoz, hogy
a jövőben is igényelhető legyen a normatíva. Ennek ott van jelentősége, hogy ha a kistérségi váltás
során Csárdaszállás nem jön Gyomaendrődre, attól még a mikortérségi társulási forma működhet, így
minden változatás nélkül igénybe lehet venni a normatívát.
Összegezve: ebből hátrány Gyomaendrődöt nem érinti. A visszafizetési kötelezettség tekintetében
majd azt kell megvizsgálni, hogy abban a feladatellátásban a lejárat időtartamáig, hogyan lehet
igénybe venni, függetlenül attól, hogy másik kistérséghez tartozik majd az önkormányzat. Látni kell
azonban, hogy ezeknek a pályázatoknak a nagy része jövőre lezárul, a három éves kötelezettség
teljesítése elmúlik, kivéve az informatikai célú beruházás, ami esetleg problémát jelenthet. Bár
megítélésük szerint ez az informatikai rendszer ezt követően is tovább működhet, és ha jól sikerül a
megvalósítása nem biztos, hogy normatíva visszafizetési kötelezettség keletkezik.
A hajléktalanokról történő gondoskodást illetően hangsúlyozni kívánta, hogy a kistérségen belül Békés
városa foglalkozik a hajléktalanok ellátásával. Rossz idő esetén, amennyiben a Városi Gondozási
Központnak van szabad férőhelye, meg lehet próbálni ezt az ellátást. Tudni kell azonban, hogy ha az
intézmény a működési engedélyében meghatározott létszámon felül vesz fel az intézmény, úgy arra
normatíva nem jár. Ennek ellenére, nagyon szélsőséges időjárás esetén az intézmény az elhelyezést
biztosítani szokta.
Hangyáné képviselő asszony aggályaira reagálva elmondta, a normatíva igénybevétele valóban
kedvező Gyomaendrőd részére, a mezőberényi társulással történő elszámolásnak az alapja is az lesz,
hogy a plusz ellátásért mennyi normatíva illeti meg a települést. 10 jelzőkészülékkel lehet számolni,
ami kihelyezésre kerül Gyomaendrődre, ennek működtetését a normatíva biztosítja, ehhez az
önkormányzatnak plusztámogatást nem kell adni. Megítélésük szerint is, mivel az intézményi férőhely
számának bővítésére nincs lehetőség, a településnek meg kell oldani a saját jelzőrendszeres
feladatellátást, melynek feltételei a kistérségi hovatartozástól függetlenül rendelkezésre állnak.
Jelenleg ez a mezőberényi társulási lehetőség olyan, amelyet nem lenne szerencsés elszalasztani.
Mindez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy idővel Gyomaendrődön önállóan lássa el ezt a feladatot,
melyhez minden feltétel adott a településen.
Czibulka György képviselő a fentiekben említett hajléktalan elhelyezését illetően elmondta még,
tudomása szerint az illető a Bánomkertben rendelkezett lakással, ami aztán kényszer lebontásra került,
azóta a lakhatása nincs megoldva. Esetleg nem lehetne szociális bérlakást biztosítani részére, ahol
legalább fűteni tudna.
Rácz Imre képviselő hangsúlyozta, amennyiben a tél beállta előtt nem találnak megoldást az illető
elhelyezésére, lakhatásának megoldására, úgy ő vállalja az elhelyezését. Személyesen is felkereste a
hajléktalant, aki tényleg embertelen körülmények között él ott a garázssoron.
Kérte, hogy az önkormányzat a szükséges intézkedést tegye meg, szükség esetén a békési hajléktalan
szállón történő elhelyezésével.
Gellai Józsefné képviselő, és mint a Városi Gondozási Központ vezetője elmondta, a hajléktalan –
élettársi kapcsolatban élő – pár személyesen keresték fel, melynek során tájékoztatta őket a békési
hajléktalan szállón történő elhelyezkedés lehetőségéről. Az ő elmondásuk szerint ott csak éjszaka
tartózkodhatnak, nappal azt el kell hagyni. Ez azonban nem így van.
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Tudni kell azonban, hogy ilyen esetekben nem az intézmény hozzá állásával van probléma, mert ezt
eddig megoldották, pedig az elhelyezett hajléktalanok után nem kaptak normatívát, viszont 2006.
január 1-től az intézményt felelősségre is vonják, ha 3 hónapon túl történik a gondozás. Ettől
függetlenül az intézmény arra törekszik, hogy a lehetőségeikhez képest segítsen ezeken az embereken.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a holnapi nap folyamán intézkedni fog a hajléktalanok
elhelyezéséről a lehetőségek függvényében.
Véleménye szerint, amennyiben valamennyi tehetősebb állampolgár legalább egy ilyen állampolgáron
segítene, nem lennének ilyen problémák.
Lezárva a témát felkérte a képviselő-testületet hozzák meg döntésüket a társulási megállapodás
módosításáról.
Javasolta határozatban rögzíteni, miszerint Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1993. évi III.
tv. 65. § -a alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapellátási feladatellátást 2007.
január 1. napjától intézményi társulás útján Mezőberény Város Önkormányzata gesztorságával 10
jelzőkészülékkel kívánja megoldani.
A Képviselő-testület utasítja Várfi András polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
378/2006. (XII. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1993. évi III. tv. 65. § -a alapján a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás szociális alapellátási feladatellátást 2007. január 1. napjától intézményi
társulás útján Mezőberény Város Önkormányzata gesztorságával 10 jelzőkészülékkel kívánja
megoldani.
A Képviselő-testület utasítja Várfi András polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2007. január 1.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy immár hagyományként karácsony előtt
most is megrendezésre került a Szaloncukor kupa a testvérvárosok részvételével. Jó hangulatú
focimérkőzéseket játszottak le a csapatok a Sportcsarnokban, melynek eredménye: 1. helyezett a
Gyomai csapat, 2. helyezett Lajosmizse csapata, 3. helyezett az Endrődi csapat, 4. Pilzno, míg az 5. a
Nagyenyedi csapat.
December 19-én került megrendezésre az idősek karácsonya a Katona József Művelődési Központban,
szép, színvonalas rendezvény volt.
Ezen felül még számtalan a karácsonyi ünnepekkel összefüggő rendezvény volt a városban.
Császárné Gyuricza Éva képviselő társunk elhalálozásával kapcsolatban szükségesnek tartotta
bejelenteni, hogy a személyes döntése alapján a város saját halottjának tekintette, a temetéssel járó
költségeket a város fizette. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak jelenleg nincs a kegyeleti
kérdéseket szabályozó helyi rendelete, ezért felkérte a Jegyző urat ennek elkészítésére, és a testület elé
történő beterjesztésére.
Kérte a képviselőket ezen bejelentését szíveskedjenek tudomásul venni.
Az elmúlt időszakban felmerült az önkormányzat bank váltásának lehetősége, melyre ajánlatokat
kértek a pénzintézetektől. Nem mindegy, hogy melyik pénzintézet milyen feltételekkel adja a pénzt, és
milyen feltételekkel kezeli a város pénzét. Az ajánlatok beérkeztek, voltak, amelyek részletesen, a kiírt
szempontoknak megfelelően, míg volt, amely csak bizonyos szempontoknak felel meg, így ezek az
ajánlatok összevetésre nem alkalmasak.
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A nyertes ajánlattevő kiválasztása a közbeszerzés szabályai szerint történik majd. Hangsúlyozni
kívánta, hogy sem egyik pénzintézet ellen, vagy mellett, hanem a lehetőség megvizsgálása a cél.
Befejezésként szólt arról, hogy az önkormányzat 2007 évi költségvetési koncepcióján változatlanul
dolgoznak. A helyes, és jó gazdálkodás a cél a jövőben is, viszont látni kell azt, hogy az
önkormányzatnak alkalmazkodni kell az ország költségvetéshez. Nem leszünk könnyű helyzetben,
össze kell húzni magunkat. Végig kell gondolnunk a város intézményeinek helyzetét, esetleges
összevonásukat. Amennyiben erre kerül majd sor, azok megfelelően elő lesznek készítve. A szükséges
döntésre nem a politika mentén, hanem a város költségvetésének helyzete miatt kerülhet sor.
További bejelentés a képviselők részéről nem volt, a Polgármester megköszönte az érdeklődőknek a
jelenlétet, valamennyiüknek kellemes karácsonyi ünnepeket, békés boldog új esztendőt kívánt és a
nyilvános ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Vass Ignác
hitelesítő

Jakus Imre
hitelesítő
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