Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
29/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. november 29-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Illés János, Jakus Imre, Lehóczkiné Tímár Irén, Putnoki László, Dr.
Palya József, Szabó Balázsné és Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Uhrin Zoltánné, Szujó Zsolt,
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetők,
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pontoknál érintett meghívottak,
Intézményvezetők, a helyi és a megyei sajtó képviselői,
érdeklődő állampolgárok
Jakucs Mária és Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezetők

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a Jegyző urat, a hivatal
osztályvezetőit, a megjelent vendégeket, az Önkormányzat dolgozóit és minden kedves érdeklődőt.
Külön köszöntötte az önkormányzat jogi képviseletével megbízott Darázs, Szabó & Társai Ügyvédi
Iroda képviseletében megjelent Dr. Bakondi György ügyvéd urat és kolléganőjét.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 13 fő. Csányi
István alpolgármester, Izsó Csaba, Dr. Kovács Béla és Rácz Imre képviselők jelezték, hogy később
fognak érkezni.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Illés János és Jakus Imre képviselőket.
Ezt követően röviden beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak eseményeiről:
November 6-án Kóthay László vízügyi szakállamtitkár ünnepélyes keretek között átadta, és üzembe
helyezte a Belvíz program I. ütemében elkészült létesítményeket, többek között a Révzugi
szivattyútelepet.
Gyomaendrőd 3 belterületi holtága (Révzug, Endrőd-Közép, Fűzfás zugi) 1 m átmérőjű, zárt
csatornával került összekötésre a holtág végeknél. A vízpótlást a Fűzfás-zug felső végénél létesített
szivornya, míg a vízkivételt a Rév-zug alsó végénél megépített szivattyú-telep biztosítja. Az így
létrehozott vízmozgás „átmossa” a három holtág medrét, megszüntetve a „pangó” vízfelületeket,
javítva a vízminőséget. A Révzugi holtág mederben felhalmozódott lágyiszap kotrással eltávolításra
került, növelve ezzel a holtág belvíz tározó kapacitását.
A belvíz-mentesítés és kezelés a Révzugon telepített új szivattyúteleppel gazdaságosabbá és
biztonságosabbá vált, mivel azt egy új, korszerű, megfelelő kapacitású, elektromos szivattyútelep
fogja végezni az eddigi három elavult dízel üzemű szivattyútelep helyett.
November 8-án Budapesten részt vett a Tourinform Iroda vezetőinek és az irodákat fenntartóknak
szervezett értekezleten, ahol többek között értesült a jövő év turisztikai szlogenjéről, amely „ a vízben
jók vagyunk” illetve a másik „ ezt nem ússza meg szárazon”. Ezek a szlogenek igen csak illenek
Gyomaendrődre, ezért jó lenne ezeket minél inkább kihasználni a jövő évi turisztikai esztendőben,
hiszen ezek az országos törekvések nekünk kedveznek, ki tudjuk használni a víz adta lehetőségeinket.
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November 9-én a készülő sporttörvénnyel kapcsolatos előadássorozaton vett részt szintén Budapesten.
A város életében igen fontos, hogy minél többen sportoljanak, a szerény lehetőségekhez képest
igyekeznek mindent megtenni ennek érdekében.
November 10-én Szarvason részt vett Babák Mihály polgármester úr részére adott két miniszteri
kitüntetés alkalmából rendezett estélyen.
November 12-13-án kerültek megrendezésre a közmeghallgatások, melyek fő témája a kötvény
kibocsátás volt, illetve fontos téma volt még a hulladékszállítási díj bevezetése. Mindkét alkalommal
kb. 100 fős résztvevői létszám volt jelen, amiből az szűrhető le, hogy az elmúlt évekhez képest
megnőtt a lakosság aktivitása a közügyek iránt.
November 23-án egy tea délutánon vett részt az Őszi Napsugár Otthonban. Az elkövetkező időben a
képviselő-testületnek törekvése, hogy többet törődjenek az idősekkel.
A Gyomaendrőd Közgyűjtemény Alapítvány kuratóriumában személyi változások következnek be, ez
a téma a mai ülés napirendjei között szerepel.
Mindkét kisebbségi önkormányzat megtartotta soros ülését. A német kisebbség működésével
nincsenek problémák, ellenben a cigány kisebbség esetében vannak hiányosságok. Jelentős
számlatartozásai vannak, aminek rendezése céljából értékesítették a tulajdonukban lévő 10 ha
földterületet 4.5 millió Ft-ért. Fontos, hogy a közeljövőben stabilizálódjon a helyzetük.
Elmondta még, hogy jelenleg egy francia delegáció van a Gyomaendőrdön, akik a Francia országi
Dösszerv megyéből érkeztek. Elképzelés van arra, hogy valamelyik Dösszerv megyei településsel
testvérvárosi kapcsolat kerüljön kialakítására. A delegációt Békés megye látja vendégül, melyhez
Gyomaendrőd és Szarvas is hozzájárul, egy-két napos programok szervezésével.
Egyéb bejelentése nem volt, megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van e kérdésük, észrevételük.
Hozzászólás hiányában felkérte Dr. Bakondi György ügyvéd urat néhány szóban mutatkozzon be a
képviselő-testület, illetve a jelenlévők előtt.
Dr. Bakondi György elmondta, örömmel tett eleget a Polgármester úr meghívásának, hogy jelenjen
meg a képviselő-testület ülésén. Először néhány szót szólt a Darázs, Szabó & Társai Ügyvédi Irodáról,
amely 2002-ben alakult. Jelenleg három tulajdonosa van, és 10 ügyvéd dolgozik az irodában.
Nemzetközi ügyvédi partneri kapcsolattal is rendelkeznek, egy atheni székhelyű, európai uniós
szakjogászokból álló ügyvédi iroda által.
Az ügyvédi irodának több mint negyven állandó megbízottja van, főként területi és települési
önkormányzatok. Az irodának több fő profilja van, a büntetőjog kivételével szinte minden területtel
foglalkoznak. Ezen belül azért főként a közigazgatási jog, önkormányzati jogban komoly
tapasztalataik vannak. Személy szerint harminc év az, amit állami közigazgatási szolgálatban töltött el.
Rajta kívül még jó néhány kollégája is hasonló területen szerzett tapasztalatokkal rendelkezik. Egy
tulajdonos társuk pénzügyi banki szakjogász, akinek a fő profilja a követeléskezelés.
Személye a közigazgatási önkormányzati jogon túl közbeszerzésekkel foglalkozik. Hivatalos
közbeszerzési tanácsadó, közbeszerzési békéltető.
A térségben sok éves kapcsolatrendszere alakult ki, az előző kormányzati ciklusban
kormánybiztosként dolgozott, 1700 település, 17 megye belvízkárainak elhárítását irányította. Számos
komoly feladat kapcsán jó néhány polgármestert megismert, mely kapcsolatokat az ügyvédi munkája
során felélesztett, és igyekszik hasznos segítséget nyújtani számukra, és az általuk vezetett
önkormányzatok számára.
Angolul, oroszul beszél, elég sokirányú nemzetközi tapasztalatokra tett szert, az Európai Unióba és a
Natoba képviselte az országot. Az utóbbi öt évben a szakterületein eléggé elmélyült és bírósági,
közbeszerzési szempontból is komoly eredményességet ért el.
Az elmúlt időszakban az irodának legszorosabb, szinte napi rendszerességű kapcsolata a Jegyző úrral
van, bízik abban, hogy kölcsönös megelégedésre szolgált az együttműködés.
Az iroda bár mikor a rendelkezésre áll, készen áll arra, hogy akár bonyolultnak tűnő jogi kérdésekben
is a tehetségükhöz mérten segítséget nyújtson az önkormányzatnak.
Várfi András polgármester megköszönte Ügyvéd úrnak a bemutatkozást, hogy elfogadta a meghívást,
majd megkérdezte a képviselőket, a jelenlévő érdeklődőket van e kérdésük.
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Hozzászólás, kérdés nem volt, a Polgármester bízott abban, hogy továbbra is folytatódik a jó partneri
kapcsolat a felek között. A képviselő-testület tagjainak lehetőségük van bár mikor, bár milyen ügyben
az ügyvédi irodához fordulni, a segítségüket igénybe venni.
Dr. Bakondi György ügyvéd úr és kolléganője távoztak az ülésről
Az érdemi munka megkezdése előtt a Polgármester és a Jegyző úr tisztségviselői kötelezettségüknek
eleget téve tisztelettel köszöntötték Kun Józsefné hivatali dolgozót 40 éves közszolgálatban eltöltött
munkaviszonya alkalmából.
Ezt követően a Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban feltüntetett sorrendet
javasolta kiegészíteni, és 32. napirendi pontként a Városi Egészségügyi Intézmény egységes
szabadságolása, 33. napirendi pontként pedig az Orvosi ügyeleti feladat ellátás tárgyú előterjesztéseket
megtárgyalni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 13 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
349/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési koncepciójának előzetes vitája
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kötvény kibocsátása
A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Idegenforgalmi Alap létrehozása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosítása, illetve egységes
szerkezetbe foglalása
Közterület rendjéről és a köztisztaságról szóló rendelet megalkotása
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.)
KT rendelet módosítása
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) Kt. rendelet kiegészítése
Az önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről szóló Számvevői jelentés, a
jelentésben foglaltak végrehajtásának intézkedési terve
Az önkormányzat 2008. évi ellenőrzési terve
Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díja, valamint egyéb területhasználatú díjak
módosítása
Hulladékszállítási díj bevezetése
Települési hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata
Gyomaendrőd Közéletéért egyesület részére pénzeszköz átadása
Beszámoló a Katona József Művelődési Központ 2007. évi tevékenységéről
Beszámoló a Közösségi Ház 2007. évi tevékenységéről
Templárius Alapítvány kérelme pályázati saját erő biztosítására
Mezőőri beszámoló
Közterület-felügyelő beszámoló
Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodás jóváhagyása
A 46. számú főút, Gyomaendrőd várost elkerülő szakaszának (I. ütem, a 46. számú főút
külterületi szakasza és a 443. sz. közút -Szarvasi út- külterületi szakasza között) megépítésére
vonatkozó javaslat
Területvásárlás és csere a Bethlen Gábor Szakképző Iskola kezelésben lévő volt Ipari Iskola
mellett
A gyomaendrődi 082/16 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Gye, Deák Ferenc utcai tornaterem hasznosítása
Templomzugi szabadstarnd üzemeltetőjének kérelme
Közvilágítási lámpatest bővítésére irányuló kérelem
Az önkormányzati intézmények települési környezetvédelemmel kapcsolatos javaslatainak
összefoglalása
Békés Megyei Vízművek Zrt. vízdíjra vonatkozó tájékoztatója
Tájékoztató az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történt értékesítés
eredményéről
Tájékoztató a Hungarotel Zrt. 9 db nyilvános telefonállomás megszüntetéséről
Zárt üléssel összefüggő szabályok ismertetése
Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
Orvosi ügyeleti feladat ellátása
Bejelentések

Határidő: azonnal
A határozat meghozatala után javasolta a képviselő-testületnek, hogy a napirendi pont fontosságára
tekintettel a második napirendi pont megtárgyalására azt követően kerüljön sor, ahogy a képviselőtestület teljes létszámmal jelen van.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Ügyvezető igazgató nyugdíjazási kérelme, Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
kuratóriumi elnökének lemondása, és az Október 6 ltp. 7/B. sz. alatti szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása tárgyú előterjesztések megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
Az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtására adott jelentéssel
kapcsolatban kérte a képviselő-testület döntését.
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 13 igen szavazattal a jelentést elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
350/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
a
14/2007.(I.25.),
235/2007.(VII.26.),
259/2007.(IX.5.), 260/2007.(IX.5.), 264/2007.(IX.27.), 276/2007.(IX.27.), 277/2007.(IX.27.),
280/2007.(IX.27.), 288/2007.(IX.27.), 290/2007.(IX.27.), 302/2007.(IX.27.), 316/2007.(X.25.)
és a 339/2007.(X.25.) Kt. számú határozatok végrehajtására tett jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési koncepciójának előzetes vitája
Várfi András polgármester elmondta, az államháztartási törvény alapján a jegyző által elkészített, a
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig nyújtja be a
képviselő-testületnek. A koncepció tulajdonképpen a bevételi és kiadási oldalon összegyűjtött
információ halmaz, amelyet aztán sorokba rendeznek. A hiány oldal mindig nagy számot szokott
tükrözni, ami aztán év végére mindig „kisimul”. Ez azonban az évek folyamán egyre nehezebb, mert
az elmúlt évben is komoly megszorítások voltak, viszont a képviselő-testület bölcs döntésének, a
végrehajtott szigorú intézkedések és gazdálkodásnak köszönhetően sikerül elérni, hogy nem kell
hitelfelvételre sort keríteni. A jövő évben is hasonlóképpen kell eljárni, komolyan végig kell
gondolnunk az intézményeink helyzetét, szigorú adópolitikát kell folytatni, hogy azok behajtásra
kerüljenek. Mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon olyan gazdálkodást kell folytatni, hogy a
költségvetés az azt követő évben is stabil és megalapozott legyen.
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A jelen koncepcióban a működési és a felhalmozási oldalon is hiány mutatkozik. A működési oldal 56
millió Ft hiánya leküzdhető, kezelhető. A felhalmozási hiány nagysága pedig majd attól függ, hogy
mit valósítunk meg, milyen pályázatokon sikerül nyerni.
A bevezető után megkérdezte a képviselő-testület tagjait van e hozzászólás.
A koncepciót valamennyi bizottság megtárgyalta, megvitatta és a határozati javaslat szerint
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
/ Csányi István alpolgármester megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. /
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
351/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetési koncepció
beterjesztését tudomásul veszi.
A költségvetési rendelet tervezet során a következő alapelvek érvényesülését kell biztosítani:
1. A végleges tervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a
kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
2. biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését,
3. a további fejlesztések kiadásai a források további feltárásával valósuljanak meg,
4. az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján
kell kialakítani,
5. a forrás hiányt rövid lejáratú hitel felvétellel kell egyensúlyba hozni a rendelet tervezetben.
Határidő: 2008. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a rendelet módosítását az teszi szükségessé, hogy 2008. január
1-től a vállalkozókat a vonatkozó jogszabályban biztosított mentességek, kedvezmények illetik meg.
Ezen felül a helyi szabályozás alapján a 2.5 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozó a
vállalkozói tevékenysége után használt építménye után megfizetett építményadót a fizetendő iparűzési
adójából levonhatja, amennyiben a képviselő-testület az előterjesztett rendeletmódosítást elfogadja.
Dr. Csorba Csaba jegyző egy pontosításra hívta fel a figyelmet, miszerint a rendelet-tervezet 1. sz.
mellékletének D. pontjából a „Susány –zug alatti 16701 és a 16781 hrsz-ú területek felkerülnek a C.
pont alá. A területek felülvizsgálata során megállapításra került, hogy ezen területek
közművesítettsége más besorolás alá esik.
Egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására a jegyző úr által tett pontosítás figyelembe vételével.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
35/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. Rendeletét
a helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18 .) Gye. 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. 24. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„24. § (11) Adókedvezmény illeti meg az adóalanyt, ha az iparűzési tevékenységet szolgáló
építményében saját maga tevékenykedik és az építménye után építményadót fizet. Az
adókedvezmény mértéke az adóévben megfizetett folyó évre előírt építményadó összegével azonos,
maximum azonban az adóévre megállapított iparűzési adó összege.”
2. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
3. § (1) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a 6/2007. (II.26.) Gye. KT rendelet hatályát veszti.
Várfi András s. k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
Jegyző

E rendelet 2007. november 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. november 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. számú melléklet a 35/2007. (XI. 30.) Gye. KT rendelethez
„2. számú melléklet a 21/2000. (VII.18.) Gye. KT rendelethez
A.) A település belterületén lévő üdülőövezethez tartozó területek:
- Kiss Lajos üdülőtelep,
- Kőrös sor,
- Hantoskerti út,
- Dobó István utca,
- Pocos-kertnek azon telkei, amelyek a holtágra nyúlnak,
- Fűzfás-zugnak az a része, amely a holtág és a védelmi töltés között van,
- Németzugi sor.
B.) A település küIterületén lévő üdülőterületek, ahol kiépített út és elektromos vezeték van:
- Bonom-zug külső (15060/1 - 15060/52 hrsz.);
- Soczó-zug belső (9401 - 9490 hrsz); Soczó zug külső (15259-15272 hrsz és 15202-15257. hrsz.)
- Templom-zug belső (9601 - 9626 hrsz. és 9701 - 9751 hrsz);
- Kecsegés (15101 -15184 hrsz, és 16004-16061. hrsz.);
- Zsófia major (14301 - 14382 hrsz.);
- Sirató külső (14960 - 14998 hrsz );
- Simai-zug (15403 -15465 hrsz);
- Pap-zug külső (15056/1- 15056/18 hrsz.)
C.) A település külterületén lévő üdülőterületek, ahol vagy kiépített út, vagy elektromos vezeték
van.
- Bónom-zug belső (8822-8859; 8887-8921; 8964-9011 hrsz); [elektromos vezeték]
- Pap-zug külső (15053/2 - 15053/43; 15056/27- 15056/42 hrsz.); [elektromos vezeték]

428

- Pap-zug belső (15055/1 -15055/38 hrsz.); [elektromos vezeték]
- Torzsás zug (16202-16272; 14201-14203/34; 16302-16366 hrsz.) (elektromos vezeték)
- Kecskés-zug (15061/2 -15061/43. hrsz); [elektromos vezeték]
- Kis zug (15339-15352. hrsz.) (elektromos vezeték)
- Bánomkert (14801 - 14879 hrsz); [elektromos vezeték]
- Sirató-zug belső (16801 - 17131 hrsz);, [elektromos vezeték]]
- Kecsegés - zug külső (16062-16066 hrsz és 16093-16147. hrsz.) [elektromos vezeték]
- Dan-zug belső (15502 - 15655 hrsz.); [elektromos vezeték]
- Dan-zug külső (16402 - 16591 hrsz); [elektromos vezeték]
- Rév-zug, (15274-15310. hrsz.) (elektromos vezeték)
- Templom-zug külső (15319-15337. hrsz.) (elektromos vezeték)
- Susány-zug 16701 - 16781 hrsz
D.) A település küIterületén lévő üdülőterületek, ahol sem kiépített út, sem elektromos vezeték
nincs.
- Pocos-kert (14000/1 -14143/2 hrsz.);
- Bogárzó-zug, (15764 -15952 hrsz);
- Görbefok-zug (15702 -15751 hrsz);
- Susány-zug (16601 – 16671 hrsz);
- Újkert (13409 - 13612 hrsz);
- Csepűs-kert (13700/1 - 13908 hrsz);
- Harcsás-zug (9101-9294 hrsz)”
- Kecsegés-zug (16067-16091. hrsz.)
- Torzsás (14204 -14218 hrsz)
- Peres ( 15051/4-15051/42)”
3. Napirendi pont
Idegenforgalmi Alap létrehozása
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztés lényege, hogy az idegenforgalmi jellegű
vállalkozások számára ösztönző rendszer kerülne kidolgozásra a turizmusban képződött bevételek
visszaforgatásával. A tervek szerint az előző év idegenforgalmi adóbevétel 50 %-ából képeznének egy
un. idegenforgalmi alapot, mely pályázattal elnyerhető idegenforgalmi támogatást jelentene.
Természetesen ettől jóval többet költenek a város idegenforgalomára, hiszen a 2006 évhez képest, az
idei évben tourinform iroda működésére adott pénzen kívül + 2 millió Ft-ért elkészítették a város
idegenforgalmi koncepcióját. 2008-ra pedig a tourinform iroda működésére már 6 millió Ft-ot
irányoztak elő, mivel annak működetése nem vállalkozásban, hanem önkormányzati szakfeladaton fog
történik. Gyakorlatilag 2006 évhez képest a négyszeres összeget fordítják a turisztikára. Ez amiatt
lényeges, mert ha kitűztük a feladatot és a célt, szeretnénk, ha minél többen megélnének ebből az
ágazatból akkor erre áldozni kell. Ebből következően az idegenforgalmi alap létrehozását helyes és
hasznos döntésnek tartja.
Észrevétel, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket támogassák az idegenforgalmi alap
létrehozását a határozati javaslatban leírtak szerint.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
352/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. január 1. napjával Idegenforgalmi alapot hoz
létre, melynek összege mindenkor a költségvetési évet megelőző év idegenforgalmi
adóbevételének 50 %-a.
A Képviselő- testület az alap elkülönítéséről a költségvetési rendeletben gondoskodik. Utasítja
a Polgármestert, hogy az alap működésének részletes szabályairól, a pályázati, elszámolási
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rendről szóló rendelet tervezetet legkésőbb a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadásával egy
időben terjessze a Képviselő- testület elé.
Határidő: 2008. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
4. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosítása, illetve egységes szerkezetbe foglalása
Várfi András polgármester megkérdezte a képviselőket, a jelenlévő érdeklődőket van e kérdés,
hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban.
Gellai Józsefné képviselő hangsúlyozni kívánta, annak ellenére, hogy első olvasatra drasztikus
mértékűnek tűnik a térítési díjemelés, még így is alatta marad a megye más településein hasonló
szolgáltatást nyújtó intézményeiben alkalmazott díjaknak. Mindenképpen humánus döntés, hogy az
emelt szintű elhelyezést biztosító egységekben az egyszeri beköltözési hozzájárulás összegén nem
emeltek. Megyei szinten ez az összeg 4-4.5 millió Ft, három év várakozási idővel.
Sajnos országos szinten ez a realitás, ami egy drasztikus törvénymódosításnak a következménye.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, majd 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, 14 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
36/2007. (XI. 30.)) Gye. Kt. Rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) E rendelet célja a szociális ellátás rendszerének, valamint feltételeinek megteremtése és
biztosítása, a szociális jogosultságok, illetve a szociális segítségre szorulókért érzett felelősség
érvényre juttatása a városi sajátosságok figyelembevételével.
(2) E rendelet hatálya kiterjed a Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén állandó bejelentett
lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási,
letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, illetve az 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott állampolgárokra.
(3) E rendeletben foglaltakat, értelemszerűen alkalmazni kell a Gyomaendrőd-Csárdaszállás –Hunya
Intézményi Társulás (a továbbiakban: Intézményi Társulás) fenntartásában lévő, gyomaendrődi
telephelyen működő intézményekben, ahol személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást
biztosítanak.

430

2. § E rendelet alkalmazásában
a) Képviselő-testület: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
b) Humánpolitikai Bizottság: Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága
c) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági
Bizottsága
d) Polgármesteri Hivatal: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
e) Intézmény: Intézményi Társulás által fenntartott szociális ellátást nyújtó intézmény
f) Ellátott: Az Intézményi Társulás által fenntartott a 3. §-ban meghatározott szociális ellátást igénybevevő
személy.
II. Fejezet
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSI FORMÁK
3. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátási formák:
(1) Szociális alapszolgáltatások:
a) Étkeztetés
b) Házi segítségnyújtás
c) Családsegítés
d) Támogató szolgáltatás
e) Közösségi ellátások
f) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
g) Nappali ellátás
Idősek Klubja
Fogyatékosok Nappali Klubja
(2) Szakosított ellátási formák:
a) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
- Idősek Otthona
b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény:
Idősek Átmeneti Otthona
III. Fejezet
AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY
4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg.
(2) Az intézményvezető intézkedése ellen a jogosult az értesítés kézhezvételét követő nyolc napon
belül kifogással élhet az intézmény fenntartójánál. Ebben az esetben a Képviselő-testület az
intézményi ellátásról határozattal dönt, mely hatáskörét a Polgármesterre átruházza.
AZ ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA
5. § (1) A szociális ellátásra való jogosultságot az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával
készített kérelem alapján lehet megállapítani.
(2) A kérelmező köteles, saját jövedelmi viszonyairól, vagyoni helyzetéről, tartásra köteles hozzátartozóiról
részletesen nyilatkozni, (kivétel: a gyermekek étkeztetése) valamint a szociális rászorultság megállapításához
szükséges iratokat becsatolni.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell
benyújtani.
(4) Az ellátást igénylővel vagy törvényes képviselőjével kötendő megállapodás megkötésekor a
jogszabályi előírásban foglaltakat és e rendelet 4. sz. melléklete szerinti nyomtatványt kell alkalmazni.
Az intézményvezető a megállapodás megkötésekor többletkötelezettséget nem vállalhat.
(5) A Térségi Szociális Gondozási Központ, ápolást, gondozást nyújtó intézményeibe soron kívüli és
sürgősségi ( azonnali ) alapon is biztosítható férőhely akkor, ha:
- egészségügyi intézmény a jogosult további gondozását nem biztosítja, és
- a jogosult tartósan önmaga ellátására képtelen állapotban van, és nincs ápolását, gondozását vállaló
hozzátartozó, vagy más személy,
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- a jogosult ellátásáról házi segítségnyújtás keretében nem lehet gondoskodni, és ez által testi épsége,
egészsége, élete közvetlenül és súlyosan fenyegető helyzetben van
(6) A több soron kívüli és sürgősségi elhelyezésre vonatkozó kérelem kielégítésénél az Szt. 94/C. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, mely eljárásban a fenntartót a gesztor település
önkormányzatának polgármestere képviseli.
6. § (1) Étkeztetést az Szt. 62. § (1) bekezdése a)-e) pontjaiban meghatározott rászorulók közül
azoknak kell biztosítani, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén annak 250%-át nem haladja
meg.
(2) A mindenkor irányadó öregségi nyugdíjkorhatár alatt étkeztetésben az a személy részesíthető:
a) aki csökkent munkaképessége miatt rokkantsági nyugdíjba, rokkantsági járadékba vagy rendszeres
szociális járadékba részesül,
b) aki egyedülálló és kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,
c) aki egyedülálló és megélhetését csak a rendszeres szociális segély biztosítja.
(3) Egészségi állapotra tekintettel étkeztetésben az a személy részesíthető, akinek háziorvosa igazolja,
hogy krónikus vagy akut egészségromlása miatt, a napi főtt étel előállítására nem képes.
7. § Ha az ellátott a házirendben foglaltakat súlyosan megszegi az intézményi jogviszonyt az
intézményvezető javaslata alapján, a Társulási Tanács megszüntetheti. A megszüntetési eljárás során
az előzetesen ki kell kérni az Érdekképviseleti Fórum véleményét.
A TÉRÍTÉSI DÍJAK
8. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak:
a) Az 1. számú melléklet tartalmazza a Térségi Szociális Gondozási Központ élelmezési
nyersanyagköltségét
b) A Térségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díját a
2. számú melléklet tartalmazza.
c) Az egyszeri beköltözési hozzájárulás összegét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza
(2) A térítési díjat
a) az ellátást igénybevevő jogosult,
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
c) a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy (az a)-c) pont alattiak: kötelezett), köteles
megfizetni.
(3) A Térségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő
térítési díjat a tárgyhónapban kell megfizetni 10-e és 30-a közötti időpontban, melynek pontos napját
az intézmény határozza meg a nyugdíjak érkezéséhez igazítva.
(4) A személyi térítési díj összegét felül kell vizsgálni az intézményi térítési díj változása esetén,
továbbá ha a fizetésre kötelezett jövedelme (az Szt.-ben meghatározott mértéket) jelentősen
meghaladja.
(5) A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj érvényességének időpontja a változást
követő hónap első napja, illetve a mellékletekben meghatározott időpont.
(6) Ha a jogosult vitatja a térítési díj összegét, ellene jogorvoslati kérelmet nyújthat be.
Ha a térítési díjat az intézményvezető állapította meg, az érdekelt az erről szóló értesítés ellen
Képviselő-testülethez nyújthat be jogorvoslati kérelmet.
(7) Ha a kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik, vagy bentlakásos intézményben él, jövedelemmel
nem rendelkezik, és akinek a térítési díj alapjául szolgáló készpénz vagy ingatlan vagyona, valamint
tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs, részére a Képviselő-testület ingyenes
ellátást biztosít.
(8) a) A támogató szolgálat szállítási szolgáltatását térítés ellenében olyan fogyatékossági támogatásban nem
részesülő ellátottak is igénybe vehetik, akik koruk, egészségi állapotuk miatt, tömegközlekedési eszközzel
közlekedni nem tudnak.
b) Nem kell szállítási kilométerdíjat fizetnie a fogyatékos személynek, ha a szállítása a lakásáról az őt
ellátó szociálisintézménybe, illetve onnan a lakására történik.
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(9) Amennyiben a támogató szolgálat eseti szállítását egyszerre több személy veszi igénybe a
szállítási kilométerdíj összegét osztani kell, az igénybe vevők számával.
(10) Egyedi elbírálás alapján térítési díjtámogatásba részesíthető az a személy, aki az "Egyes pénzbeli
és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről" szóló helyi rendeletben
foglaltaknak megfelel, a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
(11) A személyi térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalnál kell
benyújtani.
(12) A polgármester - átruházott hatáskörében eljárva - intézkedik a térítési díj hátralék behajtása
vagy törlése iránt.
9 § (1) Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést és szolgáltatást biztosító tartós bentlakásos
intézményben (Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8. szám) a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott
egyszeri beköltözési hozzájárulást kell megfizetni.
(2) Az egyszeri hozzájárulás összegét e rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szerződésben
rögzíteni kell.
(3) a) Az emelt szintű ellátás csak az egyszeri hozzájárulás teljes összegének megfizetése után vehető
igénybe.
b) Indokolt esetben a polgármester írásos engedélyével az egyszeri beköltözési hozzájárulás
megfizetése a beköltözéstől számított egy éven belül részletekben is történhet.
(4) A Mirhóháti u. 8. szám alatti kizárólag emelt szintű ellátást biztosító intézményi elhelyezést csak
az kérhet, aki az intézményben mindenkor hatályos emelt szintű intézményi térítési díjat rendszeres
jövedelméből vagy egyéb módon mindenkor képes megfizetni.
(5) Az egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettségét tartalmazó szerződés egy példányát meg
kell küldeni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának is.
(6) Az egyszeri hozzájárulás összegének 70%-át a fenntartó elkülönítetten kezeli a következő
megosztás szerint:
- Tartalékba helyezendő rész 10%, a jogszabályban meghatározott visszafizetési kötelezettség
teljesíthetősége miatt.
- 60% felhasználása a fenntartó hatáskörében marad.
- Az egyszeri hozzájárulás összegéből az intézményt megillető rész 30%, melyet a szociális
feladatellátás színvonalemelésére kell fordítani.
(7) A tartós bentlakásos intézmény támogatására adományt, felajánlást a fenntartó képviseletében - az
intézményvezető közreműködésével - a polgármester fogadhat el, ha adományozó levél vagy
megállapodás készül.
(8) Az Idősek Otthonába elhelyezésre váró sorban állóktól adomány, felajánlás elfogadható, de a
sorban állók sorrendje ezért nem változhat meg. Az adomány felajánlás összegét az egyszeri
hozzájárulásokra vonatkozó szabályokban meghatározottak szerint kell kezelni. Az adományról
készült adományozó levelet vagy felajánlás esetén a megállapodást csatolni kell az intézménybe
történő felvételről készült megállapodáshoz, határozathoz.
(9) Az egyszeri hozzájárulás összegét a Polgármesteri Hivatal számlájára kell befizetni. Az
intézményt megillető részt a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya havonta utalja át az
intézménynek.
10. § (1) Amennyiben az idősek otthona bármely emelt szintű ellátó helye –házaspárok egyikének
elhalálozása kivételével- megüresedik és nincs olyan személy, aki emeltszintű elhelyezésre vár, a
megüresedett férőhelyre átmenetileg elhelyezhető olyan személy, aki az egyszeri hozzájárulást nem
tudja megfizetni, de vállalja az ellátó helyre érvényes emeltszintű intézményi térítési díj megfizetését.
Az elhelyezési megállapodásban ki kell kötni, hogy ha az ellátó helyre olyan igénylő jelentkezik, aki
az egyszeri hozzájárulás összegét megfizeti, a jelenlegi bentlakót az intézmény több ágyas szobájában
helyezik el, az adott ellátó helyre megállapított térítési díj ellenében.
(2) Amennyiben az emelt szintű, kétágyas ellátó helyen házaspár él és az egyik fél halála miatt
egyikőjük egyedül marad, a további ellátásban az alábbi lehetőségek közül választhat.
a) Hogyha a beköltözést követő 5 éven belül marad egyedül és 3 hónap után idegen társat, enged
beköltözni, akkor a korábbi, általa befizetett egyszeri hozzájárulás 30%-át időarányosan visszakapja.
b) Maximum 2 évig használhatja a kétágyas szobát továbbra is egyedül, de ebben az esetben meg kell
fizetnie a rá megállapított személyi térítési díj mellett a mindenkor hatályos intézményi térítési díjnak
az élelmezési nyersanyagköltséggel csökkentett összegét is.
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c) Két év után köteles maga mellé lakótársat engedni, vagy az általa megfizetett és a mindenkor
hatályos egyszeri beköltözési hozzájárulás különbözetének megfizetése mellett választhatja az
egyágyas lakrészbe való elhelyezését. Ezt a szándékát köteles a két év letelte előtt hat hónappal az
intézmény felé jelezni.
IV. Fejezet
VEGYES ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
11. § (1) A Térségi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ét és házirendjét GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Társulási Tanács hagyja jóvá.
(2) Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Szt. 58/B. §-ának (2) bekezdésében foglaltak
végrehajtására szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai:
a) a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságának Elnöke,
b) a Térségi Szociális Gondozási Központ által delegált 2 fő,
c) a Térségi Humánsegítő Központ által delegált 1 fő,
d) a Református Szeretetotthon által delegált 1 fő.
12. § (1) E rendelet -a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- 2007. december 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 1/a számú melléklete és a 2/a. számú melléklete 2008. február 1. napján lép hatályba és
hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti e rendelet 1. számú melléklete és a 2. számú melléklete.
(3) 2007. december 1. napján hatályát veszti Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
17/2003. (VII. 7.) KT rendelet, valamint az azt módosító 22/2003. (X. 9.) KT rendelet, a 7/2004. (III.
29.) KT rendelet, az 1/2005. (I. 28.) KT rendelet, az 5/2005. (II. 25.) KT rendelet, a 22/ 2005. (X. 12.)
KT rendelet 7.-9. §-a, a 4/2006. (II. 27.) KT rendelet, az 1/2007. (I. 29.) Gye. Kt. rendelet és a
27/2007. (VII. 30.) Gye. Kt. rendelet.
Gyomaendrőd, 2007. november
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

E rendelet 2007. november 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. november 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. számú melléklet a 36/2007. (XI.30.) Gye. KT rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ élelmezési nyersanyagköltsége
Reggeli: 133,- Ft/nap
Ebéd: 238,- Ft/nap
Vacsora: 159,- Ft/nap
Egész napi: 530,- Ft/nap, mely az intézmény által biztosított munkahelyi étkeztetésre is vonatkozik.
1/a. számú melléklet a 36/2007. (XI. 30.) Gye. KT rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ élelmezési nyersanyagköltsége
- Reggeli:
166,- Ft/nap
- Ebéd:
284,- Ft/nap
- Vacsora:
176,- Ft/nap
- Egész napi:
626,- Ft/nap, mely az intézmény által biztosított munkahelyi étkeztetésre is
vonatkozik.
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2. számú melléklet a 36/2007. (XI. 30..) Gye. KT rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai 2007. december 1-től
Ellátás
Étkezés (szoc.étk.)
Idősek Klubja
-reggeli
-ebéd
-reggeli, ebéd
Fogyatékosok Nappali Klubja
-reggeli
-ebéd
-reggeli, ebéd
Idősek Otthona
Mirhóháti u. 1-5.
Blaha u. 2-6.
Kondorosi u. 1.
Idősek Otthona egy és kétágyas, önálló
előtérrel és fürdőszobával rendelkező
lakrészek.
Mirhóháti u. 1-5.
Blaha u. 2-6.
Idősek Otthona emeltszintű ellátás
Mirhóháti u. 8.
Idősek Átmeneti Otthona
Blaha u. 2-6.

2007.évi napi 2007.évi havi
435,- + ÁFA
183,-Ft/fő
514,-Ft/fő
697,- Ft/fő
183,-Ft/fő
514,-Ft/fő
697,- Ft/fő
1628,-Ft/fő
1628,-Ft/fő
1628,- Ft/fő

48840,-Ft/fő
48840,-Ft/fő
48840,- Ft/fő

1793,-Ft/fő
1793,- Ft/fő

53790,-Ft/fő
53790,- Ft/fő

1870,- Ft/fő

56100,- Ft/fő

1628,-Ft/fő

48840,- Ft/fő

Házi segítségnyújtás óradíja
399,- Ft/óra
Ebéd házhozszállítás intézményi térítési díja,
100,- Ft/ebéd
a házi segítségnyújtás óradíja alapján (15 perc)
Támogató szolgálat
Személyi segítő óra díja
198,-Ft/óra
Szállítási díj Ft/km
70,- Ft/km
-

-

2/a. számú melléklet a 36/2007. (XI. 30.) Gye. KT rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai
2008. február 1-től
Ellátás
2008.évi napi
2008.évi havi
Étkezés (szoc.étk.)
360,- + ÁFA
Idősek Klubja
-reggeli
183,- Ft/fő
-ebéd
483,- Ft/fő
-reggeli, ebéd
666,- Ft/fő
Rózsakert Esély Klub
-reggeli
183,- Ft/fő
-ebéd
483,- Ft/fő
-reggeli, ebéd
666,- Ft/fő
Őszi Napsugár Idősek Otthona
emeltszintű ellátás
Mirhóháti u. 8.
2.657,- Ft/nap/fő
79.710,- Ft/hó/fő
Idősek Otthona 1-2 ágyas,
előteres, önálló vizesblokkos
szoba
2.107,- Ft/nap/fő
63.210,- Ft/hó/fő
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Őszikék - Mirhóháti 1-5.
Rózsakert – Blaha u. 2-6.
Idősek Otthona
Őszikék - Mirhóháti u. 1-5.
Rózsakert – Blaha u. 2-6.
Idősek Átmeneti Otthona
Blaha u. 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona
Kondorosi u. 1.
Házi segítségnyújtás óradíja
Ebéd házhozszállítás intézményi
térítési
díja,
a
házi
segítségnyújtás óradíja alapján
(15 perc)
Támogató szolgálat
Személyi segítés óra díja
Szállítási díj

2.107,- Ft/nap/fő

63.210,- Ft/hó/fő

2.007,- Ft/nap/fő
2.007,- ft/nap/fő

60.210,- Ft/hó/fő
60.210,- Ft/hó/fő

2.007,- Ft/nap/fő

60.210,- Ft/hó/fő

1.843 Ft/nap/fő
200,- Ft/óra
50,- Ft/adag

55.290 Ft/hó/fő
-

200,- Ft/óra
40,- Ft/km

-

3. melléklet a 36/2007. (XI.30..) Gye. KT rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ
egyszeri beköltözési hozzájárulásai
Őszi Napsugár Idősek Otthona Mirhóháti u. 8.
1. Földszint
a.: egyágyas, teakonyhás lakrész 2.300.000 Ft/fő
b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész 1.265.000 Ft/fő
c.: kétágyas, teakonyhás lakrész 1.380.000 Ft/fő
2. Emelet
a.: egyágyas, teakonyhás lakrész 2.070.000 Ft/fő
b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész 1.150.000 Ft/fő
c.: kétágyas, teakonyhás lakrész 1.322.500 Ft/fő
4. számú melléklet a 36/2007. (XI. 30..) Gye. KT rendelethez.
MEGÁLLAPODÁS
(minta)
amely létrejött egyrészől ……………………………………………...(az intézmény neve, címe)
másrészről
a) az ellátást igénybe vevő
név, (születéskori név):
anyja neve:
születési hely:
születési idő:
személyi igazolvány szám:
TAJ száma:
lakcím:
telefonszám:
b) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője
név, (születéskori név):
anyja neve:
születési hely:
születési idő:
személyi igazolvány szám:
TAJ száma:
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-

lakcím:
telefonszám:
között az alábbi tartalommal:
1. Az ellátás időtartama
Az intézmény a szociális ellátást
a) év ..hónap napjától kezdődően év ..hónap .napjáig terjedő (határozott) időre, vagy
b) határozatlan időtartamra
szólóan biztosítja (a megfelelő szövegrésszel készítendő el)
2. Az intézmény szolgáltatásai
Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és annak
végrehajtására kiadott 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet szerinti teljes körű ellátást biztosítja az ellátást
igénybe vevő számára. A teljes körű ellátás körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak:
a) lakhatással összefüggő ellátás (bentlakás, fűtés, világítás, melegvíz ellátás)
b) étkeztetés:
a lakó életkori sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő napi 3 x-i, de szükség esetén
többszöri étkezés biztosítása, melyből napi egyszer vagy kétszer főtt ételt biztosít az intézmény
c) ruházat, textília biztosítása, annak tisztítása
az ellátott az intézményben saját ruházatát használja
amennyiben saját ruházattal nem rendelkezik, úgy az intézmény három váltás fehérneműt és
hálóruhát, az évszaknak megfelelő két váltás felsőruházatot, valamint utcai cipőt biztosít saját
raktárából
ágyneműt, huzatot, ágytakarót, egyéb textíliát az intézmény biztosítja, azonban az ellátott a
sajátját is használhatja
d) egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik:
- egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról
- rendszeres orvosi felügyeletről
- szakorvosi kórházi kezeléshez való hozzájutásról
- gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásról
- szükség szerinti ápolásról
- gyógyszerellátásról: Az ellátottak az intézmény gyógyszer alaplistáján szereplő
gyógyszereket térítésmentesen kapják. A rendszeres és eseti egyéni
gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek , továbbá gyógyászati segédeszközök
közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve TB által támogatott
legolcsóbb árfekvésű gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket biztosítjuk.
Amennyiben a lakó az alaplistán szereplő illetve az azonos hatóanyag tartalmú
gyógyszerek közül az olcsóbbat nem fogadja el, úgy nyilatkozni kell e tényről. Ebben az
esetben a gyógyszert saját költsége terhére kaphatja meg.
e) megbízás alapján az ellátást igénybe vevő értékeinek, vagyontárgyainak megőrzése,
f) intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése
az intézmény abban az esetekben gondoskodik az elhunyt ellátott eltemettetéséről, ha:
- az ellátott életében temetkezési megállapodást köt az intézménnyel és azzal
egyidejűleg a temetkezés várható költségét befizeti az erre a célra elkülönített
számlára,
- az elhunytnak nincs eltemettetésre kötelezhető hozzátartozója
g) egyéb szolgáltatások:
o hajvágás, borotválás, körömápolás, ruházat javítása,
o városi kulturális rendezvényekre való eljutás
az intézmény által térítés mentesen nem nyújtott szolgáltatások külső
szolgáltatók általi elvégzésének megszervezése, melynek térítési díjait az ellátott fizeti
3. Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása
Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézményvezetőnek
- az intézményben biztosított szolgáltatásra,
- az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra,
- az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére,
- az érdekképviseleti fórum működésére és a panaszjog gyakorlásának módjára,
- az intézmény házirendjére
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vonatkozó tájékoztatását.
4. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság
feltételiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díjfizetési
kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.
5. Az ellátást igénybe vevő az eltemettetéséről az intézményi jogviszony keletkezésétől számított 60
napon belül
köteles, az erre a célra szolgáló nyomtatványon nyilatkozni.
6. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy írásos végintézkedése: van/nincs (a megfelelő szövegrész
aláhúzandó)
7. Az intézményvezető szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve hozzátartozóját
- az ellátást igénybe vevő állapotáról
- az egészségügyi intézménybe való beutalásról
- az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről
- az áthelyezésről
- a személyi térítési díjhátralék következményeiről.
8. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
8.1 A személyi térítési díj összegéről az intézményvezető legkésőbb jelen megállapodástól számított
harminc napon belül értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet
8.2 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézményvezető erre
vonatkozó értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához
fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó dönt a személyi térítési díj összegéről.
8.3 A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapban 10-e, és 30-a között köteles a
személyi térítési díjat megfizetni.
8.4 Az ellátást igénybe vevő:
a)
- Két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személy térítési díja 20%-át fizeti.
- A két hónapot meghaladó, folyamatos egészségügyi vagy gyógyintézeti kezelés miatti távollét
időtartamára a 61. naptól a megállapított személyi térítési díja 40%-át fizeti.
- Egyéb esetekben a két hónapot meghaladó távollét idejére, a megállapított a személyi térítési díja
60%-át fizeti.
b)
- Az egészségügyi intézményben tartózkodás időtartamának figyelmen kívül hagyásával a távolléti
napokat, naptári éves szinten összesíteni kell. Nem minősül távollétnek, a rendszeres, minden hétvégén
megvalósuló távollét.
- Az az ellátott, akinek a naptári összesítés folytán a távolléti napok száma év közben meghaladja a 60
napot, a további távolléti napokra (az egészségügyi vagy más intézményben történő gyógykezelés
időtartamát kivéve) a megállapított személyi térítési díja 60%-át fizeti.
8.5 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az
intézményvezető tizenöt napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt
térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi,
és erről negyedévenként tájékoztatja a polgármestert. A polgármester a hátralék behajtása érdekében a
29/1993. (II.17.) Korm. r. értelmében jár el.
9. Az ellátást igénybe vevő, törvényes képviselője és hozzátartozója az intézményi jogviszony
keletkezésével, megszűnésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az
intézményvezetőhöz vagy az érdekképviseleti fórumhoz. A panasz elbírálására jogosult tizenöt napon
belül tájékoztatja a panasztevőt, az intézkedéséről. Ha a panaszt tevő a megtett intézkedéssel nem ért
egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához
lehet fordulni.
10. Az intézményi jogviszony megszűnik
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével (ez esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési
kötelezettség terheli az ellátást igénybe vevővel szemben),
- határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével,
- ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn,
- ha az ellátást igénybe vevőt másik intézményben kell elhelyezni,
- ha az intézményi elhelyezés már nem indokolt,
- ha az ellátást igénybe vevő a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen megsérti,
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- ha az ellátást igénybe vevő nem tesz eleget a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének, és
- ha az ellátást igénybe vevő az intézmény jogviszony megszüntetését kezdeményezi az
intézményvezetőnél.
11. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő közös
megegyezése alapján kerülhet sor.
12. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást igénybe
vevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, az intézmény tárgyi
eszközeiben okozott kár megtérítését.
13. Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban
tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvénynek, a szerződésre vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III.
tv.-ben és a …/2007. (... ...) Gye. KT rendeletben foglaltak az irányadók.
Kelt: …………………..
ellátást igénybe vevő törvényes képviselő az intézmény képviseletében
5. számú melléklet a 36/2007. (XI. 30..) Gye. KT rendelethez
Iktsz:
SZERZŐDÉS
Emeltszintű elhelyezést biztosító idősek otthoni ellátásról
amely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
képviseletében _______________ intézményvezető (továbbiakban intézmény) másrészről
Név/Születéskori név:
Anyja neve:
Szül. hely, idő:
TAJ száma:
Lakcím:
között ( továbbiakban ellátott ) mai napon az alábbi tartalommal:
I.
Ellátott részére az intézmény az emeltszintű ellátást, …év ..hó …nap . napjától határozatlan időre
szólóan biztosítja az Őszi Napsugár Idősek Otthonában Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.sz alatt melyet
az ellátott előzetesen megtekintett, és a lakrészt kiválasztotta.
II. Az intézmény az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az ellátott részére
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a nap 24 órájában
szükségletközpontú komplex ellátást biztosít. Az ellátás - az igénylővel közösen elkészített, fizikai,
mentális állapotának, egyéni szükségleteinek megfelelően kialakított - egyéni gondozási terv szerint
történik. A lakó fizikai, egészségi állapotának megfelelően az intézmény segítséget nyújt a tisztálkodásban,
öltözködésben, étkezésnél, hely és helyzetváltoztatásnál.
Amennyiben az ellátott egészségi állapota miatt ápolásra szorul, az egyéni gondozási terv kiegészítéseként
ápolási terv készül, mely tartalmazza az ápolásra szoruló ellátott egészségi állapotának javítására vonatkozó
feladatokat, technikákat és orvosi utasításokat.
A teljes körű ellátás körében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az intézmény:
1. Lakhatással összefüggő ellátás (szoba, előszoba, fürdőszobából álló lakrész, fűtés, világítás, melegvíz
ellátás)
a)
A lakrészek takarításáról az intézmény gondoskodik.
Az ellátott kérésére, saját lakrészének napi tisztántartását egyénileg is végezheti, melyhez a
tisztítószereket az intézmény biztosítja térítésmentesen.
b)
A lakrész használatával kapcsolatos egyéb szabályok:
- Nem örökölhető.
- Családtaggal, vagy más személlyel nem osztható meg.

439

- Az ellátott sem állandó, sem ideiglenesen nem jelenthet be senkit.
- Vendéget néhány napra, az intézményvezető előzetes, írásbeli engedélye alapján fogadhat.
- A behozott bútorokról, használati tárgyakról a beköltözés időpontjában nyilatkozni kell, hogy
elhalálozás esetén ki örökölje.
- Saját telefont lakrészébe felszereltetheti, de a szerelési illetve e szolgáltatás költségeit saját
nevére szóló, egyéni számla alapján kell kiegyenlíteni.
- Saját gépkocsit az udvarban nem lehet tárolni, kivéve, ha mozgássérült az ellátott,
- Kedvenc kis állatok lakásban történő tartásának lehetőségéről, módjáról egyénileg történik a
megállapodás, a házirendnek megfelelően.
- Beköltözéskor a lakás értékesítése során feleslegessé vált bútorokat, hagyatékot tárolni nem
tudjuk. Amennyiben a hagyományos részlegben hasznosítható és azt adományként oda kívánja
adni, azt elfogadjuk.
- Saját TV-nek a központi antennára való rácsatlakoztatása a beköltöző költsége.
- Szobanövények a lakrészbe is és a közösségi helységekbe is behozhatók.
- A fürdőszobába keverőtárcsás mosógép, centrifuga, automata mosógép behozható, a
rácsatlakoztatás megoldható.
- Rádió, magnó, CD lejátszó, videó, vasaló, tea és kávéfőző, villanyfőző behozható, de minden
készülékről érintésvédelmi igazolást kell csatolni.
- A behozott felszerelési és villamossági tárgyak javíttatásának költségét az intézmény nem
vállalja.
2. étkeztetés:
a lakó életkori sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő napi 3 x-i, de szükség esetén
többszöri étkezés biztosítása, melyből napi egyszer vagy kétszer főtt ételt biztosít az intézmény
3. ruházat, textília biztosítása, annak tisztítása
az ellátott az intézményben saját ruházatát használja
amennyiben saját ruházattal nem rendelkezik, úgy az intézmény három váltás fehérneműt és
hálóruhát, az évszaknak megfelelő két váltás felsőruházatot, valamint utcai cipőt biztosít saját
raktárából
ágyneműt, huzatot, ágytakarót, egyéb textíliát az intézmény biztosítja, azonban az ellátott a sajátját
is használhatja
4. egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik:
- egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról
- rendszeres orvosi felügyeletről
- szakorvosi kórházi kezeléshez való hozzájutásról
- gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásról
- szükség szerinti ápolásról
- gyógyszerellátásról: Az ellátottak az intézmény gyógyszer alaplistáján szereplő
gyógyszereket térítésmentesen kapják. A rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet
körébe tartozó gyógyszerek , továbbá gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a
közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve TB által támogatott legolcsóbb árfekvésű
gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket biztosítjuk.
Amennyiben a lakó az alaplistán szereplő illetve az azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerek
közül az olcsóbbat nem fogadja el, úgy nyilatkozni kell e tényről. Ebben az esetben a
gyógyszert saját költsége terhére kaphatja meg.
5. megbízás alapján az ellátást igénybe vevő értékeinek, vagyontárgyainak megőrzése,
a) Ellátott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés aláírását követő 5 napon belül nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan,
hogy
megbízza-e
a
vezetőápolót
értéktárgyainak,
készpénzének,
takarékbetétkönyvének, őrzésével, kezelésével. Nemleges nyilatkozat esetén az intézmény az értékek
őrzését csak külön erre irányuló írásos nyilatkozatot követően köteles teljesíteni.
b) Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad megbízást, úgy az intézmény az értékeiért a felelősséget nem
tudja vállalni.
c) Az intézmény az őrzésre átvett értékekről és vagyontárgyakról átvételi elismervényt ad.
d) Készpénzkezelési megbízás esetén a pénzmozgást az ellátott pontosan nyomon követheti és az egyenleget
kérésre, bármikor megtekintheti.
e) Ellátott tudomásul veszi, hogy az intézmény készpénzt nem őriz, a letéteket a lakó rendelkezése szerinti
pénzintézetben helyezi el betétkönyvben.

440

-

6. intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése
az intézmény abban az esetekben gondoskodik az elhunyt ellátott eltemettetéséről, ha:
- az ellátott életében temetkezési megállapodást köt az intézménnyel és azzal egyidejűleg a
temetkezés várható költségét befizeti az erre a célra elkülönített számlára,
- az elhunytnak nincs eltemettetésre kötelezhető hozzátartozója
7. egyéb szolgáltatások:
o hajvágás, borotválás, körömápolás, ruházat javítása,
o városi kulturális rendezvényekre való eljutás
az intézmény által térítés mentesen nem nyújtott szolgáltatások külső
szolgáltatók általi elvégzésének megszervezése, melynek térítési díjait az ellátott fizeti
III. Az intézmény jelen szerződés aláírását megelőzően tájékoztatta az ellátottat
- az intézményben biztosított szolgáltatásokról,
- az ellátottat érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
- az ellátott és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjéről,
- az érdekképviseleti fórum működéséről és a panaszjog gyakorlásának módjáról,
- az intézmény házirendjéről,
melynek megtörténtét, az ellátott jelen szerződés aláírásával elismer, és kijelenti, hogy a
tájékoztatást megismerte, megértette, és tudomásul vette.
IV. Ellátott kijelenti, hogy az adataiban, az ellátásra való jogosultság feltételeiben, jövedelmi
viszonyaiban történt változásról, illetve minden olyan körülményről, amely az intézményben
fizetendő térítési díjfizetési kötelezettségét érinti, a változás bekövetkeztétől számított 8 napon
belül írásban tájékoztatja az intézményvezetőt.
Kijelenti továbbá, hogy hozzájárul személyes és különleges adatainak intézmény által az 1993. évi III. tv. ben és a végrehajtására kiadott szakmai jogszabályokban meghatározott célok teljesülése
érdekében történő kezeléséhez.
V. Ellátott kijelenti, hogy a halála esetén értesítendő, illetve az eltemettetéséről gondoskodó személyt
jelen szerződés aláírását követően külön nyilatkozatban fogja megnevezni.
VI. Az intézmény az ellátott által írásban megjelölt személyt/eket, szükség szerint tájékoztatja az ellátott
- egészségi állapotáról
- az egészségügyi intézménybe való beutalásáról
- az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről
- az áthelyezéséről
- a személyi térítési díjhátraléka, meg nem fizetésének következményeiről.
VII. Az igénybevételekor fizetendő egyszeri beköltözési hozzájárulás
1 Az ellátást igénybe vevő az átlagot jóval meghaladó minőségi körülményekre tekintettel jelen szerződés
aláírásával egyidejűleg a havonta fizetendő személyi térítési díj mellett egyszeri beköltözési
hozzájárulást fizet meg, melynek összege: …,- Ft, azaz: ,- forint
2. Az intézmény vállalja, hogy amennyiben a gondozás, a beköltözést követő, öt éven belül - haláleset
kivételével - megszűnik, az egyszeri beköltözési hozzájárulás összegéből a fennmaradó évekre jutó
időarányos rész visszafizetése érdekében a fenntartónál megteszi a szükséges intézkedéseket.
VIII. Az intézmény szolgáltatásaiért fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályok
1. Ellátott tudomásul veszi, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatásért havonta térítési díjat kell fizetni.
A személyi térítési díj megállapításához kért jövedelem és egyéb igazolásokat, nyilatkozatot, az
ellátás megkezdését követő 8 napon belül az intézmény rendelkezésére kell bocsátania.
2. Az intézmény a havonta fizetendő személyi térítési díjról az ellátás megkezdését követő 30 napon belül
írásban értesíti az ellátottat és /vagy térítési díj megfizetésére kötelezett személyt.
3. A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért tárgy hó 10-e és 30-a között köteles a személyi térítési
díjat megfizetni.
4. Amennyiben az ellátott térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15
napos fizetési határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj
megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telik el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és arról
negyedévenként tájékoztatja a polgármestert, aki a hátralék behajtása érdekében a 29/1993.(II.17.)
Korm. rendelet értelmében jár el.
5. Az ellátást igénybe vevő:
a)
- Két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személy térítési díja 20%-át fizeti.
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- A két hónapot meghaladó, folyamatos egészségügyi vagy gyógyintézeti kezelés miatti távollét
időtartamára a 61. naptól a megállapított személyi térítési díja 40%-át fizeti.
- Egyéb esetekben a két hónapot meghaladó távollét idejére, a megállapított a személyi térítési díja 60%-át
fizeti.
b)
- Az egészségügyi intézményben tartózkodás időtartamának figyelmen kívül hagyásával a távolléti
napokat, naptári éves szinten összesíteni kell. Nem minősül távollétnek, a rendszeres, minden hétvégén
megvalósuló távollét.
- Az az ellátott, akinek a naptári összesítés folytán a távolléti napok száma év közben meghaladja a 60
napot, a további távolléti napokra (az egészségügyi vagy más intézményben történő gyógykezelés
időtartamát kivéve) a megállapított személyi térítési díja 60%-át fizeti.
IX. Az intézmény biztosítja az ellátott jogainak és érdekeinek védelmét
A házirend magában foglalja az ellátottak érdekvédelmét szolgáló fórum tagjainak névsorát,
valamint a panaszok benyújtásának módját, elbírálásának menetét.
A területileg illetékes ellátottjogi képviselő elérhetőségét.
Az intézményben ellátottak érdekeinek és jogainak hivatalos védelmét az intézmény vezetője,
továbbá az érdekképviseleti fórum biztosítja.
Az ellátottak részéről felmerülő bárminemű panasz kivizsgálásával az intézmény vezetője
foglalkozik.
X. Az intézményi jogviszony megszűnése
1. Jelen szerződést ellátott bármikor, írásban felmondhatja.
 Amennyiben a felmondás az ellátás megkezdésétől számított öt éven belül történik, úgy az
egyszeri beköltözési hozzájárulás időarányos része visszafizetésre kerül.
 Amennyiben a felmondás az ellátás megkezdésétől számított öt évet követően történik, úgy
az egyszeri beköltözési hozzájárulás összegéből visszafizetés nem illeti meg az ellátottat.
 Ellátott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kért intézményi jogviszony
megszűnésének napjáig az esedékes térítési díjat megfizeti, továbbá az intézmény tárgyi
eszközeiben és az általa lakott lakrészben az általa okozott bizonyítottan nem
rendeltetésszerű használatból eredő kárt is.
2. Ellátott vállalja, hogy a részéről történő jogviszony felmondása esetén az általa használt lakrészt tisztán,
rendeltetésének megfelelő állapotban adja át, kivéve, ha az intézmény súlyos szerződésszegő
magatartása miatt jogszerűen élt felmondási jogával.
3. Az intézmény részéről súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül
Ha a bíróság vagy más arra jogosult hatóság jogerősen megállapítja, hogy nem megfelelően, a
szakmai
jogszabályok által meghatározott módon biztosította az ellátást.
4. Jelen szerződés módosítására az intézmény és az ellátott közös megegyezése alapján kerülhet sor.
5. Az ellátott részéről súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül:
Ha tartósan, legalább két hónapot meghaladóan nem fizeti meg a személyi térítési díjat, az erre
irányuló írásbeli felszólítást követően.
6. Az ellátott súlyos szerződésszegő magatartása esetén az intézmény jogosult az ellátottat nem emeltszintű
bentlakást biztosító szociális intézménybe áthelyezni.
XI. A kétágyas lakrészben házastársával ellátást igénylő felek tudomásul veszik, hogy amennyiben egyikük
egyedül marad, a további ellátás során, az alábbiak közül választhat:
1. amennyiben a beköltözést követő 5 éven belül -az egyik fél halála miatt- marad egyedül és
3 hónapon belül megengedi, hogy idegen társ költözzön a lakrészbe, úgy az általa befizetett
egyszeri beköltözési hozzájárulás 30 %-át időarányosan visszakapja
2. ha nem enged maga mellé idegen társat, abban az esetben a kétágyas lakrészt maximum 2 évig
használhatja egyedül, de abban az esetben meg kell fizetnie a személyi térítési díján felül a
mindenkor hatályos intézményi térítési díjnak az étkezések nyersanyagköltségével csökkentett
összegét is.
3. lehetőség van arra is, hogy befizeti az aktuálisan hatályban lévő egyágyas lakrész és az általa
befizetett beköltözési hozzájárulás különbözetét, s ezt követően átköltözhet egyágyas
lakrészbe. Azonban ezt a szándékát az ellátott köteles a 2 év letelte előtt 6 hónappal jelezni az
intézménynek.
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4. két év eltelte után - amennyiben saját akaratából nem veszi igénybe az egyágyas lakrészt köteles tűrni, hogy az intézmény vezetője azonos nemű lakótársat helyezzen el a lakrészben.
XII. Az intézményvezető és az ellátott kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. IV.
törvény, szerződésekre vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. tv., a …/2007. (...) Gye. KT
számú rendelet és az ellátáshoz kapcsolódó egyéb szakmai jogszabályok az irányadóak.
Felek jelen szerződést, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt
aláírják.
Gyomaendrőd, 2… év ………….. hó ... nap
__________________________
ellátott

__________________________
intézményvezető

1. tanú __________________________
2. tanú __________________________
/ Izsó Csaba képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 15 fő. /
5. Napirendi pont
Közterület rendjéről és a köztisztaságról szóló új rendelet megalkotása
Várfi András polgármester lényegesnek tartotta, hogy a közterületeink rendezettek, tiszták legyenek.
Ha a fejekben „tisztaság” van utána rend, és tisztaság vesz bennünket körül. A rendelet-tervezet egy
jól végig gondolt, rendszerezett szabályozást tartalmaz, amit végre kell hajtani, és ennek megfelelően
cselekedni a városban.
Vitára bocsátotta a napirendi pontot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a rendelet hatálybalépésének idejét javasolta későbbi időpontra
tenni. A tervezet szerinti január 1-i időponttól 3-4 hónappal később kellene hatályba léptetni, hogy a
lakosságnak is legyen ideje az új szabályozást megismerni. Szükségesnek tartotta, hogy a helyi sajtó
útján, és egyéb módon a lakosság felé közzé tegyék.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, a rendelet-tervezet 9. § /3/ bekezdésében foglalt
szabályozás tekintetében lenne szó a későbbi hatályba lépésről, kellő felkészülési időt adva ez által a
szabályozás végrehajtására. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy közterületen olyan anyagot, ami
szóródásra alkalmas – sóder, homok-megfelelő körülmények között kell tartani. A többi szabályozás
tekintetében a későbbi hatályba léptetés nem igazán indokolt, mert ahol jelentős változtatások vannak
a rendeletben, az a külső szolgáltatók által végzett munka helyreállítására vonatkozik. Például gáz,
villany, telefonvezeték építés, áthelyezés esetén a rendelet-tervezet lényegesen rövidebb határidőt ad
az utak helyreállításra. Igazán a lakosságot érintő rendelkezéseket, új szabályozásokat a korábbi
rendelethez képest nem tartalmaz a tervezet.
Amennyiben a rendeletet a képviselő-testület megalkotja, úgy azt megküldik az érintett
közszolgáltatóknak, ami által részükre a kellő felkészülés biztosított lesz.
Meg kívánta jegyezni, hogy azért a közterület-felügyelők általában toleránsak, arra törekszenek, hogy
az önkéntes jogkövetést elősegítsék, legvégső esetben teszik csak meg a feljelentést.
Kérdésként vetődhet fel a gépjárművek közterületen történő tárolásának szabályozása. Ebben a
tekintetben a kresz szabályaira történik a visszautalás. Elsődlegesen a tervezet azt célozza meg, hogy
azokon a területeken, ahol mezőgazdasági gépeket a közterületen hagyják, kellő felhatalmazása legyen
a közterület felügyelőknek, hogy erre a bírságot kiszabják, a feljelentést megtegyék. Azokban az
esetekben járnak el a közterület-felügyelők, ahol nem telephely szerinti tárolás történik, a
mezőgazdasági gép, azok tartozékai hosszú időn keresztül tárolódik a közterületen. Ez azonban nem
jellemző tendencia a településen.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozta, fenti hozzászólásában olyan esetekre gondolt, mint
például a fenntartói kötelezettség a lakosság vonatkozásában. Példaként említette a 7. § /1/
bekezdésben foglalt szabályozást. Mindenképpen jó lenne, ha ezt a lakosok is megismernék. Ennek a
szabályozásnak a betartása azért jelenthet problémát, mert vannak olyan idős emberek, akik ennek
nem tudnak eleget tenni. Milyen segítséget nyújt ehhez az önkormányzat.
Továbbá megemlítette még a 8. § /3/ bekezdését, amely szerint „Gyomaendrőd közigazgatási területén
az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámának közterületről jól látható módon feltüntetni.
Sok helyen elkezdték, a házszám és az utcanév táblák elhelyezését, főként a főtér környékén, de ez
aztán abba maradt, ami azért még is csak az önkormányzat feladata lenne. Hogy követeljék így meg a
lakosoktól a házszám elhelyezését. Ugyan ezen paragrafus rendelkezik még a légvezeték biztonsági
övezetébe nyúló gallyak eltávolításáról. Ezt a lakosok önmaguk nem tudják elvégezni, ehhez kell a
szolgáltató segítsége.
A rendelet-tervezetben nem találta azt a rendelkezést, ami az üzlet tulajdonosok számára előírja
kötelességként az üzletek előtt a szemétgyűjtő edény elhelyezését. Alapvetően egyetértett a tervezett
szabályozással, csak a lakosságnak is tudnia kellene, hogy mit várunk el tőlük, és amit tőlük elvárunk
azt magunktól is várjuk el.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, a képviselő asszony által említett szabályozások a
jelenleg hatályos rendeletben is benne vannak, nem új szabályok, sőt magasabb szintű
jogszabályokban is szabályozva vannak. A házszámozást illetően a legutóbb kiadott használatbavételi
engedélyekben már kötelezettségként elő van írva az ingatlan tulajdonosok számára. Az utcanév
táblák elhelyezése szintén egy régi kötelezettsége az önkormányzatnak, amit apró lépésekben tesz
meg. A lakosság ezeket a szabályokat nagyjából be is tartja, az ingatlan előtti közterületek azért
rendben vannak. Azon lakosoknál, ahol ezen munkák elvégzésére nincs meg a lehetőség – idős, beteg
– a közmunkaprogram keretében, térítés ellenében, kérés alapján elvégezték.
Alapvetően az sem új szabály, hogy a vállalkozóknak az üzletük előtt utcai szeméttárolót kell
elhelyezni, ehhez a kellő felkészülési idő biztosított számukra január 1-ig.
Várfi András polgármester lényegesnek tartotta, hogy a feltételeket is végig gondolja a testület. Az
üzletek elé kihelyezendő hulladékgyűjtő edényzetek tekintetében segítéseget kell adni a
vállalkozóknak, azok beszerzésére a hivatal árajánlatot fog kérni, hogy azok egységesek legyenek,
amit aztán kiajánlanak a vállalkozók részére.
/ Rácz Imre képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 16 fő./
Lehóczkiné Timár Irén képviselő a témához kapcsolódóan egy lakossági bejelentéssel kívánt élni,
miszerint az endrődi Mirhói úton hosszú idő óta egy hatalmas építési törmelék kupac van a
közterületen. Figyelmébe ajánlotta a közterület-felügyeletnek. Feltehetően ez a törmelék kupac a volt
Napkeletinek a maradványa, ami járhatatlanná teszi ott az utat, és a városképet is rontja.
Szujó Zsolt a városüzemeltetési osztály vezetője a felvetésre elmondta, tudomásuk van róla, a
tulajdonos rendelkezett közterület foglalási engedéllyel, viszont az abban megadott határidőre a
törmeléket nem szállította el, így a közterület-felügyelet a feljelentést és a bírságolást megtette.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában lezárta a témát és felkérte a képviselőket a
rendelet megalkotására, az előterjesztésnek megfelelően.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. Rendeletét
a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a 1999. évi LXIX.
tv. 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a tiszta és rendezett emberi környezet
kialakítása és megtartása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy
a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi
adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, városrendezési, közlekedésbiztonsági
szempontokra;
b) Gyomaendrőd város közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, s az ezzel kapcsolatos
feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze;
c) megállapítsa a közterület-használat engedélyezési eljárásának szabályait, a közterület-használati díj
mértékét és fizetésének módját.
Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. Építőanyagok: Építési, bontási munkálatok elvégzéséhez szükséges munkaeszközök, berendezések,
ehhez felhasznált anyagok, és a munkálatokból származó törmelékek.
2. Ingatlan tulajdonosa:az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként bejegyzett személy.
3. Ingatlan használója: az ingatlan bérlője, használója, vagy más jogcím alapján az ingatlant kezelő
személy.
4. Járműtárolás: a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű, vontató,
nyerges vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, tehergépkocsi, pótkocsi, félpótkocsi,
járműszerelvény, valamint a 15 férőhelyesnél nagyobb autóbusz, mezőgazdasági gépek és mindezek
tartozékaik elhelyezése, tárolása.
5. Jármű üzembetartója: aki a jármű jogszerű megszerzését és származását igazolja, és akit a
törzskönyvbe, a forgalmi engedélybe tulajdonosként bejegyeztek; továbbá a jármű jogszerű
használója.
6. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló
földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként
tart nyilván, valamint az ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrésze tulajdoni
viszonyoktól függetlenül.
7. Köztárgy: közterületen álló és közhasználatra szolgáló művészeti, kegyeleti szobor, emlékmű,
díszkút, szökőkút, postai, kertészeti műtárgyak, utcabútorok, köztisztasági létesítmények.
8. Közút kezelője: az önkormányzat többségi tulajdonában lévő vagy megbízás alapján eljáró
vállalkozás, melynek feladata az önkormányzat tulajdonában lévő közutak kezelése. (Az
önkormányzati utak kezelője a Gyomaszolg Ipari Park Kft., melyet a cég mindenkori ügyvezető
igazgatója képvisel.)
9. Létesítmény: a közterület és a rajta levő építmények együttese.
10. Mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra
kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak (kosár, tricikli, fagylaltos kocsi.)
11. Mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott árusító hely.
12. Út határa: az útnak a kiemelt szegélyig, útpadkáig vagy a rézsűig, kiterjedő külső széle, mely nem
foglalja magába az út víztelvezetését szolgáló árkot, csatornát, más vízelvezető létesítményt.
13. Út területe: az út határai közötti terület.
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14. Út tartozéka: a várakozóhely, a vezetőoszlop, a korlát, az útfenntartási és közlekedésbiztonsági
célokat szolgáló műszaki és egyéb létesítmény, berendezés.
15. Üzemképtelen jármű: a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező azon jármű, amely
egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt; a baleset folytán
megsérült és elhagyott jármű; továbbá műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan
roncs vagy sérült jármű.
16. Zöldfelület: Minden olyan közterületen fekvő felület, amelyet döntő mértékben növény borít,
függetlenül attól, hogy a település melyik funkcionális területi egységén (ipari-, lakó-, közlekedési
terület) belül helyezkedik el. A járda és úttest közötti területet a növényzet minőségétől függetlenül
zöldfelületnek kell tekinteni.
17. Zöldterület: a zöldfelület fogalmán belül a város belterületén lévő és az önkormányzat tulajdonát
képező minden:
a) közpark, közkert, liget, játszótér, sportpálya,
b) utcai fák, fasorok,
c) pihenésre, védelemre szolgáló véd-, városerdők,
d) helyi védettség alá vont területek,
e) virágágyások,
f) az a)-e) pontokba nem tartozó, de intézményes gondozás alá vont közterületek,
g) főforgalmi utak zöldfelületei.
18. Zöldfelületek intézményes gondozása: azon fenntartási munkák értendők alatta, melyeket az
önkormányzat végez, vagy rendel meg, a zöldterületek fenntartására és védelmére; ebbe a körbe
tartozik különösen a fák metszése, zöldterületek füvének nyírása, locsolása, növényzet pótlása.
A rendelet hatálya
3. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd város közigazgatási területén lévő valamennyi
közterületre.
(2) E rendelet kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak és tevékenykednek.
4. § E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a piac és vásárterekre;
b) a várakozó és megőrző helyek területén tartózkodó gépjárművek számára fizetési kötelezettséget
előíró helyekre.
5. § (1) E rendelet szabályozza:
a) a közterületek rendeltetésszerű használatát, ezen belül a fenntartói és használói jogokat és
kötelezettségeket;
b) a közterületek rendeltetéstől eltérő használatát;
c) a köztisztaság fenntartásával kapcsolatos szabályokat.
(2) Rendeltetéstől eltérő célú közterület használatának minősül, ha a használat a közterület vagy annak
meghatározott része mások által történő rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben
megfogalmazott módon akadályozza. Rendeltetéstől eltérő használatnak minősül különösen:
1. építőanyagok tárolása és építési munkaterületek kialakítása;
2. közterületi bontás;
3. járművek tárolása;
4. üzemképtelen járművek tárolása;
5. a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele;
6. fás szárú növények kitermelése;
7. növényi részek (termések) begyűjtése;
8. közterületi berendezési tárgyak, utcabútorok elhelyezése;
9. játszóterek használatának rendje;
10. reklám és hirdető tevékenység;
11. kereskedelmi és szolgáltató tevékenység;
12. pavilonok és egyéb objektumok elhelyezése, üzemeltetése;
13. rendezvények és kiállítások tartása;
14. mutatványos és cirkuszi tevékenység végzése.
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II. Fejezet
KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATA
Közterületek rendeltetésszerű használata
6. § (1) A közterületeket és köztárgyait - városrendezési tervekben meghatározott rendeltetésnek
megfelelően, jogszabályokban körülírt célra és módon, állagsérelem nélkül, és az általános magatartási
szabályok betartásával - mindenki szabadon használhatja. A közterület rendeltetésszerű használata
mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.
(2) Közterületeknek, köztárgyainak és a zöldfelületek növényzetének megóvásában mindenki köteles
tőle elvárható módon közreműködni.
(3) A közterületek rendeltetésszerű használatának minősül különösen:
a) a közlekedés biztosítása;
b) pihenő és emlékhelyek kialakítása;
c) közművek létesítése, javítása, karbantartása;
d) köztisztasági létesítmények elhelyezése;
e) köztárgyak elhelyezése.
(4) A rendeltetésszerű használat során a közterület felbontására és helyreállítására; a közművek
létesítésére és a köztárgyak közterületen elhelyezésére a közterületek rendeltetéstől eltérő használatára
vonatkozó engedélyezési kötelezettség áll fenn. Díjfizetési kötelezettséget e rendelet vagy más
jogszabály előírhat.
(5) a védett természeti területek használatával, kezelésével, védelmével kapcsolatos olyan közterület
használatnak minősül, amelynek egyes kérdéseiről külön jogszabály rendelkezik.
Fenntartói kötelezettségek
7. § (1) Az önkormányzat kül- és belterületén az ingatlanok határvonalától az út határáig, de legfeljebb
15 méterig, épületek közötti távolság feléig, de legfeljebb 15 méterig a közterület gondozását az
ingatlan tulajdonosok közreműködésével látja el.
(2) Tulajdonosok feladata közé tartozik a gyep kaszálása, az ingatlan előtti járda folyamatos tisztán
tartása, síkosság menetesítése, felületéről a hó eltakarítása, a nyílt csapadékvíz elvezető árok és
műtárgyainak folyamatos tisztán tartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok,
hulladékok eltávolítása, a fenntartási munka során helyben keletkezett hulladék elszállítása.
(3) A tulajdonosoknak az (1) bekezdésben meghatározott területeken az arankafajok, a selyemkóró
valamint a parlagfű elleni védekezés keretében ezen növények irtását virágzásuk előtt kell
végrehajtani, és azt követően kötelesek ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.
(4) Az (1)-(3) bekezdésekben körülírt területek kivételével a közterületek tisztántartásáról az
Önkormányzat gondoskodik. A frekventált fekvésű zöldfelületek, egyéb zöldterületek intézményes
gondozását az Önkormányzat e feladatokat szervezett formában általa alapított vállalkozás vagy
megbízott vállalkozó útján végzi. Az Önkormányzat a közterületek intézményes gondozására 1. sz.
mellékletben felsorolt területeket jelöli ki.
8. § (1) Ingatlanok előtt - kivéve a 1. sz. mellékletben felsorolt területeken - levő bokrok, fák
közlekedésbiztonsági szempontból szükséges gondozását, gallyazását az ingatlan tulajdonosa köteles
elvégezni. A munka során a tulajdonos felelős a munka - illetve balesetvédelmi szabályok betartásáért.
Kérelmére az Önkormányzat a kijelölt munkát a tulajdonos költségére elvégeztetheti. A polgármester
méltányosság keretében a költség elengedéséről határozhat.
(2) A légvezeték biztonsági övezetébe benyúló gallyak eltávolítása a közmű tulajdonosok feladata,
ezért ha a kivágandó, gallyazandó fa légvezeték különösen: távközlési kábel, elektromos légkábel
közelében helyezkedik el, a fa kivágásához, gallyazásához az érintett közmű tulajdonosának engedélye
is szükséges.
(3) A Gyomaendrőd közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámának
közterületről jól látható módon történő feltüntetése.
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III. Fejezet
A KÖZTERÜLET RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATA
Építési munkálatokra vonatkozó rendelkezések
9. § (1) Építőanyag tárolása közterület-használati engedély alapján közterületen csak akkor tárolható,
ha az építési területen tárolására nincs alkalmas hely.
(2) Építőanyagok közterületen úgy helyezhetők el, hogy az mások vagyonát, testi épségét és a
közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse. A kihelyezett építőanyagok nem akadályozhatják a közúton
történő közlekedést.
(3) Az építőanyagot jellegéből fakadóan rendezetten, szóródó építőanyagot csak szóródás-mentességet
biztosító edényzetben, konténerben, vagy zsákban kell elhelyezni.
(4) Az építőanyagok elhelyezésére, az engedély megszűnése utáni eredeti állapot helyre állításának
módjáról és formájáról a közterület-használati engedély rendelkezik.
10. § (1) Közterületen zajló építési munkálatok elvégzése során a kivitelező a munka elvégzésekor - a
közterület-használati engedélyezésére vonatkozó szabályok és az engedély előírásai alapján - köteles
gondoskodni a közterület állágának védelméről, a közlekedés biztonságáról és az eredeti állapot
helyreállításáról.
(2) Közterületen - közúthoz, járdához csatlakozó bejárót, parkolót, árkon keresztül hidat, átjárót
kizárólag az út kezelőjének hozzájárulása alapján lehet létesíteni. Az árkot áthidaló bejáró méretét, az
alatta elhelyezett áteresz átmérőjét a helyi belvízrendezési terv előírásai alapján kell meghatározni. Ez
a hozzájárulás nem helyettesíti a más jogszabályokban előírt építési engedélyt.
A közterületi bontás
11. § Építési, szállítási munkák során a megsérült járdaszakaszok, útszakaszok teljes felületét a munka
befejezését követő 30 napon belül az köteles helyreállítani, akinek a munkája során a károsodás
bekövetkezett.
12. § (1) Utat, járdát építeni vagy elbontani csak a 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet alapján kiadott
hatósági engedély alapján lehet. E rendelkezés nem terjed ki a járda korszerűsítésére és a zárt területen
belüli magánútra.
13. § (1) A közút alatt vagy felett a közút kezelőjének hozzájárulásával lehet létesítményt elhelyezni,
átvezetni, megszüntetni, felbontani; ha a közterület ezen használata zöldfelületre irányul, a
hozzájárulás megadása polgármesteri hatáskörbe tartozik. A kezelői hozzájárulásra vonatkozó kérelem
tartalmáról az 46. § rendelkezik.
(2) A közút hozzájárulás nélkül csak a közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében
bontható fel. A munkálatok elvégzése előtt és alatt a forgalom biztonságos tereléséről, és az út
megfelelő helyreállításáról a közmű fenntartója köteles gondoskodni.
(3) Az üzemzavar miatt végzett bontást az út kezelőjének 24 órán belül be kell jelenteni, aki azt
nyilvántartásba veszi. A bejelentéshez mellékelnie kell a helyszínrajzot, és közölni köteles az eredeti
állapot helyreállításának időpontját. A helyreállítási munkák határideje nem haladhatja meg a bontási
munka befejezésétől számított 15 munkanapot. Amennyiben a kérelmező fentieknek nem tesz eleget,
úgy költségére a helyreállítási munkák elvégeztethetőek.
(4) Az igénybevevő az igénybevétel után a közutat, közterületet és környezetét az eredeti állapot
szerint köteles helyreállítani.
Járművek közterületen történő tárolása
14. § (1) Telephellyel rendelkező és a telephellyel nem rendelkező vállalkozók 2. § 4. pontja szerinti
járműveiket és azok tartozékait közterületen nem tárolhatják. E rendelkezés nem terjed ki arra az
esetre, ha a KRESZ szabályainak megfelelően történik a jármű tárolása. Lakókocsi közterületen 15
napon túl közterület-használati engedéllyel tárolható.
(2) Közterületen telephelyhez kötött munka és gépjármű vizes és mosószeres takarítása nem
végezhető.
(3) Kiemelt szegély melletti intézményes gondozásban részesülő zöldterületen jármű nem várakozhat,
parkolhat.
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(4) A jármű elszállítására 15. és 16. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása
15. § (1) Közterületen üzemképtelen jármű nem tárolható, az üzembetartó az üzemképtelenné vált
járművet saját költségén köteles a közterületről a felszólítást követő 8 napon belül eltávolítani.
(2) Amennyiben az üzembentartó nem tesz eleget kötelezettségének vagy az üzembentartó személye
közterület kezelőjének első intézkedésétől számított 15 napon belül nem állapítható meg, az
üzembentartó költségére a közterület kezelője gondoskodik a jármű elszállítatásáról.
(3) A jármű elszállításakor jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a jármű műszaki
állapotának pontos leírását, alvázszámát, motorszámát, a járműben található tárgyak felsorolását.
(4) Az elszállított járművet az erre kijelölt telephelyen az üzembentartó költségére és veszélyére kell
tárolni.
(5) A közterület kezelője az üzemképtelen jármű tárolásáról, őrzéséről a beszállítást követő 90 napig
gondoskodik, az üzembentartó ez idő alatt a költségek megtérítése mellett válthatja ki a járművet.
16. § (1) A ki nem váltott üzemképtelen járművet a közterület kezelője vagy magbízottja 90 nap eltelte
után értékesítheti.
(2) Az üzemképtelen járműben talált dolgokra a talált tárgyakra vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) Az értékesítésből származó vételárat az üzemképtelen járműre fordított költségekre kell fordítani.
Költségként kell elszámolni a jármű elszállításának, tárolásának, őrzésének, értékesítésének költségeit.
Nyomvonal jellegű létesítmények terület-felhasználása, közterületek nem közlekedési célú használata
17. § Építési engedélyhez kötött nyomvonal jellegű létesítményt különösen utat, vasutat, járdát,
közművezetéket, csatornát és ezekkel összefüggő műtárgyat és tartozékot a közterület felett vagy alatt
csak a polgármester hozzájárulásával lehet elhelyezni. A közterület felett, alatt közművezeték,
közműlétesítmény egyszeri díjfizetés mellett engedéllyel létesíthető, kivéve az önkormányzati társulás
formájában megvalósuló létesítést.
18. § Az önkormányzat tulajdonában álló közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez az
önkormányzat engedélye szükséges.
Zöldterületek védelme
19. § (1) A közterületre díszfák, díszcserjék telepítése esetén a közművek elhelyezkedéséről és a
telepíteni kívánt egyedek fajokról előzetesen egyeztetni kell a város jegyzőjének megbízottjával.
(2) Gyümölcsfa, egynyári és évelő haszonnövény közterületen nem telepíthető.
20. § (1) Parkot, játszóteret, ligetet a lakosság időkorlátozás nélkül rendeltetésüknek megfelelően,
szabadon használhatja.
(2) Ezen területeken közlekedésre csak a kijelölt utak használhatóak. Mindenki köteles tartózkodni
növényzet, utcai fák megcsonkításától vagy kipusztításától.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott terület csak a kerékpárosok; vagy a fenntartást, fejlesztést vagy
hulladékszállítást szolgáló járművek használhatják közlekedésre.
(4) A helyi természetvédelmi területek különös védelem alatt áll. Ezen területeken csak az
intézményes gondozási feladatokat ellátó járművek közlekedhetnek.
21. § Gyógynövények gyűjtése csak engedéllyel végezhető. Az út széle és az ingatlanok határai között
lévő növények gyümölcse az ingatlanok tulajdonosát illeti.
22. § Fák törzsei nem használhatóak hirdetések elhelyezésére.
23. § A közterület-használati engedélybe foglalt zöldterületek használata esetén, az engedélytől eltérő
használatból fakadó, a zöldterületben, növényeiben, műtárgyaiban bekövetkező károsodása,
megsemmisülése esetén az engedélyes saját maga vagy megbízottja útján köteles a helyreállításról,
pótlásról gondoskodni. Ennek elmulasztásakor a munkálatokat az Önkormányzat az engedélyes
költségére elvégezteti.
24. § (1) Fás szárú növények kivágása csak külön engedély alapján végezhető el, az engedélyben
rendelkezni kell a pótlás módjáról. E rendelkezés kiterjed minden Gyomaendrőd közigazgatási
területén élő fás szárú növényre.
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(2) Ültetéssel történő pótlás kötelezettségének teljesítése akkor valósul meg, ha a telepített növény egy
év után is életképes.
Játszóterek használatának rendje
25. § (1) A közterületen lévő játszóterek, azok játszószerei rendeltetésüknek megfelelően saját, szülő
vagy a gyermekfelügyelő felelősségére használható.
(2) Játszóterek területére, sportpályára állat nem vihető be.
Reklám és kereskedelmi tevékenység
26. § (1) Köztárgyon, védett természeti területen hirdetmény, reklámberendezés nem helyezhető el.
(2) E rendeletben meghatározott engedélyköteles hirdető-berendezések és reklámhordozók engedély
nélküli vagy az engedélytől eltérő, vagy jogszabályban tiltott módon történő elhelyezése estén a
joghátrány azt terheli, akinek érdekében azt kihelyezték.
(3) Reklám és hirdető tevékenységgel kapcsolatos hirdetések tartalmának és elhelyezésének egyes
kérdéseit külön rendelet szabályozza.
27. § (1) Közterületen szeszes ital nem fogyasztható. Ez alól kivételt képez:
a) december 31-e;
b) vendéglátó egységekhez kapcsolódó kerthelységek területe;
c) közterületi rendezvények alkalmával kialakított alkalmi árusító hely.
28. § (1) Mozgó árusítási forma közterület-használati engedély nélkül akkor végezhető, ha az árusító
eszköz, mozgó árusítást végző személy egy helyben fél óránál hosszabb ideig tartózkodik.
(2) Közterületen saját mezőgazdasági terményét egy m2 nagyságú területen, külön engedély nélkül
bárki árusíthatja, ha ezzel a gyalogos vagy gépjármű forgalmat nem akadályozza. Közérdekből,
városképi okból, szakhatóságok felhívására az árusítás megtiltható.
(3) Az üzlet tulajdonosa és bérlője az üzlet előtt engedély birtokában akkor helyezheti ki közterületre
termékét, ha azonos termékkör az üzlethelységben megtalálható, és a gyalogos forgalmat nem
akadályozza.
29. § Kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységhez történő szállítás esetén a szállított áru hely hiányában
közterületen engedély alapján rakodható, ha ezzel a közlekedés nem akadályozott vagy biztonsága
nem veszélyeztetett. Az, akinek érdekében a szállítást végzik, köteles a szállítás által okozott
közterületben bekövetkező hibákat, szennyeződéseket saját költségén eltávolítani és köteles az eredeti
állapotot helyreállítani.
Pavilonok és egyéb objektumok elhelyezése, üzemeltetése
30. § Közterületen, építési engedély birtokában, csak a talajjal szervesen nem egybeépített olyan
pavilon helyezhető el, melynek alapterülete nem haladja meg a 15 m2-t.
Mutatványos tevékenység
31. § Mutatványos tevékenység végzése különösen céllövölde, körhinta működtetése, cirkusz és ahhoz
tartozó létesítmények üzemeltetése csak az erre a célra kijelölt helyen végezhető. A kijelölt helyek
megnevezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
IV Fejezet
KÖZTISZTASÁGI RENDELKEZÉSEK
32. § (1) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni, továbbá köteles a
települési környezetet vagy a közterületet szennyező, fertőző tevékenységtől tartózkodni.
(2) Az ingatlanok tisztántartásáról - beleértve a gyommentesítést, különösen az allergiát okozó
gyomnövények virágzás előtti irtását - elsősorban az ingatlan használója köteles gondoskodni, ennek
hiányában e kötelezettség a tulajdonost terheli.
(3) Osztatlan közös tulajdon esetén a fenntartói és köztisztasági rendelkezésekben meghatározott
feladatok ellátásáért a tulajdonostársak egyetemesen felelnek.
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33. § Ha közterületen – különösen közúton – jogszabállyal ellentétes, vagy jogszerű magatartás
következményeként szennyeződés keletkezik annak eltávolításáról jármű esetében annak
üzembentartója, más esetben pedig a közterület használója köteles gondoskodni.
34. § (1) Közterületen hulladékot csak az erre a célra rendszeresített gyűjtőedényekben lehet
elhelyezni.
(2) Az üzlet, illetve a szolgáltatást végző vállalkozás tulajdonosa, bérlője, használója üzlete, telephelye
előtt - a városképet nem rontó- hulladékgyűjtő, csikktartó edény elhelyezéséről saját költségén köteles
gondoskodni, annak ürítését szükségszerinti gyakorisággal az üzlet a hulladékgyűjtésére
rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe el kell végezni. A kihelyezett hulladékgyűjtő, csikktartó
környékén keletkezett hulladék feltakarításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
(3) Új üzlet, illetve telephely engedély köteles vállalkozás részére működési engedély, telephely
engedély akkor adható ki, ha az üzlet, a telephely az önkormányzat által rendszeresített egységes
közterületi hulladékgyűjtő edénnyel rendelkezik, és ezt ki is helyezi.
(4) Kereskedelmi és szórakozóhely előtti közterületen azok üzemeltetője köteles gondoskodni a
hulladékgyűjtők elhelyezéséről, ürítéséről, tisztán tartásáról, pótlásáról.
(5) A köztisztasággal és a településtisztasággal kapcsolatos, a közterületeken, ingatlanokon keletkezett
települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről, kezeléséről, ártalmatlanításáról külön jogszabály
rendelkezik.
(6) Az éves lomtalanításkor a hulladékot közterületen, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelettel összhangban a lomtalanítás napján, az
ingatlan előtt rendezetten és szelektíven kell elhelyezni.
(7) Aki a rendezett kirakást megbontja, e rendelet szabálysértési rendelkezéseinek megfelelően
bírsággal sújtható.
(8) A település bel- és külterületén az avar, kerti hulladék, és a háztartási szilárd hulladék szabadban
történő égetése útján nem semmisíthető meg.
35. § (1) Földutak karbantartása, a járművek által vágott kátyúk megszüntetését a közszolgáltatás
keretén belül évente három alkalommal a közút kezelője végzi el, a karbantartáson kívül eső
időközökben a közlekedés biztonsága érdekében szükséges feladatok ellátásának kötelezettsége a
közterülettel határos ingatlan használóját terheli.
(2) Az ingatlan tulajdonosa a közút szélétől egy méterre nem helyezhet el, és nem telepíthet olyan
tárgyat, berendezést, építményt, növényt, mely a parkolást vagy a közlekedést akadályozza,
veszélyezteti.
(3) Külterületi utak és földutak határáig az arankafajok, a selyemkóró valamint a parlagfű ellen a
földúttal határos ingatlantulajdonosok kötelesek védekezni annak virágzása előtt úgy, hogy a virágzás
nélküli állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn kell tartani.
36. § (1) A közterületen lévő üzemi területek, pályaudvarok, rendszeres tisztán tartása az ezen
területek kezelőjének vagy a járművek üzemben tartójának kötelessége. A közutak tartozékainak
tisztántartása a tulajdonos kötelezettsége, melyet maga vagy megbízottja útján lát el.
(2) Belterületen lévő megállóhelyeket, járdaszigeteket az önkormányzat köteles a rendszeresen tisztán
tartani, és az ott keletkezett hulladék eltávolításáról gondoskodni.
(3) Külterületen lévő várakozó és megállóhelyek és ezek tartozékainak tisztán tartása a közforgalmú
jármű üzemben tartójának, az autóbuszmegálló esetében a közút kezelőjének kötelezettsége.
37. § (1) A bel- és külterületi holtágakon a víz feletti növényzet - különösen a nád, sás - és ezek
elszáradt növényi részeinek eltakarítása a part menti ingatlan használójának, ennek hiányában
tulajdonosának kötelessége, melyet minden év március 31-ig kell elvégeznie.
(2) A vízparti telkek használói és tulajdonosai kötelesek a vízparti sávot rendszeresen tisztántartani, és
olyan magatartást gyakorolni, amellyel nem szennyezik a holtág vizét.
(3) Halászatra, horgászásra jogosult köteles a vízpart tisztántartására ügyelni, a tevékenységével
kapcsolatban keletkezett hulladékot összegyűjteni és elszállítani, vagy megsemmisíteni.
38. § Közterületen lévő állati tetemek mielőbbi eltávolítása érdekében, ennek észlelését mindenki
köteles a közút kezelőjének bejelenteni. Az állati tetemek eltávolításáról a közút kezelője
gondoskodik.
39. § (1) Az ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók környezetének tisztántartásáról, a csurgalékvíz
megfelelő elvezetéséről az üzemeltető köteles gondoskodni.
(2) A közterületet használók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, mellyel a közterületen
lévő kutakat szennyeznék.
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V. Fejezet
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS
A engedélyhez kötött tevékenységek
40. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges.
(2) Ha a használat közút területét is érinti, úgy az engedély megadásához a közút kezelőjének
hozzájárulását is be kell szerezni.
(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért használati díjat kell fizetni. A közterület-használati
díjfizetési tevékenységek körét és a díj mértékét az 3. sz. melléklet tartalmazza.
41. § Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet,
átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez, fennmaradásához;
b) hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási
kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezését is, továbbá a közterületre jogszerű engedély
alapján kihelyezett építményre vagy tárgyra felszerelt reklám elhelyezéséhez;
c) árusító és árusítással kapcsolatos fülke, pavilon létesítéséhez, üzlet előtti árubemutatóhoz;
d) építési munkával kapcsolatos létesítményekhez különösen állványzat, konténerek és ezek
tartozékainak elhelyezéséhez, munkaterület körülhatárolásához, építőanyag tároláshoz;
e) alkalmi és mozgó árusításhoz, mozgó bolthoz;
f) film és televíziós felvételhez, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát huzamosan
akadályozza, vagy elzárt területet igényel;
g) idény jellegű zöldség, gyümölcsárusításhoz;
h) kiállítás, alkalmi vásárhoz;
i) vendéglátó-ipari előkerthez;
j) szórakoztató, mutatványos tevékenységhez;
k) üzleti szállítás, rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezéséhez;
l) közterület-használatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosításához;
m) köztárgy elhelyezéséhez, fennmaradásához;
n) hangos hirdető berendezések elhelyezéséhez, üzemeltetéséhez;
o) állandó jellegű közterület foglalásához.
42. § Bejelentési kötelezettség alá tartoznak a következő közterület-használati formák:
a) a közút, a járda és zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos közterület
igénybevétele,
b) közműhálózatok hibaelhárításával kapcsolatos munkák elvégzése;
c) élet- és balesetveszély elhárításához szükséges munkálatok elvégzése.
43. § A közterület-használati engedély kiadása csak akkor tagadható meg, ha a kért közterülethasználat
a) a lakosság nyugalmát túlzott mértékben zavarná;
b) sértené a városképi, műemléki, környezeti követelményeket;
c) a közterület rendeltetésszerű használatának indokolatlan mértékű korlátozásával járna.
44. § (1) Nem adható közterület-használati engedély, ha a használat
a) más vagy mások életét, testi épségét, vagyonát vagy a közbiztonságot sértené vagy veszélyeztetné;
b) zöldterületen levő növényállomány károsításával, pusztulásával járna;
c) közterületen nem árusítható termékek forgalmazását foglalja magába, kivéve a 28. § (2)
bekezdésében meghatározott esetekben;
d) közterület rendeltetésszerű használatát indokolatlan mértékben zavarná;
e) jármű iparszerű javítására irányul;
f) szállítójármű, tehergépjármű, pótkocsi, mezőgazdasági vontatók, munkagépek, erőgépek és
tartozékainak valamint az üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására irányul;
g) jogszabályba ütközik.
(2) Nem adható közterület-használati engedély abban az esetben sem, ha
a) létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;
b) árusító, kereskedelmi-szolgáltató célokat szolgáló 15 m2 alapterület nagyságot meghaladó
pavilonok létesítését igényli;
c) olyan építmények létesítésére, melyhez a közmű ellátás nem biztosítható.
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Közterület-használati engedély iránti kérelem
45. § (1) Közterület-használati engedély iránti kérelem (továbbiakban: Kérelem) formanyomtatványon
benyújtható be.
(2) A Kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező nevét, lakó- vagy telephelyét,
b) a használat célját,
c) a használat időtartamát,
d) a használat helyét,
e) a használat mértékét vagy felület nagyságát;
f) a használat módját.
(2) Az engedély iránti kérelemhez a 41. § b), c), i) pontjának esetében helyszínrajzot kell csatolni,
melyen kérelmező feltünteti az elfoglalni kívánt terület pontos helyét;
(3) Közterületre kihelyezni kívánt reklám és hirdető berendezés esetén a kérelemhez csatolni kell a
tervezett reklám rajzát vagy tervrajzát vagy fotóját.
(4) A Kérelemhez csatolni kell továbbá mindazt, melyre a kiállító hatóság számára a közterülethasználati engedély kiadásához elengedhetetlenül szükséges.
46. § (1) A 13. § szerinti kezelői hozzájáruláshoz szükséges kérelmet a közút, közterület kezelőjéhez
kell benyújtani.
(2) A kezelői hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) kérelmező nevét és címét;
b) a közút pontos megjelölését;
c) az igénybe venni kívánt terület helyszínrajzát;
d) a területen végzett munka pontos megnevezését, mennyiségét m2-ben megadva,
e) munka kezdésének időpontját;
f) a kivitelező nevét;
g) helyreállításért felelős nevét, címét;
h) eredeti állapot helyreállításának időpontját;
i) forgalomszabályozási tervet.
47. § (1) A közterület-használati engedély kiadását annak kell kérelmeznie, aki a közterületet
használni kívánja. (2) Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési
munkákkal összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében a kivitelezőnek vagy az építtetőnek
kell a közterület-használati engedélyt beszereznie.
(3) Az Önkormányzati és intézményeinek beruházásaihoz a kivitelezőnek kell közterület-használati
engedélyt megkérnie, de a közterület-használati díj fizetése alól mentesül.
(4) A közterület-használati engedély a kérelmezőt nem mentesíti a jogszabályokban előírt
szakhatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól.
A közterület-használati engedély
48. § (1) Az engedélyezés polgármesteri hatáskörbe tartozik, a közterületek rendeltetéstől eltérő
használatát, annak feltételeit határozatban engedélyezi.
(2) A jelen rendeletben meg nem nevezett közterület-használati formák esetében az engedélyezést a
polgármester egyedileg bírálja el.
(3) A (1)-(2) bekezdésekben meghatározott engedélyeztetéshez szükséges döntés-előkészítő
feladatokat a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya látja el.
49. § A Kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a mindenkor hatályos településrendezési
terveket, építésügyi, városképi, műemlékvédelmi, környezetvédelmi és közegészségügyi előírásokat,
kereskedelmi és turisztikai szempontokat, és érvényesíteni kell az engedélyhez kapcsolódó hatályos
jogszabályok előírásait is.
50. § (1) Közterület-használati engedély
a) határozott időre, de legfeljebb egy évre;
b) valamely meghatározott feltétel bekövetkeztéig;
c) határidő nélkül visszavonásig adható.
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(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre, építőanyag elhelyezésére közterülethasználati engedély csak az építési munka végzésének tartamára adható.
51. § (1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell különösen
a) jogosult nevét, lakóhelyét vagy székhelyét;
b) a közterület használatának célját, határidejét vagy feltételét;
c) a közterület használatának helyét, módját, mértékét és egyéb feltételeinek pontos meghatározását;
d) a használati díj mértékét, megfizetésének módját és határidejét;
e) közterület igénybevétele során a jogosult állagmegóvási, tisztántartási és az eredeti állapot
helyreállítási kötelezettségét.
(2) A közterület-használati engedély, ha jellegéből az fakad, csak az engedélyest, bejelentett
alkalmazottját, szervezet esetében bejegyzett tagját jogosítja a közterület használatára.
52. § A közterület-használati engedély megszűnik
a) az engedélyben meghatározott idő elteltével;
b) az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével;
c) az engedélyben foglaltak megsértése miatti visszavonással;
d) a jogosult bejelenti a közterület használatának felhagyását.
53. § (1) A közterület használata során a használó köteles a területet rendben tartani, és a használat
megszűnte után azt haladéktalanul - kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Eredeti állapot
helyreállítására írásbeli kérelem alapján, ha az indokolt, legfeljebb 15 napos halasztás adható. A
használó arra az időtartamra, amely a közterület-használati engedély lejártától vagy a használat
megszűnésének időpontjától a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként
irányadó díjtétel kétszeresét köteles megfizetni.
(2) Ha a rendeltetéstől eltérő közterület használat során a növényzet, valamint a felszerelési tárgyak,
építmények, berendezések sérülése várható, a használó köteles
a) előzetesen az illetékes hatósággal egyeztetett szükség szerinti favédelmi terv alapján a növényzet
védelméről, favédelmi kerítés, kaloda elhelyezésével gondoskodni;
b) a növényzet lehetséges áttelepítéséről, az előírt pótlásról gondoskodni, illetőleg ha a pótlás a
helyszínen nem lehetséges, a zöldkár ellenértékét megtéríteni;
c) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékét vagy azok áttelepítésének (le- és
felszerelésének, elszállításának) költségeit megtéríteni.
(3) Ha a használó a közterület helyreállításáról nem gondoskodik, az engedélyező hatóság a költségére
a helyreállítást elvégeztetheti.
54. § Az engedélyezésre vonatkozó eljárásra a Közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvényt kell megfelelően alkalmazni.
Közterület használati díj
55. § (1) Az engedélyben meghatározott díjat az engedélyes egy összegben készpénzben, csekken,
banki átutalással teljesítheti. A közterület-használati engedély indokolt esetben részletfizetést is
meghatározhat.
(2) Díjfizetési kötelezettség alól állandó jellegű mentesség illeti meg a kérelmezőt
a) az egészségügyi célokat szolgáló létesítmények,
b) közúti közlekedési szolgáltatás ellátása érdekében menetrendszerű személyszállítás céljára szolgáló
várakozóhely, fülke és várakozóhelyiség (megálló) tulajdonosát, valamint
c) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi
szolgálat, valamint a közforgalmú vasúti, közúti, vízi, légi közlekedési és postai szervezetek
létesítményeinek tulajdonosát, amennyiben a közterület-használat a feladata ellátása miatt szükséges.
(2) Kérelemre a díj méltányosságból történő mérséklése vagy elengedése lehetséges az alábbi
esetekben:
a) városi kulturális-, sport- és szabadidős közterület-használat esetében, amelyeket kizárólag
önkormányzati intézmények, illetve költségvetési szervek szerveznek,
b) művészeti és tudományos tevékenységet bemutató kiállítás esetében,
c) egyházi szertartásokkal közvetlenül kapcsolatos közterület-használat esetében,
d) az önkormányzat tulajdonában álló épületek felújítása során igénybe vett közterület-használat
esetében, mennyiben a felújítási munkák végzése az önkormányzat megbízásából történik.
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(4) A díj méltányosságból történő mérséklése vagy elengedése nem mentesít a közterület eredeti
állapotának helyreállítási kötelezettsége alól.
VI. Fejezet
SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSOK ÉS A KÖZTERÜLETI ENGEDÉLY NÉLKÜLI
HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI
56. § (1) Aki a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó
mértékben használja, köteles a hatóság felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul
megszüntetni, és az eredeti állapotot helyreállítani.
(2) Aki közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja, azzal
szemben a tényleges használt időtartam és terület alapján megállapítható közterület-használati díj
ötszöröse is kiszabható.
57. § (1) Aki a közterület használatára vonatkozó rendelkezéseket megszegi vagy megkerüli, és a
cselekmény súlyosabb jogszabályi elbírálás alá nem esik, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal
sújtható.
(2) A köztisztasággal kapcsolatos rendelkezések, kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről
közterület-felügyelet útján a Képviselő-testület gondoskodik
(3) A szabálysértési eljárás lefolytatása külön jogszabály alapján a jegyző hatáskörébe tartozik. A
kiszabható pénzbírság legmagasabb összegét külön jogszabály határozza meg
(4) A szabálysértésen tetten ért elkövető helyszíni bírsággal sújtható. A helyszíni bírság külön
jogszabály által meghatározott legmagasabb összegig szabható ki.
(4) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.
58. § A közterület használata során gondatlanság miatt bekövetkező zöldkár ellenértékét az
elkövetőnek - túl a szabálysértés jogkövetkezményén - a hatóság által megállapított, 33/2003. (XII.
29.) KT rendelet 1. sz. mellékletében rögzített faértékszámítás szerint kell megfizetni.
VII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
59. § (1) E rendelet - 9. § (3) bekezdése kivételével - 2008. év január 1-én lép hatályba. E rendelet 9. §
(3) bekezdése 2008. július 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet szabályait 2008. január 1. után indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek használatának rendjéről és
köztisztaságról szóló 19/2004. (VI. 29.) KT rendelet,a 18/2005 (VIII. 1.) KT rendelet, a 19/2006 (IX.
1.) KT rendelet.
Gyomaendrőd, 2007. november
Várfi András
Dr. Csorba Csaba
Polgármester
jegyző
E rendelet 2007. november 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. november 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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1. sz. melléklet a 37/ 2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelethez
Intézményes gondozású zöldfelületek
Terület megnevezése
Szabadság tér központi rész
Református templom, iskola melletti rész
Kner tér
Hősök útja (Fő út - Kossuth u. között)
Fő út (Hősök útja - Kodály Z. utca: az út és az ingatlanok előtti zöldterület,
valamint a kerékpárút melletti zöldfelület a belvízlevezető csatorna és a
közút között)
1919-es emlékmű zöldfelülete
Kolmann ltp. előtti zöldterület
Bajcsy-Zs. út - Fő út közlekedési csomópont
Kossuth L. utca (Pásztor J. út - vasútállomás)
vasútállomás előtti park
Pásztor J. út /Fő út - Kossuth u./
Pásztor János tér
Október 6. ltp. zöldterületének egy része
Hősök tere, Dombszög
Blaha L. utca /Fő út - Endrődi utca/

Terület nagysága
(ha)
0.2662
0.2390
0.2460
0.0804
0.4970
0.1092
0.3186
0.0853
0.2042
0.1956
0.0473
0.0782
1.1028
0.4633
0.2477

2. sz. melléklet a 37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelethez
Mutatványos tevékenységre Gyomaendrőd Város területén igénybe vehető terület: a 5159/6 hrsz Vásártér. A terület-használati engedélyét és díját e rendelet 20. § a) pontja szerint nem szabályozza a
jelen rendelet.
3. számú melléklet a 37/2007. (XI. 30.. )Gye. Kt. rendelethez
Közterület használati díjak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat,
kirakatszekrény, üzlet, védőtető, ernyőszerkezet [41. § a) pont]
Árusító és egyéb fülke, újság, könyvárusítás, üzlet előtti
árubemutató [41. § c) pont]
Teher és különleges járművek, valamint vontatványok
elhelyezése gépjárművenként és vontatványonként [14. § (1)
bek.]
Önálló hirdető berendezés hirdetési felületre [41. § b) pont]
Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása
6. hónapig terjedő időszakra
6 hónapon túli közterület-foglalás esetén [41. § d) pont]
Idény jellegű zöldség, gyümölcs árusítás [41. § g) pont]
Alkalmi és mozgó árusítás [41. § e) pont]
Film és televíziós felvétel [41. § f) pont]
Vendéglátó-ipari előkert [41. § i) pont]
Szórakoztató, mutatványos (cirkuszi) tevékenység [41. § j) pont
Kiállítás alkalmi vásár [41. § h) pont]
Állandó jellegű közterület foglalás [41. § o) pont]
Üzleti szállítás, rakodás alkalmával hordók ládák, göngyölegek
elhelyezése [41. § k) pont]
Közterület használatra még át nem adott közterület ideiglenes
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200 Ft/m2/hó+Áfa
660 Ft/m2/hó+Áfa
nem engedélyezhető
560 Ft/m2/hó+Áfa
120 Ft/m2/hó+Áfa
240 Ft/m2/hó+Áfa
140 Ft/m2/nap+Áfa
200 Ft/m2/nap+Áfa
220 Ft/m2/nap+Áfa
800 Ft/m2/hó+Áfa
100 Ft/m2/nap+Áfa
140 Ft/m2/nap+Áfa
1540 Ft/m2/év+Áfa
200 Ft/m2/nap+Áfa
66 Ftm2/hó+Áfa

15.
16.
17.

hasznosítása [ 41. § l) pont]
Hangos hirdető berendezések elhelyezése, üzemeltetése [41. § n)
pont]
Meg nem nevezett közterület-használati formák [48. § (2) bek.]

560 Ft/m2/hó+Áfa
66- 1540 Ft/m2/+Áfa
(jellegtől függően nap/hó/év)

A külterületi közterület használati díjak mértéke a fenti belterületre vonatkozó - díjak 50 %-a.

6. Napirendi pont
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT
rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a rendelet legutóbbi módosítás eredményeképpen egy újabb
probléma merült fel, amit jelen rendelet-tervezet szabályozásával próbálnak korrigálni. E szerint a
benyújtott támogatási kérelmek minden hónapban elbírálásra kerülnek, így ennek megfelelően a hozzá
kapcsolódó határidőt is módosítani szükséges.
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 Önkormányzata Képviselő-testülete
38/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. Rendeletét
az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló
2/2004. (II. 10.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az első lakás megszerzéséhez nyújtandó
önkormányzati támogatásról szóló 2/2004 (II. 10) KT rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a
következő rendeletet alkotja:
1. § A R. 8. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) a megállapított támogatást az odaítélést követő hat hónapon belül fel kell használni, ellenkező
esetben az igénylők tovább nem jogosultak a támogatásra.”
Záró rendelkezések
2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2007. november
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2007. november 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. november 30.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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7. Napirendi pont
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) Kt. rendelet kiegészítése
Várfi András polgármester elmondta, az általános iskolák igazgatói 2008. január 1-től 5 %-os
élelmezési nyersanyagnorma emelést tartanak indokoltnak, kérik a képviselő-testületet annak
jóváhagyására.
Az emelés utáni díjak alakulását a rendelet-tervezet melléklete szerinti tábla mutatja.
Felkérte a képviselőket támogassák a díj emelési kérelmet,és a rendeletet fogadják el.
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 Önkormányzata Képviselő-testülete
39/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. Rendeletét
a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) Kt. rendelet kiegészítéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 20. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 10/2003. (IV.
28.) Kt. rendelet (továbbiakban: R.) kiegészítéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § A R. 1. számú és 1/a. számú mellékletként kiegészül e rendelet 1. számú és 1/a. számú
mellékletével
Záró rendelkezések
2. § (1) E rendelet -a (2) bekezdésben foglalt kivételével- 2007. december 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 1/a. számú melléklete 2008. január 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg az 1.
számú melléklet hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2007. november
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2007. november 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. november 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. számú melléklet a 39/2007. (XI. 30..) Gye. Kt. rendelethez
Oktatási intézmények élelmezési nyersanyagköltsége korcsoportonként
Korcsoport és intézmény

Egész Részétkezés
napi
Összesen:
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adatok forintban
Nyersanyagköltség részletekre bontva

Reggeli Tízórai

ebéd

Uzsonna

Vacsora

Óvoda
225,51,141,33,4-6 éves
Általános
Iskola 423,287,50,64,170,53,86,7-10 éves
Általános
Iskola 466,311,58,64,194,53,97,11-14 éves
Középiskola 15-18 éves
391,98,172,137,Munkahelyi
étkeztetés 391,98,172,137,19-60/1
Munkahelyi étkeztetés 19194,60/2
A nyersanyagköltség más szervnél igénybe vett élelmezési szolgáltatás esetén sem lehet magasabb.
Az intézmény térítési díjának alapja, az élelmezési nyersanyagköltség.
Megjegyzés: A munkahelyi étkeztetési vonatkozó élelmezési nyersanyaghoz,
19-60 éves/1=Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
19-60 éves/2=Kis Bálint Általános Iskola, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
1/a. számú melléklet a 39/2007. (XI. 30. Gye. Kt. rendelethez
Oktatási intézmények élelmezési nyersanyagköltsége korcsoportonként
adatok forintban
Korcsoport
Egész
Részétkezés
Nyersanyagköltség részletekre bontva
és
napi
Összesen:
reggeli
Tízórai
ebéd
Uzsonna
Vacsora
intézmény
Óvoda
237,54,148,35,4-6 éves
Általános
445,302,53,67,179,56,90,Iskola
7-10 éves
Általános
490,327,61,67,204,56,102,Iskola
11-14 éves
Középiskola
391,98,172,137,15-18 éves
Munkahelyi
391,98,172,137,étkeztetés
19-60/1
Munkahelyi
204,étkeztetés
19-60/2
A nyersanyagköltség más szervnél igénybe vett élelmezési szolgáltatás esetén sem lehet magasabb.
Az intézmény térítési díjának alapja, az élelmezési nyersanyagköltség.
Megjegyzés: A munkahelyi étkeztetési vonatkozó élelmezési nyersanyaghoz,
19-60 éves/1=Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
19-60 éves/2=Kis Bálint Általános Iskola, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
8. Napirendi pont
Gyomaendrőd Városi Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről szóló Számvevői
jelentésben foglaltak végrehajtásának intézkedési terve
Várfi András polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, az Állami Számvevőszék átfogó
ellenőrzést tartott az önkormányzat gazdálkodásáról. A vizsgálatban megállapított hiányosságok
megszüntetése érdekében intézkedési tervet kellett készíteni, melyet az előterjesztés részletez.
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A jelentést a képviselő-testület tagjai CD megkapták, olvashatták.
A véleményező bizottságok a jelentésre készített intézkedési tervet elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek.
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
353/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Állami Számvevőszék
számvevői jelentésére készített Intézkedési Tervet.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2008. évi ellenőrzési terve
Várfi András polgármester elmondta, az önkormányzat éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettségét
jogszabály írja elő, melyet a testületnek az előző év november 15-ig kell jóváhagyni.
Megkérdezte a képviselőket, van e kérdésük, észrevételük a napirendi ponthoz.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
354/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi
ellenőrzési tervét elfogadja.
Határidő: folyamatos
Beszámolás 2008. évi zárszámadás időpontja.
Felelős: Várfi András polgármester
10. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjainak, valamint egyéb területhasználat díjak
módosítása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a tartós bérletbe, használatba adott
önkormányzati tulajdonú helyiségek, közterületek bérleti, területhasználati díja a PM által közölt, 2008
évre várható infláció mértékével, 4,5 %-al kerülnének megemelésre.
Felkérte a képviselőket fogadják el a díjemelést az előterjesztésben foglaltak szerint.
A képviselő-testülete egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
355/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú bérbe illetve használatba
adott ingatlanok helyiségbérleti és területhasználati díjait 4,5 %- kal megemeli 2008. január 1.
napjától kezdődően 2008. december 31. napjáig az alábbiak szerint:
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Bérelt ingatlan megnevezése

Bruttó bérleti díj
111.960,- Ft/hó

Mirhóháti u. 11.
Munkaügyi Központ
Szabadság tér

5.410,- Ft/hó

Buszállomás-tarfik
Hősök u. 56. 22 m2 iroda
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Egyesülete
Polgármesteri Hivatal 16,28 m2 iroda
Közjegyző
Fő úti lakóközösség, Fő út 173-179.

3.970,- Ft/hó

Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179

3.140,- Ft/hó

3.130,- Ft/hó
2.100,- Ft/hó

Garbel Trade Kft.
Városi Sportcsarnok
Kulik Zoltán, Hantoskert területhasználat

54.336,- Ft/hó

Fibernet Rt., Fő út 173-179. kábeltévé

11.960,- Ft/hó

1.100,- Ft/év
643.050,- Ft/év

Kiss Sándor, Erzsébet – liget földhasználati jog

1.190.970,- Ft/év

Körösi Halászszövetkezet
Templom – zugi Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület
Pap – zugi Természetvédelmi és Horgász
Egyesület
Bónom – zug Vizéért Egyesület

210.280,- Ft/év

Soczó – zugi Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület
Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület

199.220,- Ft/év

99.550,- Ft/év
367.440,- Ft/év

147.840,- Ft/év
1.358.500,- Ft/hó

Liget – Fürdő Kft. ( 1090, 1293/5, 1295/2, 1298
hrsz.)
Liget – Fürdő Kft. B-4. kat. Termálkút

468.060,- Ft/év

2./
A bérleti díjak felülvizsgálata 2008. november 1-vel válik esedékessé.
3./
A piac és vásárrendezés ( Markt Platz Egyéni Cég ) bérleti díja 2008. március 31. napjától 327.530,Ft/hó.
4./
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt bérlők bérleti szerződéseit a
következő feltételek mellett meghosszabbítja:
Megnevezés

Bérleti szerződés lejárta

Bruttó bérleti díj

Hősök u. 56, Nagylaposi Tárház Bt.

2008. december 31.

15.190,- Ft/hó

Hősök u. 56, Gyoma – Gazda „ Bt.

2008. december 31.

18.120,- Ft/hó

Endrődi Cuti Sütőipari Kft.

2012. november 30.

13.760,- Ft/hó

5./
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Gyomaendrőd-i 677/2 hrsz. alatti B-4. kat.
ingatlan használatára 2003. augusztus 1.-én a Gyomaendrőd Liget Kft.-vel kötött szerződés 3.2. pontja
az alábbiakkal egészül ki:
A használatba vevő tudomásul veszi, hogy a használati díj mértéke a KSH által közölt éves fogyasztói
árindex figyelembevételével évente újra megállapításra kerül.
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A használati díj módosításának esedékessége a tárgyévet megelőző év november 30. A használat
körülményeinek lényeges változása esetén felek jogosultak kezdeményezni a használati díj
mértékének módosítását.
6./
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Gyomaendrőd-i 1090, 1293/5, 1295/2,
1298 hrsz.-ú alatti ingatlanok bérletére 2003. augusztus 1.-én a Gyomaendrőd Liget Kft.-vel kötött
szerződés 7. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A használatba vevő tudomásul veszi, hogy a használati díj mértéke a KSH által közölt éves fogyasztói
árindex figyelembevételével évente újra megállapításra kerül. A használati díj módosításának
esedékessége a tárgyévet megelőző év november 30. A használat körülményeinek lényeges változása
esetén felek jogosultak kezdeményezni a használati díj mértékének módosítását.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítások
megkötésére.
Határidő: 2008. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
11. Napirendi pont
Települési hulladékszállítási díj bevezetése
Várfi András polgármester előljáróban elmondta, az előterjesztés visszatérő témaként kerül ismét a
testület elé. A közmeghallgatások alkalmával a lakosság is értesült róla.
Megkérdezte a képviselőket, a jelenlévő érdeklődőket van a kérdésük, hozzászólásuk a témához.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hozzászólásában a választókörzetében élő lakók véleményét
tolmácsolta. A díj bevezetésének nem igazán örülnek, főleg a várható díjakat megismervén. A
magánszemélyek kommunális adója mellett ez egy eléggé komoly összeg, tovább növeli a lakosság
terheit. A vonalkódos megoldást jó ötletnek tartotta, ami valamelyest enyhítheti a lakók „fájdalmát”. A
lakosok kérése, hogy legalább a negyedéves díjfizetési lehetőséget biztosítsák számukra. Soknak tartották
ugyanakkor a 110-120 literes kukáért a 209 Ft/ ürítési díjat, a lakosok többsége ilyen kukával rendelkezik.
Összegezve kérte, hogy a vonalkódos rendszer kerüljön bevezetésre, és a negyedéves díjfizetési
lehetőséget biztosítsák.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, jelen előterjesztésben a díj bevezetését és annak mértékét
határozná meg a testület. A díjfizetéssel kapcsolatos szabályok a vonatkozó önkormányzati rendeletben
kerülnek majd leszabályozásra.
Felkérte Fábián Lajos urat, a szolgáltatást végző Gyomaközszolg Kft ügyvezetőjét adjon tájékoztatást a
vonalkódos rendszerről.
Fábián Lajos ügyvezető elmondta, a tervek szerint a vonalkódos rendszer a második félévben kerülne
bevezetésre, az első félévben hagyományos módon történne a hulladék begyűjtése. A gyűjtés elektronikus
rögzítésére és ellenőrzésére alkalmas eszköz beszerzésére megkérte az árajánlatot.
A díjakat illetően hangsúlyozni kívánta, hogy azok lényegesen alatta maradnak a környező települések
árainál. A díjak tartalmazzák a hulladék befogadási díját, ami az ár 40-50 %-át teszi ki. Az árképzés
módját egyébként jogszabály írja elő.
A díjbeszedést negyedéves bontásban tervezik, úgy, hogy a későbbiek folyamán 5 % kedvezményt
adnának annak, aki az éves díjat egy összegben befizeti.
Megítélése szerint a felügyelő bizottság által javasolt árak, nyomott árak, ami a lakosság érdekeit
képviseli. Nyilván, hogy egy újabb fizetési kötelezettségnek az emberek nem örülnek, és lesznek olyanok,
akik megpróbálnak kitérni ezen kötelezettség alól, azzal, hogy szerintük, az ő háztarásukban nem
keletkezik szemét. Ez viszont nem igaz, mert jelenleg az a tendencia, hogy a kuka mellett még legalább
egy-két zsákot is kihelyeznek a lakosok az ürítéskor. A hulladék mennyiség nem lesz kevesebb az által,
hogy ezt követően majd fizetni kell az elszállításért. Vissza kell gondolni arra, hogy ez előtt 10 évvel is
fizetett a lakosság ezért a szolgáltatásért.
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Arra kérte a képviselő-testület tagjait, hogy támogatólag álljanak az ügy mellé, segítsék a szolgáltató
munkáját azzal, hogy ennek fontosságát meg próbálják megértetni a lakossággal.
Czibulka György képviselő aziránt érdeklődött, hogy a lakótelepen hogyan kívánják megoldani a
díjfizetést, stb, ahol 3-4 lakásra jut egy kuka. Előfordulhat, hogy a másik lakás kukájába helyezik majd a
szemetet.
Most amikor a lakóknak ingyenes a szemétszállítás, rengeteg az illegálisan elhelyezett szemét a város
különböző pontjain, amit a díjbevezetés még tovább fog fokozni.
Putnoki László képviselő a negyedéves díjfizetést jó megoldásnak tartaná, azzal viszont nem értett egyet,
hogy a vonalkódos rendszer csak fél év után kerül bevezetésre, ez azt jelenti, hogy most nincs meg hozzá
a feltétel. Ettől függetlenül addig is meg kellene oldani a differenciált fizetés lehetőségét, esetleg matricát
elhelyezni a kukákon. A rendszert rendesen ki kell dolgozni.
Véleménye szerint a zsákos szemét elszállítását továbbra is meg kellene oldani a szolgáltatónak. Ha
másként nem matricás zsákok biztosításával, és csak onnan kerüljön elszállításra, ahol ilyen zsák van
kihelyezve.
Kérdése volt, hogy a díjfizetést hogyan tervezik megoldani az átmeneti időszakra, amíg a vonalkódos
rendszer nem kerül bevezetésre.
Fábián Lajos válaszolva elmondta, a zsákos hulladékelszállítását továbbra is végzi a szolgáltató, az
általuk árusított feliratos zsákokba helyezett hulladék vonatkozásában. Egy zsák ára 209 Ft lesz, ami
azonos egy kuka ürítés díjával, amit a szolgáltatónál lehet megvásárolni.
Nem lesz egyszerű az átállás a vonalkódos rendszerre, hiszen addig az összes lakás felmérését el kell
végezni, ahhoz, hogy a megfelelő adatokat fel tudják majd vinni a rendszerbe, mert a nélkül nincs értelme
az egésznek. Számításaik szerint leghamarabb májusban tudnák beindítani.
Illés János képviselő fontosnak tartotta a lakosság mielőbbi és teljes körű tájékoztatását a díj
bevezetéséről.
Gellai Józsefné képviselő aziránt érdeklődött, hogy ezt követően kötelező lesz a kuka minden
háztartásban, ott is ahol eddig nem volt, idős egyedülállóak esetében.
Izsó Csaba a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, a
díjbevezetés lényege, hogy ezt követően azt a lakosságnak kell megfizetni, mivel az önkormányzat
költségvetése tovább nem teszi lehetővé, hogy azt átvállalja a lakosságtól. Ez évi 60 millió Ft-ot jelent,
amit, ha úgy számolunk egy közel 600 millió Ft-os beruházás pályázati sajáterejéhez elegendő.
A díjbevezetés módját illetően a vonalkódos rendszer Dunaújvárosban már rég óta működik, bevált
rendszer, amit nekünk át kellene venni, és azt jól, okosan működtetni.
A díj mértéke, mint ahogy Fábián Lajos is elmondta, nyomott árak a környezető települések áraihoz
képest, ahol 10-20-30 %-al magasabb.
A maga részéről egyetértett azzal, hogy legyen egy minimális szállítási alkalom, akár szétbontva téli-nyári
időszakra, hiszen az nem igazán hihető, hogy január 1-től valakinek nem keletkezik hulladéka.
A cél az kell legyen, hogy minél több legyen a szilárd burkolattal ellátott út a városban, hogy a kukás autó
minél több utcába be tudjon menni, el tudja szállítani a szemetet. Mindaddig fent kellene tartani a zsákos
szemét kihelyezési lehetőséget ezekben az utcákban.
Egyetértett továbbá azzal a javaslattal, hogy a díj utólagosan kerüljön megfizetésre a lakosság részéről, a
szolgáltató utólag számlázzon. Ezért is lenne jó, ha minél hamarabb bevezetésre kerülne a vonalkódos
rendszer.
Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos elmondása szerint nem keletkezik szemét, annak igazolni
kelljen, hogy az ingatlant nem lakja. A mai világban nehezen képzelhető el, hogy valakinek egyáltalán
semmiféle hulladéka nem keletkezik.
Putnoki László képviselő véleménye szerint igen is mindenki annyit fizessen, amennyit ténylegesen
szemetel. Előfordulhat ugyanis, hogy valakinek csak időszakosan keletkezik hulladéka, nyáron, - télen
viszont elégeti.
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Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta a soron következő ülésre előterjesztésre kerül a hulladék
begyűjtésével és kezelésével kapcsolatos rendelet felülvizsgálata, ami jelenleg előkészítési szakaszban
van. Ebben a rendelet-tervezetben kerülnek leszabályozásra azok az eljárási kérdések, amelyek jelen
ülésen felvetésre kerültek.
Az előkészített tervezet egyeztetésre került a közigazgatási hivatallal a minimum szállítás nagyság
tekintetében. Az ürítés gyakoriságát a közigazgatási szempontok figyelembe vételével kell meghatározni.
Ugyanakkor utalni kell arra, hogy valóban létezhetnek olyan időpontok, amikor az ingatlan tulajdonosa
hosszabb időn keresztül nem lakik otthon, - idősek, akik átmeneti időszakra elköltöznek. Az ilyen eseteke
a szolgáltatás szüneteltetésének lehetőségét kell kérni, amit hitelt érdemlően kell igazolni, a szolgáltatónak
pedig azt ellenőrizni.
A vonalkódos rendszert minél hamarabb, adott esetben januártól be kellene vezetni.
Összegezve: a felmerült eljárási kérdéseket a vonatkozó rendeletben kell leszabályozni. Jelen ülésen
viszont a díj tételről kell a testületnek dönteni, és megvizsgálni, hogy az tartható e vagy nem. Továbbá,
hogy azok az elemek, amelyek alapján a díj kiszámításra került, megfelelnek e a hulladékgazdálkodási
törvény és annak végrehajtására kiadott kormányrendelet előírásainak. Minderre külső szakértő is fel lett
kérve, így ez alapján elmondható, hogy a díjtétel megfelel a jogszabályi előírásoknak.
A szemét elégetését illetően hangsúlyozta, hogy a vonatkozó jogszabály szerint vannak olyan hulladékok
– nylon, egyéb csomagolási termékek – amelyek nem égethetőek.
Vaszkó Katalin érdeklődő állampolgár bizakodását fejezte ki a témát illetően, ugyanakkor megköszönte,
hogy többszöri kérése után végre megkapta az utcai szemétgyűjtőt a boltja elé.
Várfi András polgármester lezárta a témát, majd felkérte a képviselőket döntsenek a határozati
javaslatról, amely szerint elhatározzák a díj bevezetését, a díjtételek mértékét, továbbá felkérik a jegyzőt a
vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
356/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a lakosságnál keletkező települési szilárd hulladék
begyűjtés és ártalmatlanítás költségeinek fedezetére a következő lakossági hulladékszállítási
díjak bevezetését határozta el:
Edényzet típusa
Ürítésre vetítve
Heti ürítés esetén évre
(Ft / ürítés)
vetítve (Ft/év)
80 literes
157
8164
110 – 120 literes
209
10868
240 literes
308
16016
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a települési szilárd hulladék begyűjtésével és
kezelésével kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítására.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
12. Napirendi pont
Települési hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata
Várfi András polgármester elmondta, az Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség 2007. júliusában kötelezte a hivatalt a terv felülvizsgálatára és aktualizálására,
továbbá a meghatározott célkitűzések teljesítéséről beszámoló készítésére. A felülvizsgálat, valamint a
beszámoló elkészítésével megbíztuk a Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft.-t, aki
korábban az eredeti hulladékgazdálkodási tervet készítette.
A felülvizsgált tervet a képviselő-testület CD-n kapta meg.
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A képviselő-testület részéről hozzászólás, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, a
Polgármester 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 Önkormányzata Képviselő-testülete
40/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. Rendeletét
a települési hulladékgazdálkodási tervről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (1) és (3)
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 37. § (4) és (5) bekezdéseiben és a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi
követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Kormányrendeletben foglaltakra – a települési
hulladékgazdálkodási tervről szóló 2/2005. (I. 28.) KT rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az
alábbiakban rendelkezik:
1. § A R. kiegészül e rendelet 1. számú mellékletével, mely tartalmazza a települési
hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatáról készült beszámolót.
2. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző
gondoskodik.
Gyomaendrőd, 2007. november
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

E rendelet 2007. november 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. november 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. sz. melléklet a 40/2007. (XI. 30. ) KT rendelethez
CD melléklet
13. Napirendi pont
Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület részére pénzeszköz átadása
Várfi András polgármester el kívánta mondani, hogy a korábban önkormányzati lapként működött
Gyomaendrődi Híradót a képviselő-testület megszüntette. Képviselőkből, magánszemélyekből létrejött
a Gyomaendrődért Közéletéért Egyesület, melynek célkitűzése egyrészt egy új helyi újságnak a
kiadása, majd később a helyi média –televizíó, rádió működtetése. Mindezt azért tartotta szükségesnek
elmondani, mert az egyesület által már két alkalommal megjelentett Gyomaendrődi Hírmondó c.
újságot sokan úgy kritizálják, hogy nem is tudják annak eredetét. Az újság azért ingyenes a lakosság
részére, hogy minél inkább informáltak legyenek a város életéről. Az újság előállítására az egyesület
ugyan annyi összegű támogatást kap az önkormányzattól 54.000 Ft/hó, mint amennyit korábban a
Gyomaendrődi Híradó előállítására adott. A további költséget támogatói adományokból, tagdíjakból,
hirdetési díjakból fedezik. Az újságot a közmunkások hordják szét a lakosságnak.
Az újság szerkesztője, tudósítója Molnár Lajos lesz.
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Az előterjesztés szerint a 2007 évi költségvetésben a híradó kiadásához előirányzott összeg
szeptember 1 és december 31 közötti időszakra eső része – 216.000 Ft kerülne átadásra a
Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület számára, mely támogatási összeg csak a Gyomaendrődi
Hírmondó kiadására használható fel, melynek felhasználásáról az egyesületet pénzügyi elszámolási
kötelezettség terheli.
Megkérdezte a képviselőket, jelenlévőket van kérdés, észrevétel.
Gombár Mátyásné állampolgár észrevételezte, hogy az ő postaládájába még egyetlen alkalommal
sem dobtak be ilyen ingyenes újságot. A lakossági cikkek, illetve hirdetések leadása iránt érdeklődött.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, az egyesület azon igyekszik, hogy az újság minden
lakásba eljusson, egyre színvonalasabb legyen. Ennek érdekében szívesen veszik a lakosság építő
jellegű kritikáit.
Egyéb hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
357/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező támogatói szerződést Gyomaendrőd
Közéletéért Egyesülettel kösse meg.
A támogatási összeg csak a Gyomaendrődi Hírmondó kiadására használható fel.
Gyomaendrőd Közéletéért Egyesületet az összeg felhasználásáról pénzügyi elszámolási
kötelezettség terheli, melynek határideje 2008. január 31.
A támogatási összeg forrásául a 2007. évben a Gyomaendrődi Híradó kiadásához a 2007. évi
költségvetésben előirányzott összeg 2007. szeptember 01- 2007. december 31. időszakra eső
része szolgál.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Beszámoló a Katona József Művelődési Központ 2007. évi tevékenységéről
Várfi András polgármester köszöntötte Megyeriné Csapó Ildikót a művelődési központ működtetőjét,
a beszámoló készítőjét, majd megkérdezte van e kiegészíteni valója.
Megyeriné Csapó Ildikó annyit kívánt elmondani, hogy az írásos beszámolóban igyekezett átfogó
képet adni a művelődési ház tevékenységéről. Kérdés esetén szívesen áll rendelkezésre.
Hozzászólás hiányában a polgármester felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
358/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Megyeriné Csapó Ildikó
kulturális vállalkozó beszámolóját a közművelődési megállapodás keretében működtetett
Katona József Művelődési Központban 2007. évben végzett tevékenységéről.
Határidő: azonnal
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15. Napirendi pont
Beszámoló a Közösségi Ház 2007. évi tevékenységéről
Várfi András polgármester köszöntötte Ungvölgyi János urat a Közösségi Házat működtető
Templárius Alapítvány képviselőjét, megkérdezte kíván e kiegészítést tenni a beszámolóhoz.
Ungvölgyi János ez úton kívánta megköszönni a képviselő-testület szíves segítségét, támogatását,
kérte a későbbiekre is a támogató együttműködésüket.
Hozzászólás hiányában a polgármester felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
359/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Templárius Alapítvány
beszámolóját a közművelődési megállapodás keretében működtetett Közösségi Házban 2007.
évben végzett tevékenységéről.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Templárius Alapítvány kérelme pályázati saját erő biztosítására
Várfi András polgármester röviden ismertette a kérelem lényegét: a Közösségi Házat működtető
alapítvány pályázatot szeretne benyújtani a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére,
melyhez az 500.000 Ft saját erő biztosítását kéri a testülettől. Az elnyert támogatásból a ház részére
nélkülözhetetlen hangtechnikai eszközök megvásárlására nyílna lehetőség.
A véleményező bizottságok a kérelmet megtárgyalták és támogatják a saját erő biztosítását azzal, hogy
a pályázaton elnyert eszközök az önkormányzat tulajdonát képezik, melyet a közösségi ház
működtetésének időtartamára az alapítvány használatába kerülnek átadásra.
Szabó Balázsné bizottsági elnök a határozati javaslatot annyiban kérte kiegészíteni, miszerint a 2008
évi költségvetésben az 500.000 Ft saját erő külön sorba kerüljön feltüntetésre.
Egyéb kérés, hozzászólás nem volt a polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
360/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Templárius Alapítvány
kérelmének helyt adva a közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz a 2008. évi
költségvetésben 500.000.- Ft összegű saját erőt biztosít azzal, hogy a pályázaton elnyert
eszközök az önkormányzat tulajdonát képezik és a Közösségi Ház működtetésének
időtartamára az Alapítvány használatába kerülnek átadásra.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatáshoz szükséges saját erő összege.
Határidő: azonnal
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Kovács Béla képviselő megérkezett, a képviselő-testület létszáma teljes, 17 fő.
Várfi András polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület teljes létszámmal jelen van, így
javasolta a képviselőknek, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzata kötvény kibocsátása tárgyú
előterjesztés megvitatásával folytassák az ülést.
2. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kötvény kibocsátása
Várfi András polgármester vitaindítójában elmondta, az önkormányzatnak a 2007. évi
költségvetésben jelentős erőfeszítések árán sikerült a pénzügyi egyensúlyi helyzetet elérni. Ismert,
hogy a költségvetés forrásoldala nem teremti meg a lehetőséget az önkormányzat tervezett,
jelentősebb volumenű intézményi, illetve térségi feladatellátást szolgáló beruházási programjainak
saját erő részének biztosítására.
A beruházási célkitűzésekkel elsődlegesen az önkormányzati kötelező feladatellátás feltételeinek
javítását és a munkahelyteremtés lehetőségét célozta meg az önkormányzat. Kiemelkedően nagy
figyelmet fektetve az oktatás-szakképzés fejlesztésére, az Ipari Parkba történő betelepülés
infrastrukturális hátterének teljes körű kiépítésére, a város idegenforgalmi lehetőségeinek fokozottabb
kihasználását szolgáló fejlesztések megvalósítására, valamint az idősügyi ellátás feltételeinek
javítására.
Mindezen tervezett fejlesztési-beruházási célkitűzéseinek megvalósításához szükséges önkormányzati
saját erő biztosítása céljából felmerült az igény külső pénzügyi forrás bevonására is. A külső forrás
bevonására általánosan ismert, és az Ötv. 88. § alapján is biztosított két lehetőség. Hitelfelvétel,
valamint kötvénykibocsátás.
A kötvénykibocsátásról való döntés előtt novemberben közmeghallgatás keretében tájékoztatták a
lakosságot az önkormányzat ezen elképzeléséről. Hangsúlyozta, a városnak saját erőre van szüksége a
beruházásokhoz, pályázatok benyújtásához. Időközben a tervezett fejlesztéseket sok kritika érte,
azonban tudni kell, hogy a sok lehetőség közül ki lett emelve néhány. A lakosság fontosnak tartja
például a kerékpárút megépítését Mezőberénybe, a beruházás ebben az esetben saját erő nélküli, itt
nincs szükség kötvényre. Egyéb beruházások esetén kell, mely a város részére fontos és valamilyen
megtérüléssel jár. A mai Szarvasi Kistérségi ülésen szó volt arról, hogy Csongrád felől kerékpárút épül
a gáton Gyomaendrődig országos projekt keretén belül.
Vitára bocsátotta a napirendi pontot.
Csányi István alpolgármester elmondta, több mint 14 órát tárgyalt a kötvénykibocsátásról, általános
vélemény, hogy a beruházásokhoz a város saját erővel nem rendelkezik. Alapvetően nem arról volt
vita, szükséges e a külső pénzforrás bevonása, hanem arról, hogy, mekkora összegben, milyen
kondíciókkal. Annak felhasználása hogyan kerüljön leszabályozásra.
Az előterjesztést – 1 milliárd forint – elfogadja, a 20 éves futamidőt , 5 éves türelmi idővel nem
támogatja, hosszú időre leköti a várost. Az 5 éves türelmi időre is sok a 401 millió Ft kamatteher.
A beterjesztett határozati javaslatot az alábbiak szerint javasolta módosítani, illetve kiegészíteni:
A határozati javaslat I. pontja: A képviselő-testület 1 milliárd Ft összegű kötvény kibocsátásról
döntsön, 10 éves futamidővel, 3 év türelmi idővel. A tőkefelhasználás a javaslat alapján kibocsátott
kötvény esetében 240 millió forinttal kevesebb kamat terheli a várost. Pénzügyileg ezt a megoldást
támogatta.
Ugyanakkor lényegesnek tartja a pénzösszeg felhasználásának leszabályozását, garancia kell a testület
részére is, hiszen ez a döntés a következő testületet is érinti.
A határozati javaslat kerüljön kiegészítésre az alábbi pontokkal:
IV. A kötvény kibocsátása esetén az önkormányzat részére ebből megnyíló pénz csak olyan
fejlesztések finanszírozására használható fel, melyek a képviselő-testületet többletbevételhez
juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik, függetlenül attól, hogy a fejlesztéshez
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kapcsolódik e pályázati lehetőség. A kötvény kibocsátásából rendelkezésre álló összeget
elsődlegesen a pályázati lehetőséghez kapcsolódó saját erő biztosítására kell felhasználni. A
rendelkezésre álló összeg, működési célra nem használható fel.
V. A kötvény kibocsátása miatt rendelkezésre álló pénzeszköz felhasználását a képviselő-testület
abban az esetben engedélyezheti, amennyiben a döntés előkészítés során bemutatásra kerül a
beruházás megtérülése, mely nem lehet hosszabb 15 évnél. A felhasználásról a képviselőtestület minősített többséggel hozhat döntést.
VI. A kötvény kibocsátása miatt rendelkezésre álló pénzösszeg felhasználásáról, az ebből
megvalósult beruházás megtérüléséről ezen belül a többletbevétel illetve a működési kiadások
csökkenéséről a zárszámadási rendeletben, a féléves költségvetési beszámolókban, valamint a
ciklus beszámolókban részletesen be kell számolni, a döntés előkészítés során bemutatott
megtérülési mutatóktól való esetleges eltérést részletesen indokolni kell. A fentiekről az
évente megtartásra kerülő közmeghallgatáson a képviselő-testület nevében a polgármester
adjon részletes tájékoztatást.
VII. A kötvény kibocsátása miatt rendelkezésre álló összeg felhasználásáról szóló döntés
előkészítésben minden bizottság vegyen részt.
A határozati javaslat III. pontjában meghatározott szakértői bizottságot javasolta a mindenkori
alpolgármester személyével kiegészíteni.
Javasolta továbbá, hogy a Képviselő-testület a módosító határozati javaslat elfogadása esetén kérje fel
a jegyzőt, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX.
19.) KT számú rendelet 8.§, 11.§, 18.§, 30.§-ban foglaltak módosítására vonatkozó rendelet
előkészítésére.
Ezen kívül javasolta, hogy a projektjavaslatok részletesen kerüljenek kidolgozásra ki. Felül kell
vizsgálni a képviselő-testület által elfogadott ciklusprogramot, továbbá el kell készíteni a
településfejlesztési koncepciót. A kötvénykibocsátás után így a város a pénzösszeget arra használja fel,
amire szánta.
Szabó Balázsné bizottsági elnök örömmel vette az alpolgármester módosító indítványát. Megfontolt
tárgyalás után került benyújtásra. Felelősségtudatos hozzáállást jelent a képviselő úr részéről. Sok
mindenben egyezett a Bizottság véleményével, a működési kiadásokra vonatkozóan mindenképpen
egyezett a vélemény.
Illés János képviselő az alpolgármester úr által felolvasott indítványt kioktató véleménynek
nyilvánította. Úgy gondolja három pontja van a beterjesztett határozati javaslatnak, egy a döntés, kettő
a bizottság felállítása. Ne kérdőjelezzék meg a bizottság döntését. Megdöbbent, az előterjesztés
előkészítettségén.
A maga részéről nem fogadja el a módosító indítványt.
Vass Ignác Pénzügyi Bizottság elnöke, elmondta nem tudott ott lenni a bizottsági ülésen egészségügyi
okokból. Sokáig azon az állásponton volt, hogy csak olyan fejlesztéseket kell megtenni, mely
bevételhez juttatja a várost. Az itt megtérült pénzeszközöket vissza lehet a hiteltörlesztésre fordítani.
Ha olyan beruházásokat hozna létre a város, mely nem termelő, nem megtérülő, akkor még több
ráfordítást igényel a fenntartása, üzemeltetése. Sok emberrel találkozott, a közmeghallgatásnak
jelentős szerepe volt a véleményformálásban. Általános hozzáállás, ha lehet, ne kelljen kötvényt
kibocsátani, ha muszáj, akkor olyan beruházásra fordítsák, garanciákkal, akkor legyen. Nem a város
fejlődése ellenében vannak itt.
Illés János képviselőnek válaszolva szomorúnak tartotta, hogy kioktatásnak vélte az alpolgármester úr
által elmondottakat. Itt nincs helye a minősítésnek, itt meg kell beszélni a testületi ülésen a
véleményeket.
Csányi István alpolgármester elmondta, hangsúlyozta, az I. pont kivételével egyetértett a beterjesztett
határozati javaslatban foglaltakkal. A létrehozandó szakértői bizottság nem arra hivatott, a
pénzösszegek felhasználását meghatározza. Feladata a pénzintézet kiválasztása az ajánlatok alapján,
onnantól a bizottság megszűnik. A befektetések meghatározása már képviselő-testületi feladat.
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Az általa tett módosító javaslatot akár sértőnek is érezheti Illés képviselő úr, viszont többedmagával
abból az elgondolásból fogalmazták meg ezt a javaslatot, hogy biztosíték legyen a pénzösszeg
felhasználására, ne felelőtlenül legyen elköltve.
Várfi András polgármester helyénvalónak tartja, hogy egymilliárd forintról való döntés esetén élénk
vita folyik a képviselők között. Szeretné azonban, ha az eddigiekhez hasonlóan a továbbiakban is
összhang lenne a képviselők között. A javasolt módosítással kapcsolatban is egy véleményen
lennének. Senki ne érezze azt, hogy az ő érdeme a javaslat. Hangsúlyozta, hogy az eredetileg
beterjesztett határozati javaslat nem azt jelenti, hogy a testület felelőtlenül kívánta elkölteni a
pénzösszeget. A maga részéről támogatta a módosító javaslatot. A hitel felvételhez hasonlóan annak
felhasználást is le kell szabályozni az SZMSZ szerint. Ebben nem lehet ellentmondás. A szépen
összeállított határozati javaslat módosítás pedig csak azt jelenti, összeszedett gondolatokkal álltak elő.
Illés János képviselő hozzászólásában elmondta, a polgármester által elmondottakkal egyet ért, de a
pontokban javasolt módosítással nem. Adott pillanatban a képviselő-testület majd dönt és akkor majd
az érdekek képviselődnek.
Czibulka György képviselő az alpolgármester szakértőbizottságba való felvételét javasolja.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnök kérte a szakértői bizottságban való szereplés alóli
felmentését. Maga helyett javasolta Szabados Ferencet a bizottság külsős tagját megválasztani a
szakértői bizottságba.
Gombár Mátyásné lakos hangsúlyozta, kétségtelenül nagy felelősség a mai döntés, hiszen a 10 év
nagyon hosszú idő. Nagyon jó dolognak tartotta Csányi István alpolgármester úr által felvetett
módosításokat a felhasználás keretek közé szorítása miatt. Csak arra szabad felhasználni a pénzt,
amiből bevétel van.
Vaszkó Katalin lakos a közmeghallgatásokon hiányolta a nagy vállalkozók jelenlétét. Jelenleg sincs
az ülésen nagy vállalkozó. Megnevezett vállalkozókat, Illés János képviselőtől a vállalkozására
vonatkozó adatokra kérdezett rá.
Várfi András polgármester megkérte a hozzászólót, maradjanak a kötvénykibocsátás témakörénél.
Befolyása nincs az emberek aktivitására. A közmeghallgatások alkalmával most 200 fős résztvevői
kör volt, eddig általában 50-60 fős volt az érdeklődés. Minden vállalkozó saját maga dönt rész vesz-e a
közmeghallgatásokon, képviselő-testületi üléseken. A Vaszkó Katalin hozzászólásának második részét
nem az ülés témakörébe tartozónak ítélte meg.
Dr. Kovács Béla képviselő elmondta, nem volt a kötvénykibocsátás mellett, nem látta a kitűzött
célokat. A közmeghallgatások után több alkalommal és helyen megtörtént a képviselő-testület tagjai
között az egyeztetés, megbeszélések lefolytatása. Könnyű lenne arról dönteni, csak működtessék a
várost úgy, ahogy átvették. Az alpolgármester által felolvasott módosító javaslatot tartja annak a
konkrétan beépített fékezőerőnek, ami bevállalható. Fontos, hogy mindenben van rizikó. Ugyanakkor
az előrelépés, fejlődés lehetősége is benne van. Az időpontok belátható távolságra szűkültek,
mindenkinek egyéni megítélési, erkölcsi képességére bízza hogyan fog szavazni. Tiszta szívvel
javasolja, álljon mindenki a kötvénykibocsátás mellé. A város előrelépését ne akadályozzák,
tapasztalva a települések EU-s pénzekért való harcát minden nap.
Izsó Csaba képviselő úgy gondolta vállalható kompromisszum az alpolgármester úr által felolvasott
javaslat. Dönteni kell, megmarad a város a mostani állapotában, bezárkózik, ezen a szinten tartja fenn
az intézményeket, vagy kihasználja a megnyíló Európai Uniós forrásokat és erejéből, tudásából a
maximumot kihozva pályázik. Az indítvány tartalmazza azokat a fékező erőket, mely alkalmas arra,
hogy a képviselő-testület fel tudja vállalni. Több év múlva is bátran a polgárok szemébe nézhetnek, azt
mondhatják majd jól döntöttek.
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Babos László képviselő elmondta, a kötvénykibocsátást ellenezte a korábbiakban. Egyrészt azért,
hogy az önkormányzatok önerejéhez milyen támogatásokat kaphatnak. Most is van olyan, mely akár
90%-os támogatást jelent. Az alpolgármester úr által felolvasott javaslatot most először hallva, tetszett.
Elfogadhatónak tartja a kötvénykibocsátást, megtalálhatók a fékek a felhasználást illetően.
Putnoki László képviselő elmondta, a közmeghallgatáson egy intelem elhangzott, ne kapkodjanak. Az
alpolgármester úr által felolvasott javaslat elfogadhatónak tartotta. Úgy érkezett az ülésre, nemmel
fog szavazni. Még mindig nem billent az igen oldalára, mert véleménye szerint ki kell dolgozni
részletesen. Esetleg egy újabb rendkívüli testületi ülésen szívesen szavazna ebben az ügyben. Úgy
gondolja alpolgármester úr előterjesztése fontos volt, átgondoltságot tükrözött. Kell, mintának jó, amin
gondolkodjanak a felhasználást illetően. A célt tisztán kell látni, mit és hogyan. Jobban át kell
tekinteni, ne kapkodjanak.
Vass Ignác képviselő véleménye szerint a most megjelent pályázatok sürgőssé teszik a döntést. 2008.
év első felére a pályázati pénzek elfogynak. Ha már döntenek a szükségességről, nem látja értelmét,
hogy tovább húzzák az időt. Nincs idő a pályázati kiírások miatt.
Dr. Palya József képviselő megfogalmazta az önkormányzat kényszerhelyzetben van. A következő
évben önkormányzatokra jutó támogatás csökkenni fog, inflációs hatások negatívan érintik a
működést. A fejlesztésekhez nincs pénz. Ha pályázni kell, akkor most kell, nem lehet az időt húzni.
Nagy felelősség terheli a képviselő-testületet, fel kell vállalni, a város eladósítását 10-13 évre, ha nem
vállalják fel, akkor nem lehet szabadon felhasználható pénzeszközhöz jutni. A kötvénykibocsátás által
felhasználható pénz azonnal felhasználható. A döntést fel kell vállalni most, ne húzzák az időt.
Putoki László képviselő elmondta, egy-két napra gondolt, amikorra össze lesz szedve az anyag. De
nélküle is meg tudják szavazni, ha ő nemmel szavaz. Szereti átlátni a dolgot, mi megy rendszerezetten.
Rácz Imre képviselő Putnoki László képviselőt kérdezte, mit tud még két nap alatt dönteni, ha most
nem tudja eldönteni. Sok vállalkozó ül itt, akik hitelből vállalkoztak. Saját erőből nem tudnák
létrehozni a vállalkozásra. Személy szerint támogatja a kötvénykibocsátást.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, egyet lehet érteni Putnoki László képviselő felvetésével is, azzal,
hogy meg lesz a lehetősége, mivel most a képviselő-testület, ha elfogadja a határozati javaslatot, arról
dönt, hogy egy folyamatot indít útjára. Végeredménye lesz az ajánlatok beérkezése, melyekből látható,
milyen feltételekkel vállal kötelezettséget a képviselő-testület. Kedvezőtlen megítélése mellett a
képviselő úrnak még lehetősége van a folyamat megakasztására. Az ajánlatokat a szakértői bizottság
felbontja és értékeli. Összeállítanak egy értékelést, melyet a képviselő-testület elé terjesztenek. A
döntést akkor kell meghozni.
A folyamat nem most indult el, az itt jelenlévők közül senki nem mondhatja el jártas lenne a
kötvénykibocsátásban. A tanácsrendszer idején gázkötvény-kibocsátással már találkozhattak,
alapvetően jól működött, mivel a gáz beruházás ebből valósult meg. A folyamatnak lehetnek
problémái, buktatói, konfliktusai, lényeges a végeredmény. Egy csomóponthoz érkezet a testület, itt
van kompromisszum lehetősége a képviselőknek. Nagyon hosszú egyeztetések utáni fontos lépésnél
tartanak. A vélemények alapvetően két részre oszlottak, szükséges, illetve nem szükséges kötvényt
kibocsátani. Ezen vélemények függetlenek a politikai hovatartozástól. Szerdától mindkét irányvonal
azt kereste, lehet-e olyan garanciális szabályokat beépíteni, ami tényleg figyelemmel van arra, hogy a
közmeghallgatáson mik hangzottak el, milyen szabályokat javasoltak az ott megjelentek. A garanciális
szabályok kompromisszumokkal jöttek létre. Egyeztettek a megfogalmazás után polgármester úrral, és
gazdasági szakemberekkel is egyeztették. Olyan döntés kezd kibontakozni, mely a testület és talán a
városlakók számára is kezd kibontakozni. Felülvizsgálatra kerültek a fejlesztési elképzelések többek
között, külső könyvvizsgálókkal, belső könyvvizsgálókkal egyeztettek. A mai döntéshozatal az egyik
állomása.
Annak oka, hogy nem a hivatal tette a képviselő-testület elé, az is jelképezi, megtestesíti a
kompromisszumot. Annak van jelképértéke, hogy alpolgármester úr terjeszti elő a módosító javaslatot.
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Az SZMSZ módosítást egyeztették jegyző úrral, annak tekintetében, milyen döntésekhez kell
minősített többség, mit tartalmazzon a költségvetési rendelet még a jogszabályi államháztartási
előírásokon túl, a zárszámadás, stb. Kellenek a szabályok. Le kell fektetni azokat a szabályozásokat az
önkormányzati döntéshozataloknál, melyeket a képviselő-testület kíván érvényesítni a döntések
kapcsán. Úgy gondolja, olyan csomóponthoz érkezett a képviselő-testület, mely nincs lezárva. Az
ajánlatok beérkezése után, dönt a képviselő-testület. Zárt kibocsátású kötvény, megfelelő befektetési
alapok vásárolják fel.
Várfi András polgármester megköszönte jegyző úr kiegészítését, melyben az elmúlt időben zajló
műhelymunkáról is számot adott. Mint a város polgármestere, ennek megfelelően szeretne dolgozni,
szeretné, ha a képviselő-testület is egységes, város érdekeit szem előtt tartva egyezne meg,
kompromisszumot kötne.
Megkérdezte van-e további kérdés, észrevétel.
További hozzászólás hiányában lezárta vitát és összegezte az elhangzott módosító javaslatokat. Csányi
István alpolgármester úr által tett módosító indítvány szerint az eredetileg beterjesztett határozati
javaslat I. pontja az alábbiak szerint módosulna: a képviselő-testület 1 milliárd Ft összegű kötvény
kibocsátásról dönt, 10 éves futamidővel, 3 év türelmi idővel
A határozati javaslat kiegészül az alábbi pontokkal:
IV.
A kötvény kibocsátása esetén az önkormányzat részére ebből megnyíló pénz csak
olyan fejlesztések finanszírozására használható fel, melyek a képviselő-testületet
többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik, függetlenül
attól, hogy a fejlesztéshez kapcsolódik e pályázati lehetőség. A kötvény
kibocsátásából rendelkezésre álló összeget elsődlegesen a pályázati lehetőséghez
kapcsolódó saját erő biztosítására kell felhasználni. A rendelkezésre álló összeg,
működési célra nem használható fel.
V.
A kötvény kibocsátása miatt rendelkezésre álló pénzeszköz felhasználását a
képviselő-testület abban az esetben engedélyezheti, amennyiben a döntés
előkészítés során bemutatásra kerül a beruházás megtérülése, mely nem lehet
hosszabb 15 évnél. A felhasználásról a képviselő-testület minősített többséggel
hozhat döntést.
VI.
A kötvény kibocsátása miatt rendelkezésre álló pénzösszeg felhasználásáról, az
ebből megvalósult beruházás megtérüléséről ezen belül a többletbevétel illetve a
működési kiadások csökkenéséről a zárszámadási rendeletben, a féléves
költségvetési beszámolókban, valamint a ciklus beszámolókban részletesen be
kell számolni, a döntés előkészítés során bemutatott megtérülési mutatóktól való
esetleges eltérést részletesen indokolni kell. A fentiekről az évente megtartásra
kerülő közmeghallgatáson a képviselő-testület nevében a polgármester adjon
részletes tájékoztatást.
VII.
A kötvény kibocsátása miatt rendelkezésre álló összeg felhasználásáról szóló
döntés előkészítésben minden bizottság vegyen részt.
További módosítás hangzott el az eredetileg beterjesztett határozati javaslat II. pontja szerinti szakértő
bizottság tagjait illetően. A bizottság kiegészülne az alpolgármester úr személyével, illetve Hangya
Lajosné bizottsági elnök kérése alapján, helyébe Szabados Ferenc a Humánpolitikai Bizottság külsős
tagja kerülne megválasztásra.
A maga részéről javasolta még az ajánlattételi felhívásban az ajánlatok beérkezési határidejét 2007.
december 14. napra módosítani, továbbá az ajánlati felhívást a Folks Bank Zrt. Részére is megküldeni.
Felkérte a képviselő-testületet, hogy döntsenek a módosító javaslatról.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal elfogadta.
A szavazás eredményére figyelemmel a Polgármester a fentiekben elfogadott módosítások szerinti
határozati javaslatot tette fel szavazásra, melyről indítványozta a név szerinti szavazást.
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Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a névszerinti szavazásra tett indítványról a testület vita nélkül
határoz.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
361/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Önkormányzata Kötvény
kibocsátása tárgyú napirendi pontról névszerinti szavazással dönt.
Határidő: azonnal
A fentiekre figyelemmel Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy a jelenléti ív alapján
felolvasott nevük elhangzása után igen, nem vagy tartózkodom nyilatkoztattal szavazzanak. Felhívta a
figyelmet, hogy a hatályos SzMSz rendelkezése alapján a kötvény kibocsátáshoz minősített többségű
szazvatra van szükség.
Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné tartózkdom, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Tímár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.
A polgármester összegezte a névszerinti szavazás eredményét: 15 igen, 2 tartózkodás, amely alapján
kihirdette az alábbi határozatot:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
362/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
I.
dönt 1 milliárd Ft összegű kötvény-kibocsátásáról, 10 éves futamidővel 3 év türelmi
időre;
II.
dönt egy a kötvény-kibocsátást felügyelő Szakértői Bizottság felállításáról, mely
bizottság tagjai: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester, Vass Ignác
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Szabó Balázsné az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, Izsó Csaba a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke és Szabados Ferenc a
Humánpolitikai Bizottság külső bizottsági tagja. A bizottság munkáját szakértőként
segíti Kovácsné Oláh Veronika, Cséffai János könyvvizsgálók, dr. Sasvári Anna
ügyvéd, továbbá egy banki szakember. A bizottság ülésén meghívottként részt vesz a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályok
vezetői, valamint a jegyző.
III.
felhatalmazza
a Pénzügyi Osztály vezetőjét az önkormányzati kötvénykibocsátásra
vonatkozó ajánlattételi felhívás pénzintézetek részére történő kiadására;
Szakértő Bizottságát a beérkező ajánlatok értékelésére és azok
sorrendjének megállapítására;
Polgármesterét a kötvény-kibocsátási szerződés aláírására, annak
Képviselő-testület általi jóváhagyását követően. Utasítja a polgármestert,
hogy a Szakértői Bizottság üléséről készült jegyzőkönyveket is terjessze a
Képviselő-testület elé a szerződés jóváhagyását megelőzően.
IV.
A kötvény kibocsátása esetén az önkormányzat részére ebből megnyíló pénz csak
olyan fejlesztések finanszírozására használható fel, melyek a képviselő-testületet
többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik, függetlenül attól,
hogy a fejlesztéshez kapcsolódik e pályázati lehetőség. A kötvény kibocsátásából
rendelkezésre álló összeget elsődlegesen a pályázati lehetőséghez kapcsolódó saját erő
biztosítására kell felhasználni. A rendelkezésre álló összeg, működési célra nem
használható fel.
V.
A kötvény kibocsátása miatt rendelkezésre álló pénzeszköz felhasználását a képviselőtestület abban az esetben engedélyezheti, amennyiben a döntés előkészítés során
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VI.

VII.

bemutatásra kerül a beruházás megtérülése, mely nem lehet hosszabb 15 évnél. A
felhasználásról a képviselő-testület minősített többséggel hozhat döntést.
A kötvény kibocsátása miatt rendelkezésre álló pénzösszeg felhasználásáról, az ebből
megvalósult beruházás megtérüléséről ezen belül a többletbevétel illetve a működési
kiadások csökkenéséről a zárszámadási rendeletben, a féléves költségvetési
beszámolókban, valamint a ciklus beszámolókban részletesen be kell számolni, a
döntés előkészítés során bemutatott megtérülési mutatóktól való esetleges eltérést
részletesen indokolni kell. A fentiekről az évente megtartásra kerülő
közmeghallgatáson a képviselő-testület nevében a polgármester adjon részletes
tájékoztatást
A kötvény kibocsátása miatt rendelkezésre álló összeg felhasználásáról szóló döntés
előkészítésben minden bizottság vegyen részt.

A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT számú rendelet 8.§, 11.§, 18.§, 30.§-ban
foglaltak módosítására vonatkozó rendelet előkészítésére.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
18. Napirendi pont
Mezőőri beszámoló
Várfi András polgármester elmondta a napirendi pontban mezőőri beszámolókat láthatnak a
képviselők az egész évi tevékenységükről és teljesítményükről. 2007 tavaszától 6 mezőőr teljesít
szolgálatot a város területén.
Szabó Balázsné képviselő mind a hat beszámolót próbálta értelmezni a jelentések lényegének
tekintetében. Mint mezőgazdasági vállalkozó szakmai szemmel is vizsgálta azokat. Teljesítményalapú
és megfigyelő alapú szempont szerint értékelte a beszámolókat. Tavasszal, 1 fő mezőőr beállításával a
gazdák részéről negatív visszajelzések érkeztek, a mezőőri járulék megnövekedése kapcsán is. Kellett
az elmúlt időszak annak igazolására, hogy igen is szükség volt a plusz egy fő beállítására. A
beszámolók különböző formátumúak voltak, alapvetően nem elégedett azokkal. Néhány mezőőr
teljesítményével ő maga is elégedetlen. Szám szerint sok esetről, bejelentésről is tesz említést néhány
mezőőr, feltételezi, ott nagyobb a rend, ahol kevesebb esetről van leírás.
Megjegyezte, a fakivágással mindegyik mezőőr foglalkozik. Van, aki utólagos engedély beszerzésével
elintézettnek tekinti a fakivágást. Véleménye szerint nagyobb mennyiségű fakivágás esetén elvárná a
mezőőrök hatékonyabb közreműködését, a kivágások megakadályozását az engedély bemutatásáig.
Példaértékű megfigyeléseket tettek a parlagfű veszélyeztetettség, rágcsálók elszaporodása
tekintetében. Kérte a falugazdász felé való jelentését ezen veszélyforrásoknak. Növénytermesztés
esetén kártevők megfigyeléséről tesznek jelentést. Hatból négy mezőőr beszámolóját találta
teljesítményalapon eseménydúsnak.
Az állattartó telepek körüli megfigyeléseket is nagy örömmel vette. A művelési kötelezettségek
elmulasztását, a fasorok kipusztulását megfigyelik. Megemlítette még, valószínűleg megtette több
mezőőr, de a beszámolóban nem szerepelt a rendőrséggel való kapcsolatfelvétel szorgalmazása,
együttműködés. Az illegális szemétlerakással szembeni intézkedés hatékony volt. Smíri Sándor
mezőőrt megnevezve megdicsérte beszámolóját és a 8 hónap alatt végzett munkáját.
Mindegyik mezőőrnek megköszönte munkáját. Kifejezte jókívánságait és reményeit az elkövetkező
időben a gazdákkal való együttműködés konkrét, határozott kapcsolat fenntartására.
Izsó Csaba képviselő elmondta, a Városüzemeltetési Bizottságon tárgyalták a mezőőrök munkáját.
Összegezve megfogalmazták a beszámolók és a mezőőrök munkája elfogadható, a beszámolót
elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek. Vannak azonban gondok is. A gyomaendrődi
gazdatársadalom nem tudja eléggé kommunikálni a gondjukat a mezőőrökkel. Javasolta, a
gazdálkodók hívják meg a mezőőröket a rendezvényükre, fórumaikra. A bizottsági ülésen nem lehet a
megalapozatlan, nem kézzel fogható problémákat megbeszélni. A gazdáknak van lehetőségük a
bizottsági üléseken való részvételre is.

474

Várfi András polgármester szintén jó munkát kívánt a mezőőröknek. A mezőőröket kérte, a kritikai
észrevételeket vegyék figyelembe, melyek elhangzottak.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testületet a beszámolók elfogadásáról való
szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
363/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a mezőőri beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Közterület-felügyelő beszámoló
Várfi András polgármester a napirendben szereplő beszámolót ismertette miszerint 2007. évben két
közterület-felügyelő dolgozott a város utcáin.
Vass Ignác képviselő megkérdezte a közterület-felügyelők további cél meghatározásánál a helyszíni
birság és a feljelentések számának további növelése alatt, mit értenek.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a cél azt fogalmazta volna meg, hogy nagyon sokáig a
közterület-felügyelők csak szóbeli figyelmeztetést alkalmaztak, minimális volt a helyszíni bírság. A
feladataik a lakosság körében ismertek. Az ügyintézések érdemi ügyintézések legyenek, ezt csak úgy
lehet elérni, ha emelkedik a helyszíni bírság és a szabálysértési feljelentések száma. A közterületfelügyelők nem mindenben értenek egyet, viszont ezeknek a kérdéseknek súlyt kell adni.
Várfi András polgármester elmondta, azért van két közterület-felügyelő, hogy a problémát észlelje és
büntessen.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában a beszámolók elfogadásáról való szavazásra kérte fel a képviselő-testületet.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
364/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közterület-felügyelői beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodás jóváhagyása
Várfi András polgármester elmondta, a Békési Kistérségi Társulásból való átlépés miatt a
megállapodást módosítani szükséges. 2008. január 1-től az egyes Társulásban ellátott feladatokban a
város nem fog részt venni. Kivételt képez az orvosi sürgősségi ellátás. A Társulási Tanács 2007.
november 20-i ülésén a módosításokat megtárgyalta és elfogadta.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
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Hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testületet a módosítás ilyen formában történő
elfogadásáról való szavazásra.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
365/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2004. évi CVII. törvény 1. § (9) bekezdés b) pontja
szerint hozzájárulását adja a Békési Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosításához
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
A 46. számú főút, Gyomaendrőd várost elkerülő szakaszának (I. ütem, a 46. számú főút
külterületi szakasza és a 443. sz. közút – Szarvasi út – külterületi szakasza között) megépítésre
vonatkozó javaslat
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a 46. számú főút Berényi út és Szarvasi út
közötti szakasz megépítésére vonatkozó javaslatról. A városban hamarosan nagyobb építkezések
lesznek, ilyen a Budapest-Lökösháza vasútvonal szakasz rekonstrukciója, melynek Mezőtúr-Gyoma
szakaszának építésére 2008. tavasztól – 2009. szeptember 30-ig kerül sor. A Gyoma-Békéscsaba
projekt része a Fő út – Vasútvonal kereszteződés aluljáró építése. A közlekedés az egy főutcás
városban ezen időszakban problémás lesz. A javaslat nagy kérést takar, a város számára azonban egy
lehetőséget a közlekedés elterelésével a belterületi utak tehermentesítésre. Az elkerülő út
megépítésének korábbi elkezdésére való kérést a képviselő-testület jóváhagyása után több fórumon
kezdeményezni fogja.
Illés János képviselő kérdezte konkrét terv látszik a mellékelt rajzon, vagy a vonalzó egyenes.
Várfi András polgármester elmondta, elképzelés van a rajzon. Több országgyűlési képviselőnek
javasolta megfelelő bizottságokon való felvetésre is az elkerülő út megépítésének lehetőségét.
Mindenféleképpen fontos a nagy építkezések idejére a kamionforgalom kitiltása a Közút Felügyelőség
segítségével vagy az elkerülő út megépítése.
Megkérdezte van-e hozzászólás, javaslat.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testületet felkérte a határozati javaslat megszavazására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
366/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a 46. számú főút, Gyomaendrődöt elkerülő
szakaszának (I. ütem, a 46. számú főút –Mezőberény felőli- külterületi szakasza és a 443. sz.
közút -Szarvasi út- külterületi szakasza között) megépítésére vonatkozó javaslatot.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a beruházás megvalósításában érintett
állami szervekkel történő egyeztetések lebonyolítására, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
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22. Napirendi pont
Területvásárlás és csere a Bethlen Gábor Szakképző Iskola kezelésben lévő volt Ipari Iskola
mellett
Várfi András polgármester a napirendi pontot ismertette. Elmondta a területvásárlás és csere
Poharelec László gyomaendrődi lakos tulajdonában lévő beépítetlen területekre vonatkozik. A
ajánlatot Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megtette, Poharelec László nyilatkozatában 1.286
eFt-tal magasabb összeget jelölt meg az ajánlottal szemben. A véleményező bizottságok megtárgyalták
az ajánlatot és a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint nem javasolják az adásvétel
megkötését a fenti ajánlat alapján.
Illés János képviselő meglátása szerint messze áll egymástól az Önkormányzat és az eladó ajánlata.
Nem értette a Takarékszövetkezet nyilatkozatának, mi köze van az adásvételi ajánlathoz.
Dr. Csorba Csaba válaszában elmondta, a Takarékszövetkezetnek közvetetten van annyi köze az
adásvételhez, hogy az ingatlanon teher van, az értékesítés esetén a Takarékszövetkezet a követeléseit
kielégíti, az eladó pedig nyereséget szeretne produkálni.
Illés János képviselő nem értette, hogy az 1.600 eFt-os ingatlanra, hogyan adott 2.300 eFt-os hitelt a
pénzintézet.
Várfi András polgármester elmondta, valószínű a Takarékszövetkezetnek ez az ingatlan megér
annyit.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Felkérte a képviselő-testületet a határozati javaslatról való szavazásra, miszerint a Képviselő-testület
az ajánlatot nem fogadja el.
A képviselő-testület vita nélkül, 14 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
367/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Poharelec László Gyomaendrőd, Honvéd utca 7/1.
szám alatti lakos bruttó 2.900 eFt összegű, a tulajdonában lévő 3410/3 hrsz.-ú „beépítetlen
terület” művelési ágú, 2083 m2 területű ingatlan megvásárlására tett ajánlatát nem fogadja el.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
A gyomaendrődi 082/16 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Várfi András polgármester bejelentette, hogy Bizottsági felhatalmazás alapján az előszerződést
megkötötte a napirendben foglalt Ipari park bővítésre vonatkozó ingatlanok megvásárlása kapcsán. A
foglalót a tulajdonos megkapta, az Ipari park mellett az Önkormányzat vásárolja meg az ingatlant.
Ezen túl az ingatlanok mellett lévő két területre igényt jelentett be az Önkormányzat a Nemzeti
Földalaphoz. Ha nem kapja meg ingyen, akkor is kedvezményes elővásárlásra nyújt lehetőséget.
Négyzetméterre vetítve megéri, szántóföldben gondolkodva soknak tűnik, de a hely frekventáltsága
miatt jó vétel.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában a képviselő-testületet a határozat elfogadására kérte fel.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
368/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete ajánlatot tesz Csizmadia István és Csizmadia
Zoltán Gyomaendrőd, Hősök u. 31. szám alatti lakosok tulajdonában lévő 082/16 hrsz.-ú, 5 ha
1071 m2 területű, 76,85 AK értékű szántó művelési ágú termőföld megvásárlására 2 millió
forint összegben az alábbi feltételekkel.
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az adásvétel biztosítása érdekében előszerződést
kíván kötni 200 eFt foglaló kifizetése mellett,
2. A vételár fennmaradó részének megfizetése: a végleges adásvételi szerződéssel
egyidejűleg.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 8 napig tartja az ajánlatát.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az előszerződés és a
végleges szerződés megkötésére.
ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Csizmadia István (szül: helye és ideje: Gyoma, 1968.06.22. an:
Ladányi Terézia) Gyomaendrőd, Hősök útja 31, és Csizmadia Zoltán (szül: helye és ideje:
Gyula, 1980.11.13. an: Ladányi Terézia) Gyomaendrőd, Hősök útja 31. szám alatti lakosok,
mint eladók
másrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Képv. Várfi András polgármester) mint vevő között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételek szerint.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Szerződő felek megállapítják, hogy az eladók tulajdonát képezi egymásközt egyenlő,
tulajdoni hányad arányban a gyomaendrődi 082/16 hrsz-ú, 5 ha 1071 m2 területű,
76,85 AK értékű, szántó művelési ágú ingatlan.
Eladók eladják, vevő pedig megveszi az eladók tulajdonát képező, az 1. Pontban
részletesen meghatározott ingatlant.
Szerződő felek a jogügyleti ingatlan vételárát kölcsönösen kialkudva 2.000.000.- Ft,
azaz: Kettőmillió forint összegben határozzák meg, amely vételárat a jelen
előszerződés aláírásától számított 1 évig tartják. Vevő a jelen előszerződés aláírásának
napján eladók kezeihez 200 000,- Ft azaz: Kettőszázezer forint összeget, foglalóként,
készpénzben fizet meg. Eladók a foglaló címén átadott összeg hiánytalan átvételét a
jelen előszerződés aláírásával elismerik és nyugtázzák. Szerződő Felek a foglaló jogi
természetével, illetve minôsítésével tisztában vannak. Tudomással bírnak arról, hogy
amennyiben az adásvételi szerződés megkötése Eladó érdekkörébe tartozó okból
marad el, a foglaló kétszeres összegét köteles Vevő részére megfizetni. Ha a szerzôdés
megkötése Vevő érdekkörében felmerült okból marad el, Vevő a foglalót elveszíti.
Visszajár Vevőnek a foglaló, ha az adásvételi szerzôdés megkötése olyan okból hiúsul
meg, amelyért egyik Szerződő Fél sem felelős, vagy mindketten felelősek.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a vevő a vételár fennmaradó részét majd a
végleges adásvételi szerződés aláírásával fizeti meg az eladóknak, tulajdoni hányaduk
arányában.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen előszerződés feltételei szerint az
aláírásától számított 1 éven belül egymással végleges adásvételi szerződést kötnek.
Eladók szavatolnak a jogügyleti ingatlanok per-, teher-, és igénymentességéért.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a vevő majd csak a végleges adásvételi
szerződés aláírásával egyidejűleg lép az ingatlan birtokába.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen előszerződéssel kapcsolatosan felmerülő
valamennyi költséget a vevő Önkormányzat viseli.
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9.

Szerződő felek meghatalmazzák dr. Tímár Gyöngyi ügyvédet (5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 4.), hogy őket, ezen jogügylet során az ügyvédi törvényben
meghatározott teljes jogkörrel képviselje.

Felek a jelen adásvételi előszerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2007. november hó ....... napján.
………………………………….
Csizmadia István
Eladó

…………………………………. ………………………………….
Csizmadia István
Gyomaendrőd Város
Eladó
Önkormányzata képviseletében
Várfi András
Vevő

Ellenjegyezte:
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Deák Ferenc utcai tornaterem hasznosítása
Várfi András polgármester a Deák Ferenc utcai tornaterem hasznosítására vonatkozó határozati
javaslat kapcsán elmondta, az épület a tornaterem funkcióját nem betölteni jelen állapotában. Az
épület felújításra szorul, az iskola azonban meg tudja oldani a testnevelés oktatását az épület
használata nélkül is. Az épület felújításának és hasznosításának lehetősége pályázat útján való
bérbeadása kizárólagos sport céllal. Például fallabda pálya, parkoló biztosításával.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
A határozati javaslatban leírtakkal való egyetértés esetén kérte a képviselő-testületet a szavazásra.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
369/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd,
Deák Ferenc utca 1. szám alatti tornaterem ingatlant az alábbi pályázati kiírás alapján
meghirdeti hasznosításra.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet
a Gyomaendrőd, Deák Ferenc utca 1. szám alatt lévő
tornaterem sportcélú hasznosítására,
2008. február 1.-től, határozatlan időre
Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, akik a részletes pályázati kiírásban
meghatározott feltételeknek megfelelnek.
A pályázat elkészítéséhez, a pályázat részletes feltételeire vonatkozó előírások ingyenesen
átvehetők a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjénél.
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66) 386-122/136 mellék.
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Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve,
"Deák Ferenc utcai tornaterem" jeligével ellátva 2008. január 11.-én 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 versenyeztetési szabályzat szerint. Aki a legmagasabb ajánlatot teszi a bérleti díj
mértékére.
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt, a 2008. januári ülésén.
A pályázat előzetes véleményezését és döntés előkészítését Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete 14/2003. (VI.5.) KT. számú rendelet 27. § (1) bekezdésében meghatározott
munkacsoport végzi.
A döntés időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak
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. A tornaterem kizárólag sportcéllal hasznosítható,
4. Bérlő a vállalja, hogy az ingatlan üzemeltetéséhez szükséges helyreállítási, felújítási és
egyéb felmerülő munkákat saját költségén elvégzi. Pályázónak egy éven belül el kell végzi
a tetőszerkezet és a födém felújítási munkáit,
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 tevékenységét,
7. Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támogatást a működéshez, valamint az ingatlan
fenntartásához,
8. A szerződés megkötése a pályázati 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 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 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.
Határidő:
2007. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester

480

25. Napirendi pont
Templomzugi szabadstrand üzemeltetőjének kérelme
Várfi András polgármester elmondta a Templomzugi szabadstrand üzemeltetője, Pájer Sándor kérte
az ideiglenes használati engedély meghosszabbítását arra az időre, amíg vele az Önkormányzat
szerződéses kapcsolatban van, az általa megépített építmények használatát illetően. Ez az
előterjesztésben felsorolt építmények esetében 2014. december 31-i határidőt jelent. A Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság megvitatta az előterjesztést, ezt terjesztette a
Képviselő-testület elé.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a határozati javaslattal kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában megkérte a képviselőket a bizottság előterjesztését a fentiek szerint szavazzák
meg.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
370/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő–testülete hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő 7701/1 hrsz.
alatt felvett Templomzugi szabadstrand területére Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
IV. 581-3/1998 számú határozatával kiadott szabadstrandi építmények ideiglenes
használatbavételi engedélye 2014. december 31. napjáig meghosszabbításra kerüljön.
Határidő: 2007. december 15.
Felelős: Várfi András polgármester
26. Napirendi pont
Közvilágítási lámpatest bővítésére irányuló kérelem
Várfi András polgármester elmondta, a napirendi pontban két kérelem érkezett utcai világítás
kihelyezése miatt. Egyikben a Kacsoh Pongrác utcai ingatlan tulajdonosok kérték a hivatalt az
Alkotmány utca 15. sz. előtt 1 db közvilágítási lámpatestet szereljenek fel az útkereszteződés
megvilágítására. A hivatal dolgozói megvizsgálták a bejelentést, megállapították a kérés indokolt a
balesetveszély miatt.
Másik pontban az Ady Endre és Német-zugi sor utcai ingatlantulajdonosok kérik egy lámpatest
felszerelését a közbiztonság növelése miatt. Több helyen is lehetnek még hiányosságok, de egy-egy
lámpatest elhelyezését támogatni szokta a bizottság.
Mindkét kérést a véleményező bizottság a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság támogatja.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában a képviselő-testületet felkérte a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
371/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
1.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közvilágítás hálózatának bővítése kapcsán a
Gyomaendrőd, Alkotmány utca 15. sz. előtti oszlopra 1db közvilágítási lámpatest
felszerelését indokoltnak tartja, annak felszerelését támogatja. Továbbá felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a megállapodás megkötésére.
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2.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közvilágítás hálózatának bővítése kapcsán a
Gyomaendrőd, Ady Endre utca 1. sz. előtti oszlopra 1db közvilágítási lámpatest
felszerelését indokoltnak tartja, annak felszerelését támogatja. Továbbá felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a megállapodás megkötésére.
Határidő:a felszerelésre: 2008. július 31.
27. Napirendi pont
Az önkormányzati intézmények települési környezetvédelemmel kapcsolatos javaslatainak
összefoglalása
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, a képviselő-testület a település intézményeit a
környezetvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás kérése során az intézmények tevékenységeit és
javaslatait tartalmazza az előterjesztés. Ebben az ügyben a fejekben kell rendet tenni.
Hulladékszállításról beszélve a feltételeket is meg kell teremteni. A javaslatok mellett igények is
megfogalmazódtak. Kevés a zöldsziget, kevés a szeméttároló edény. Szó lehet versenyek, pályázatok,
rajzpályázatok kiírásáról. Az intézmények pozitívan állnak a környezetvédelemhez.
A település környezetvédelmi intézkedési tervének elkészítésére és előterjesztésére – 2007. november
29. – nem volt elég idő, a pontos kidolgozás követelményeinek megfelelően. Ezért most az
intézmények javaslatait adják elő a napirendi pontban.
Hangya Lajosné bizottsági elnök jónak tartja a kezdeményezést. Az intézmények szépen összegzik a
feladatokat. Mindemellett javasolta a túraútvonalon egy tanösvény létrehozását. Erre korábban
készültek tervek a hivatalban. A gyerekeket természetszeretetre nevelhetők, a látványt 1-2 kilométeres
távon belül összpontosítva lehet bemutatni. Az iskoláknak sokat jelentene. Más városokban meglévő
tapasztalok csak jó eredményről számolnak be.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást. Ezzel a problémával mindenkinek
foglalkoznia kell. A Nemzeti Park igazgatójával már felvette e témában a kapcsolatot. Korábbi
években a költségvetésben mindig volt elkülönítve összeg. Általában festéseket, javításokat
finanszíroztak ebből. Már most a tél folyamán elkezdik a túraútvonallal kapcsolatos teendőket.
Közölte Tirják László igazgató, bármilyen elképzelést támogat. Együtt kell dolgozni a tanösvény
kialakításán. Sok mindenre lenne igény.
Dr. Kovács Béla képviselő másik útvonal megtekintését javasolta, melyen az emberi barbárságot
lehetett megfigyelni vasárnap. 15 kutya, 25 fiatalember volt a Német-zugi ártérben, fákat vágtak ki
derékmagasságban elvágva láncfűrésszel. Jó lenne, ha a Nemzeti Park is időnként járná a területet.
Várfi András polgármester elmondta, a Nemzeti Park igazgatójával beszélt egy természetőr
beállításáról. Akkor erre nem volt lehetőség, azóta már bővülni fog a létszám, valószínűleg az államfő
látogatásának hatására. A korábbi nagyarányú létszámleépítések ezeket a munkahelyeket érintették,
most van lehetőség bővítésre január elsejétől. Felajánlotta a természetőrrel együttműködési
megállapodás megkötését, a mezőőrökkel együtt tudnának dolgozni.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testület tagjait a határozat meghozataláról való szavazásra.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
372/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az intézmények által benyújtott
környezetvédelemmel, környezeti neveléssel kapcsolatos beszámolók összefoglaló
előterjesztését, és egyidejűleg a 233/2007 (VII.26.) Gye. Kt. határozat III. pontjában
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meghatározott települési környezetvédelmi intézkedési terv elkészítésének határidejét 2008.
március 31-ig meghosszabbítja.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
Békés Megyei Vízművek Zrt. Vízdíjra vonatkozó tájékoztatója
Várfi András polgármester elmondta, a Békés Megyei Vízművek Zrt. Minden év végén benyújtja a
következő évre vonatkozó szolgáltatási díjait jóváhagyásra. Mivel most a vízművek szolgáltatási
díjainak kidolgozásához sok tényezőt fognak figyelembe venni, ezért a díjakat csak 2008. március
után változtatnák meg, azzal, hogy addig a 2007. évi díjak maradnak érvényben. Korábban nem
tervezték bele az amortizációt. Olyan vízdíjat kívánnak megalkotni, hogy a település a befizetett
vízdíjából halmozási alapot hozhat létre. Ezeket felhasználhatja.
A véleményező bizottságok az előterjesztést megtárgyalják, és elfogadását javasolják.
Megkérdezte kérdés, észrevétel van-e.
Hozzászólás hiányában kérte a képviselő-testületet a határozat elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
373/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. tájékoztatása alapján
jóváhagyja, hogy a település 2007. évre elfogadott, a 24/2006. (XII. 15.) KT rendeletben
meghatározott ivóvíz és szennyvíz díjai 2008. február 28. napjáig érvényben maradjanak.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a rendelet módosítás előkészítésére.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
29. Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történt értékesítés
eredményéről
Várfi András polgármester a napirendről való tájékoztatásként elmondta, az önkormányzatok
tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történt értékesítés eredménye látható az előterjesztésben.
A következő nyílt árverés időpontját 2008. márciusra javasolja a felsorolt ingatlanok tekintetében.
Több apró ingatlan elkelt, ezekkel nincs gond, nem műveletlen területeket jelent az önkormányzat
részéről.
Izsó Csaba bizottsági elnök megjegyezte, az értékesített ingatlanokat az előterjesztést készítő vegye ki
a listából.
Várfi András polgármester kérte a városüzemeltetési osztály vezetőjét az előterjesztőt figyelmeztesse
a pontosabb munkára.
Megkérdezte van-e hozzászólás, kérdés.
Hozzászólás hiányában kérte a képviselő-testület tagjait az említett javítás utáni változatban a
határozati javaslatról szavazzanak.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
374/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévő
ingatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
szám
8141
8652
8709/5
8801
8861
8862
8863
8864
9040
9186
9880
10074
10080
13444
13473/3
13510
13549
13743
13845
14008/2
14822
14823
14824
14825
15053/1
15057/4
15060/3
15060/52
15632
15653
0240/2
0296/12
01278/5
01339/13
01482/2
02128/6
02155/4
02229/9
02253/13

Terület nagysága ( m2 ), egyéb megjegyzés
1629 m2, szántó, 6,79 AK Öregszölő
3290 m2, szántó, 7,44 AK Öregszölő (1857/3290)
1406 m2, kert, 3,67 AK, Öregszölő
1637 m2, gyep, 1,42 AK, Bónom-zug nem vízparti, a
terep egyenetlen nagy mélyedés található rajta
1859 m2, szántó, 2,27 AK, Bónom-zug nem vízparti,
bányaszolgalmi joggal terhelt
1859 m2, szántó, 2,27 AK, Bónom-zug nem vízparti
1715 m2, szántó, 2,09 AK, Bónom-zug nem vízparti
1715 m2, szántó, 2,09 AK, Bónom-zug nem vízparti,
bányaszolgalmi joggal terhelt a kút fúráspontjától 50 –es
körzetben
2021 m2, szántó, 6,85 AK, Bónom-zug nem vízparti
2438 m2, szántó, 5,51 AK, Harcsás-zug nem vízparti
2010 m2, szántó, 8,38 AK, Kocsorhegy
1298 m2, kert, 3,39 AK, Endrődi temetőhöz közel (2/8 )
6546 m2, szántó, 14,79 AK, Endrődi temetőhöz közel
2216 m2, szántó, 5,01 AK, Újkertsor
3420 m2, szántó, 7,73 AK, Újkertsor
3244 m2, szántó, 7,33 AK, Újkertsor
2129 m2, szántó, 4,81 AK, Újkertsor ( 6/600 )
223 m2, kert, 0,58 AK, Újkertsor (76/200)
2928 m2, szántó, 9,93 AK, Csepüskert
266 m2, kert, 0,69 AK, Pocoskert
1752 m2, szántó, 3,05 AK, Bánom-kert (144/1080)
4428 m2, szántó, 7,70 AK, Bánom-kert (144/1080)
1831 m2, szántó, 3,19 AK, Bánom-kert (144/1080)
2116 m2, szántó, 3,68 AK, Bánom-kert (144/1080)
4385 m2, szántó, 14,87 AK, Baltás (144/1080)
836 m2, kert, 2,18 AK, vízügyi szolgalmi jog, Baltás
2268 m2, szántó, 2,77 AK, Bónom-zughoz közel
7093 m2, szántó, 8,65 AK, Bónom-zughoz közel
807 m2, kert, 2,11 AK, Dan-zug nem vízparti
915 m2, kert, 2,39 AK, Dan-zug nem vízparti
5754 m2, lakóház, udvar, gazdasági épület, szántó, 11,67
AK, Mezőberényi úthoz közel, az épület rossz
állapotban van
2786 m2, szántó, 11,99 AK, Mezőberényi úthoz közel,
(1/3)
5754 m2, szántó, 10,01 AK, Póhalom (3/6)
9840 m2, udvar, Póhalom volt Tsz. központ
5755 m2, szántó, 7,02 AK, Csudaballához közel
4315 m2, tanya, gyep, 2,69 AK, 3. szarvasi dülő
4316 m2, szántó, 19,51 AK, Polyákhalom
2381 m2, gyep, 3,71 AK, Soczó-zughoz közel
4140 m2, szántó, 9,03 AK, Décs-páskum
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Kikiáltási
ár ( Ft )
50000
31000
42000
150000

Licitlépcső
( Ft )
1000
1000
1000
5000

300000

10000

300000
250000
250000

10000
10000
10000

320000
350000
32000
50000
220000
75000
115000
55000
2000
3000
150000
10000
10000
15000
6000
5000
30000
150000
100000
300000
250000
280000
150000

10000
10000
1000
1000
10000
1000
5000
1000
500
500
5000
500
500
500
500
500
1000
5000
10000
10000
10000
10000
10000

40000

1000

50000
150000
70000
40000
190000
37000
90000

1000
5000
1000
1000
10000
1000
1000

02289/2
02291/1
02299/13
02356/30
02426/17
02438/22
02724
02732/9
02743/7
02769/4
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

5440 m2, gyep, 8,49 AK, Décs-páskum szarvasi határ
9014 m2, gyep, 7,84 AK, Décs-páskum szarvasi határ
2 ha 7532 m2, szántó, 47,91 AK, Fazekas-zughoz közel
1319 m2, lakóház, udvar, Kocsorhegy volt általános
iskola, az épület lebontva
280 m2, gyep, 0,44 AK, Kisrét Gyoma és Endrőd
határán
1 ha 8201 m2, szántó, 38,20 AK, Görögállás
130 m2, szántó, 0,29 AK, koplaló mezőtúri határon
3290 m2, gyep, 2,86 AK, Simai-zug
1679 m2, szántó, 1,73 AK, Simai-zug
1 ha 7563 m2, gyep, 28,91 AK, tővishát

85000
78000
480000
200000

1000
1000
10000
10000

4000

500

382000
3000
30000
17000
290000

10000
500
1000
1000
10000

Az árverés időpontja: 2008. március 28-án de. 10.00 óra.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült
kimutatásban szerepelnek. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2008. március 28-án de.
9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget
/bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a
pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését.
Az árverési előleg /bánatpénz/ a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az
árverés során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban
az árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti
az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek
a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni. A termőföldek esetében az adásvételi szerződéseket a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni a termőföldről szóló 1994. évi LV.
tv. rendelkezései alapján.
A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A
licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat.
Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki betudható ok miatt nem köt szerződést,
akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a szerződés.
Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
Az árverésről hangfelvétel készül.
A kárpótlásra jogosultat az 1991 évi XXV. Tv. 9. § alapján a volt tulajdonának az
Állami Vagyonügynökség vagy önkormányzat által történő értékesítése során elővásárlási
jog illeti meg, kivéve az 1990. évi LXXIV. törvény hatálya alá tartozó eseteket. Az
önkormányzat által értékesítésre kijelölt vagyontárgy volt tulajdonosa az
elővásárlási jogával legkésőbb a vagyontárgy értékesítése (árverése) során élhet.

Az árverés eredményéről be kell számolni Képviselő – testületi ülésen.
Határidő: 2008. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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30. Napirendi pont
Tájékoztató a Hungarotel Zrt. 9 db nyilvános telefonállomás megszüntetéséről
Várfi András polgármester elmondta a Hungarotel Zrt. 9 darab nyilvános telefonállomást a város
területén meg fog szüntetni. Két helyen egy fülkésre cserélik. A frekventált területeken való
telefonfülkék meghagyására írt egy levelet a Zrt. vezetője felé. Ezek a buszpályaudvar, endrődi posta,
mivel a Hungarotel Zrt. üzleti alapon dönt, nem befolyásolja az említett kérés. A mobiltelefon már sok
családban mindennapos, de ott ahol nincs, fontos, hogy legalább a város frekventáltabb részein legyen
nyilvános telefonfülke, ahonnan lehet telefonálni, esetlegesen elsősegély hívási szándékkal.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Mivel a képviselők részéről nem volt hozzászólás, felkérte a határozatról való szavazásra.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
375/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Hungarotel Zrt. 9 db nyilvános telefonállomás
megszüntetéséről szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
Zárt üléssel összefüggő szabályok ismertetése
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, mivel a zárt ülések rendjéről szól az
előterjesztés, nem zárt ülésen tárgyalják, hogy a jelenlévő érdeklődők is betekintést kaphassanak a
képviselő-testület zárt ülésen zajló megbeszélések folyamatáról. A lakosságnak joga van a nyilvános
ülésen tárgyaltak és elhangzottak megismerésére. Kivétel azonban a zárt ülés, az ott elhangzottakat
csak az ismerheti meg, akinek személyes jelenlétét a törvény lehetővé teszi. Az ott elhangzottakról
csak a testületi ülés vezetője, a bizottsági elnök illetve a polgármester adhat olyan tartalmú
tájékoztatást, amely nem sérti a zárt ülés tartásának alapvető célját és indokát. Kivétel csak a tárgyalt
napirend és az ott hozott döntés, amely közérdekű és nyilvános adat.
Iványi Lajosné lakos a márciusi zárt bizottsági ülésen elhangzottakat szó szerint visszahallotta. Úgy
gondolja, nem való az elhangzottak kiszivárogtatása, bár a jogi részéhez nem ért. Nem nevezett meg
személyeket, az illető személy lelkiismeretére bízta.
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, Iványi Lajosné külső bizottsági tagként vett részt
zárt bizottsági ülésen. Úgy gondolta, nem célszerű erről többet beszélni, vegye mindenki intőnek a
hozzászólást.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testület tagjait a határozati javaslatról szavazzanak.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
376/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a zárt üléssel összefüggő szabályok ismertetéséről
szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
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32. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
Várfi András polgármester a Városi Egészségügyi Intézményben dolgozók a szabadságukat minden
évben egységesen két hét időtartamban veszik ki alkalmanként. Nem lenne célszerűbb, ha külön
mennének szabadságra a különböző rendelések orvosai, illetve alkalmazottai. A szabadság időtartama
alatt történik az épület, valamint a technikai berendezések kötelező és szükséges karbantartási
munkálatainak végzése, továbbá így a belső helyettesítést sem kell biztosítani. A téli szabadságolás
időtartama 2007. december 17. napja és december 31. napja közötti időszakra esik. A betegellátást ez
idő alatt a békéscsabai Réthy Pál Kórház Rendelőintézete látja el. A Városi Egészségügyi Intézmény
Igazgató Főorvosa Dr. Gedei Margit kérte, hogy 2007. december 17. napja és december 31. napja
közötti időpontban a rendelőintézet egységes szabadságolását jóváhagyni szíveskedjen a képviselőtestület.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt ezért a határozati javaslat megszavazására kérte fel a képviselő-testület tagjait.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
377/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi
Intézmény dolgozóinak egységes, 2007. december 17. napjától 2007. december 31. napjáig
tartó szabadságolását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérte, hogy a szabadságolás idejét a helyi újságban jelentessék meg.
33. Napirendi pont
Orvosi ügyeleti feladat ellátása
Várfi András polgármester kérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző röviden elmondta, az az orvos, akivel korábban az önkormányzat
szerződést kötött az orvosi ügyelet feladatainak ellátására külföldi munkát vállal tartósan. Voltak
jelzések a képviselő-testület részéről az ügyeleti ellátással kapcsolatos problémákról. Mivel már
korábban is külföldön dolgozott a megbízott orvos, így helyettesekkel zajlott az ügyeleti ellátás, ami
nem volt zökkenőmentes. Megjegyezte, még 2005-ben megbízta a Békési Kistérséget a Képviselőtestületet az ügyeleti ellátás működtetésére. Ebben a Kistérségben két szolgáltató látja el az ügyeleti
feladatokat. Egyik a Sani-Med Trans Kft. Dr. Piriczki Béla főorvos vezetésével, másik a Dr. Abdul
Hamid orvos egyéni vállalkozó vezetésével Gyomaendrőd, Hunya településeket látta el. Bármelyik
akadályoztatása esetén a másik szolgáltatónak nyílik meg a helyettesítési kötelezettsége, mivel 2008.
első félévéig a Békési Kistérséggel működik együtt a település. Az egyeztetés Dr. Piriczki Béla
főorvossal megtörtént, a támogatás mértéke a 2008. évi infláció mértékével növekszik. Eltérés a
korábbi szerződéshez képest, az ügyeleti épület rendelkezésre bocsátása, az önkormányzati támogatás
megfizetéséről van szó a határozati javaslatban. Az ügyeleti feladatok ellátásának megbízásáról,
holnapi ülésén dönt a Békési Kistérségi Társulás. Gyomaendrődnek a kistérségi váltás nem okoz
problémát, mivel a Szarvasi Kistérségben is a Sani-Med Trans Kft. látja el orvosi ügyeleti
szolgáltatást. Sok választási lehetősége nem volt a településnek, mivel a megyében nincs sok ügyeleti
ellátásra vonatkozó vállalkozás.
Várfi András polgármester megköszönte jegyző úr összefoglalását, majd felkérte a képviselőket a
döntés meghozatalára.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
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A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
378/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
mellékletét képező, a gyomaendrődi orvosi ügyeleti telephely működésére vonatkozó
szerződés tervezetet, és felkéri Várfi András polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: 2007. december 15.
Felelős: Várfi András polgármester
34. Napirendi pont
Bejelentések
Várfi András polgármester megkérdezte van-e valakinek bejelentése a zárt ülést megelőzően.
Putnoki László képviselő megkérdezte miért nincs a városban gyógyszertári ügyelet, annak ellenére,
hogy három gyógyszertár is működik. Lehet-e ezen változtatni, az önkormányzat tud-e ebben az
ügyben lépést tenni.
Az óvodai alapítványi bálokon való részvétel hiányában is kérnek díjat a szülőktől. Úgy véli nem
ildomos azokat rákényszeríteni ilyen kiadásra, akik nem akarnak a rendezvényen részt venni.
Következő kérdését Szabó Balázsné képviselőhöz, mint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökéhez intézte. A Rózsahegyi Általános Iskolában létszámleépítés
volt, tudomása szerint most két könyvtárost mégis felvettek, mi ennek az oka. Elmondta továbbá, hogy
a Gyomaendrődi Hírmondó újságban véleménye szerint pontatlan tájékoztatást adtak közre az előző
testületi ülés zárt ülésének eredményéről. A döntés egyhangúságára vonatkozóan kérte figyeljenek a
hiteles tájékoztatás miatt a részletekre.
A november 13-i lakossági közmeghallgatáson Dr. Busai György feltette a kérdést, hogy az
önkormányzat pályázott-e a belterületi utakra. A járóbetegellátási központ létrehozására alkalmasak
vagyunk-e, erre pályáztak-e, ha nem, akkor miért.
Várfi András polgármester tájékoztatta képviselő urat, mint a képviselő-testület tagját, számos
kérdésére választ kaphat a testületi ülésen, bármelyik referenstől, bizottsági tagtól és bármely hivatali
dolgozótól. Most is válasz kap a kérdéseire. Felkérte a jegyző urat a válaszadásra. Az újságban
megjelent téves információval kapcsolatos korrigálás megtörténik az újság részéről.
Dr. Csorba Csaba jegyző úgy gondolja az újsággal kapcsolatos korrekcióra, az ügy lényegét tekintve
nincs szükség, mivel a döntést a képviselő-testület nagy többséggel hozta meg. Azonban az újság
megteszi a helyesbítést.
A Dr. Busai György közmeghallgatáson elhangzott kérdése nem a belterületi, hanem a külterületi
utakra vonatkozott. A közmeghallgatáson éppen azt feszegették, miért a külterületi utak szerepelnek,
mikor a belterületi utak sincsenek rendben. Belterületi utakra pályázott az önkormányzat, és
folyamatosan pályázik, pl. a Selyem út Ipari Park felé folytatása. Nem minden útra vonatkozóan van
lehetőség pályázásra.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában nem a könyvtárosi állás tekintetében volt létszámleépítés.
A Rózsahegyi Könyvtár tekintetében két állás lehetőségre van kilátás a Dinyáné Bánfi Ibolya
áthelyezése miatt, de ezeket a helyeket közmunkában való alkalmazásban oldaná meg az
Önkormányzat. Konkrét státuszt nem jelent. Lényeges, mert létszámbővítés és leépítés ennek
tekintetében nem volt. A településen van olyan, aki könyvtárosi végzettségű és jelenleg munkanélküli,
annak célszerű a foglalkoztatási lehetőséget megadni. A létszámleépítés, amely a Rózsahegyi
Iskolánál volt nem a könyvtári teendőket ellátókat érintette, részmunkaidős foglalkoztatás volt.
Felajánlotta az intézményvezető a további foglalkoztatási lehetőséget, de nem fogadta el.
Az éjszakai gyógyszertári ellátási igény jogos a lakosság részére. Korábban kompromisszummal
döntést hozott a képviselő-testület. A gyógyszertárak nem vállalták, kényszerítő hatása az
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Önkormányzatnak nincs. Azt ajánlották, ha az önkormányzat fizet, akkor vállalják az ügyeletet is, ezt
nem vállalta fel az önkormányzat. Most belépett a harmadik gyógyszertár, mely sok mindenre nyitott,
polgármester úr tárgyalni fog Sándor Csabával, a gyógyszertár képviselőjével.
Az óvodai alapítvány kérdésre egyszerű a válasz, nem kell adni pénzt. Az önkormányzatnak
beleszólása nincs. Amennyiben úgy érzik, az alapítványnak való pénzátadás a gyermek óvodáztatására
hátránnyal van, igazolni lehet, akkor ebben az önkormányzat eljárhat
Szabó Balázsné bizottsági elnök kérte képviselőtársát Putnoki Lászlót, a helyesbítést fogalmazza
meg, melyet az újságban meg fognak jelentetni.
Putnoki László képviselő úgy gondolja, minden szónak jelentősége van. Az egyhangúlag szót nem
tartja a cikkben helyénvalónak. Nem akar helyreigazítást, szócsatát, csak tisztázni akarta az elírást.
A válaszokat elfogadja a fenti kitétellel. Jegyző úrnak válaszolta, másként tudja az elmondottakat,
melyre konkrét adatai vannak, később írásban be fogja nyújtani.
Várfi András polgármester a járóbeteg-ellátásra vonatkozó képviselői kérdésre válaszolva elmondta,
a városban a főorvosi állás meg van hirdetve, köztudott. Ha új ember lesz a vezető, új gondolatokkal
rendelkezik. Minden képviselőnek lehetnek önálló indítványai, be kell terjeszteni a döntést a
képviselő-testület hozza meg az előterjesztésre vonatkozóan. Putnoki László képviselő úr is egy a
többi 17 képviselő közül, ugyanolyan jogokkal.
A fenti témát lezárta és felkérte Csányi István alpolgármestert adjon rövid tájékoztatást a francia
delegáció látogatásáról.
Csányi István alpolgármester beszámolójában elmondta, reggel 9 órakor négytagú francia küldöttség
kezdte programját városunkban. A résztvevők általában mezőgazdasági érdekeltségűek és nemzetközi
kapcsolatokkal foglalkozó szakemberek. A delegáció tagjait minden részlet érdekelte. Itt kaptak
tájékoztatót a városról, utána a Halfeldolgozóban tettek látogatás Dr. Csoma Antal elnök úr
vezetésével. A feldolgozás minden szakaszát részletesen átnéztek, kérdeztek. A Vidovszky képtárban
a Kunkovács László halászatról szóló kiállítását, és a Corini Margit festményeket nézték meg. Nem
tudtak bemenni idő hiányában a Kner Nyomdába és a Liget Fürdőbe, ami szintén nagyon érdekelte
volna őket. Innen tovább a Neibort lovastanyára látogattak, szintén nagy megelégedésükre a Püski
Sándor magántanyán való látogatással együtt. Ebéden vettek részt, mindennel meg voltak elégedve,
tetszett nekik Gyomaendrőd. A szállással is elégedettek voltak. Izsó Csaba bizottsági elnök úrral
együtt kísérték a delegációt a helyi programokon, mindezt követően a küldöttség Békéscsabára utazott
a Megyei rendezvényre. Elégedettségükből következtethető, hogy Gyomaendrőd város jó hírét fogják
vinni saját országukba.
Várfi András polgármester megköszönte alpolgármester úr beszámolóját, majd tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés alapján az alábbi napirendeket zárt ülésen tárgyalja meg
a képviselő-testület.
35. Gyomaszolg Ipari Park Kft. Ügyvezető igazgató nyugdíjazási kérelme
36. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumi elnökének lemondása
37. Október 6 ltp. 7/B. sz. alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Várfi András polgármester megköszönte a jelenlétet és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Illés János
hitelesítő

Jakus Imre
hitelesítő
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