Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
33/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. december 20-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Hangya Lajosné, Illés János,
Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Tímár Irén, , Dr. Palya
József, Rácz Imre, Szabó Balázsné képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tímárné Binges Irén, Uhrin Zoltánné, Havelda Jánosné, Szilágyiné Bácsi
Gabriella, Szujó Zsolt osztályvezetők,
Tárgyalási joggal: az egyes napirendi pont tárgyalásában érintett meghívottak
Önkormányzati intézmények vezetői, a helyi és a megyei sajtó képviselői,
érdeklődő állampolgárok,
Jakucs Mária és Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat az
osztályvezetőket, intézményvezetőket és valamennyi érdeklődőt.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 14 fő. –Gellai
Józsefné és Putnoki László képviselők jelezték, hogy később érkeznek, míg Vass Ignác képviselő
betegség miatt van távol.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Csányi István és Béres János képviselőket.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a mai ülésre került beszerelésre a szavazógép, amely nagyban segíti
majd az ülés vezetését, a szavazást, valamint a jegyzőkönyvvezetők munkáját. A szavazógépet
forgalmazó Globomax Kft. képviseletében jelen van Nagy Lajos úr, akit felkért, hogy néhány szóban
mutassa be a szavazógépet, tájékoztassa a képviselőket, hogy a pult használatával hogyan történik a
szavazás.
/ Putnoki László képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 15 fő. /
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt
időszak fontosabb eseményeiről.
December 1-én részt vett a Körösmenti Néptáncegyüttes Alapítványévzáró vacsoráján, ami egy jó
hangulatú, jól megszervezett rendezvény volt.
December 3-án a Városi Könyvtárban volt Szendrei Géza „1956 Gyomai és Endrődi események” című
könyvbemutatója.
December 10-én a K&H Bank gyomaendrődi fiókjának ünnepélyes megnyitóján vett részt.
December 14-én a Városi Sportcsarnokban került megrendezésre az immár hagyománynak számító
10. Szaloncukor Kupa, melyen a testvérvárosaink – Nagyenyed kivételével – egy-egy csapattal
képviseltették magukat. Ezen rendezvény keretében pályázati támogatásból valósult meg a turisztika
és a környezetvédelem témakörben szervezett konferencia a városháza nagytermében. A Szaloncukor
Kupán a gyomaendrődi csapat lett az első.
Ugyan ezen a napon az endrődi Katolikus Templomban a Templomos Lovegrend által szervezett, a
rászoruló gyermekek részére történ adománygyűjtés, amelyen több országgyűlési képviselő és Európai
Parlementi képviselő is részt vett. Egy jól szervezett, szép rendezvény volt.
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Az említetteken kívül még jó néhány karácsonyi ünnepség volt a különböző intézményekbe, melyeken
az idejéhez mérten igyekezett részt venni.
Egyéb polgármesteri bejelentése nem volt, megkérdezte a képviselőket, a jelenlévőket van e napirend
előtt hozzászólásuk, kérdésük.
Hozzászólás hiányában javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
A meghívóban feltüntetett sorrendtől eltérően javasolta első napirendként felvenni a
Kötvénykibocsátás tárgyú előterjesztést, mely az ülés megkezdése előtt került kiosztásra. Ugyanakkor
23. napirendi pontként a Kossuth úti óvoda fűtéskorszerűsítése, 24. napirendként a Társulási
megállapodás Szakképzés-szervezési társulás létrehozására, valamint 25. napirendként Katona Péter
szolgálati bérlakás kérelme tárgyú előterjesztéseket.
A meghívóban zárt ülésen megtárgyalandó pályázatok elbírálása tárgyú napirendek a pályázók
nyilatkozatai alapján vagy nyílt vagy zárt ülésen kerülnek majd megtárgyalásra.
Felkérte a képviselőket, hogy az általa tett javaslat alapján döntsenek az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
388/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Kötvény-kibocsátás
2. A 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
3. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
módosítása
4. Az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletének tartalmáról és szöveges
indokolásáról szóló rendelet-tervezet
5. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet
6. Ivóvíz és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása
7. Intézményi konyhák racionalizálása
8. Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők
áremelési kérelme
9. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és intézményei 1-11 havi finanszírozási helyzetéről
10. Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés elfogadása
11. A helyi autóbuszos személyszállítás végzésére irányuló pályázat kiírása
12. DAOP és KEOP pályázatok
13. 4.sz. fogorvosi körzet megbízási szerződés-tervezete
14. Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője bérének meghatározása 2008. január 1-től
15. Idősek karácsonya városi rendezvény szervezése
16. Rekline Stúdióval szerződéskötés
17. Trendl Kft. támogatási kérelme
18. Gyomaendrőd Liget Fürdő Kft. alapító okiratának módosítása
19. A Polgármesteri Hivatal 2008 évi irodaszer ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása
20. Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történt értékesítés
eredményéről
21. Tájékoztató a rágcsálóirtás végrehajtásáról
22. Javaslatkérés a Képviselő-testület 2008. évi munkatervének elkészítéséhez
23. Nemzeti Földalapba tartozó termőföld tulajdonrész ingyenes tulajdonba/ vagyonkezelésbe
kérése
24. Kossuth úti Óvoda fűtéskorszerűsítése
25. Társulási megállapodás Szakképzés-szervezési társulás létrehozására
26. Katona Péter szolgálati bérlakás kérelme
27. Bejelentések
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
Kötvény-kibocsátás
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a testület döntése alapján a mai nap
délelőtt került sor a tárgyalás lefolytatására a két legkedvezőbb ajánlatot tevő Magyar
Takarékszövetkezet Zrt és a Raiffeisen Bank Zrt pénzintézetekkel. A tárgyalás eredménye alapján
készült el a napirendi pont előterjesztése, melynek ismertetésére felkérte Szilágyiné Bácsi Gabriellát a
pénzügyi osztály vezetőjét.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, a testület a november 29.-i ülésén döntött 1
milliárd Ft összegű kötvény kibocsátásáról 10 év futamidővel, 3 év türelmi idővel számolva. Az
ajánlattételi felhívás 6 pénzintézet – a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt, a
CIB Bank Zrt, a Raiffeisen Bank Zrt, a K&H Bank Nyrt, és a Magyarországi Volksbank Zrt. részére
került megküldésre. Mind a hat pénzintézet élt ajánlattételi lehetőségével.
A beérkezett ajánlatok közül a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ajánlata kötelező érvényű
ajánlat volt, a Raiffeisen Bank kötött ajánlatot tett, a többi négy pénzintézet indikatív jellegű ajánlatot
nyújtott be. A beérkezett ajánlatokat értékelte Cséffai János könyvvizsgáló, Csapó Ágnes banki
szakember és Dr. Sasvári Anna ügyvéd. A szakértői vélemények mindegyike azzal a javaslattal élt,
hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel és a Raiffeisen Bank Zrt.-vel vegye fel a
kapcsolatot az önkormányzat, és folytasson le egy tárgyalásos eljárást a két ajánlat hasonló voltából
adódóan. A Szakértői Bizottság a mai nap délelőtt összeült és meghallgatta mindkét pénzintézet
szakembereit, munkatársait.
A személyes egyeztetés alkalmával a Szakértői Bizottság az alábbi kérdésekre tért ki: a kamatfelár
tekintetében kedvezőbb kondíció biztosítása, szervezési, lebonyolítási díj, valamint a jegyzési
garanciavállalási díj mértékének módosítása, a kötvény visszavásárlásának módja, feltételei, az
önkormányzat számára kialakított egyedi betéti kamat alakulása (a fel nem használt összeg lekötésével
realizálható kamatbevétel), a pénzintézet nyilatkozata a kötöttségek, megszorítások, biztosítékok
tekintetében (pl. inkasszós jog).
A kamat tekintetében a tárgyalás megkezdésekor mind a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt, mind
a Raiffeisen Bank Zrt ugyan azt az ajánlatot adta, a devizanemnek megfelelő referencia jellegű piaci
kamatláb - 6 havi BUBOR / 6 havi CHF LIBOR / 6 havi EURIBOR / +0,7 %.
Az egyszeri lebonyolítási díjak tekintetében a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt . az eredeti
forgalomba hozatali díját 2.500.000 Ft-ról lecsökkentette 2.000.000 Ft-ra, a jegyzési garanciavállalási
díj összegét szintén módosította 2.500.000 Ft-ról 2.000.000 Ft-ra.
A Raiffeisen Bank Zrt jegyzési garanciavállalási díjat határozott meg ajánlatában 4.500.000 Ft
összegben, melynek módosítását nem kezdeményezte a tárgyalás lefolytatása során.
Mindkét pénzintézet egyszeri költségei tartalmazzák a KELER Zrt felé fizetendő díjakat 215.000 Ft
összegben.
A kötvénykibocsátó általi visszavásárlására mindkét pénzintézet költségmentesen lehetőséget biztosít
az Önkormányzat számára.
A pénzintézetek a kötvény fedezetéül Gyomaendrőd Város Önkormányzatának költségvetését és az
Önkormányzat bankszámláira vonatkozó inkasszós felhatalmazást nevezték meg.
Az Önkormányzat számára kialakított egyedi betéti kamat tekintetében eltérés volt a két pénzintézet
ajánlatában.
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt ajánlata szerint a lekötött betét: 6 havi BUBOR, jelen
esetben 7,65 % - 1 % , tehát 6.65 % a lekötött betét nagysága. Amennyiben az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél helyezi el az Önkormányzat tartós betétként a kibocsátott kötvény összegét,
úgy az abból származó kamatbevétel összege a mindenkori jegybanki alapkamat, jelen esetben 7,5 % 0,5 %. A tartós betét esetében így 7 % kamatbevételt ajánlott a pénzintézet a lekötött betétek után.
Raiffeisen Bank Zrt ajánlata esetében a lekötött betét: 6 havi BUBOR, jelen esetben 7,65 % - 0,15 %,
tehát 7.5 %-ot ajánlott az önkormányzat számára.
A konkrét kondíciókon túlmenően (kamatfelár, illetve egyszeri díjak) nagy jelentősége van az
árfolyamkockázat és a kamatkockázat futamidő alatti kezelésének. Az árfolyam- és kamatkockázat
kezelésének „színtere” a pénzintézetek treasury osztálya. Mindkét pénzintézet szerződéskötés esetén
dedikált treasury referenst jelöl ki az Önkormányzat részére, aki aktívan kezeli az Önkormányzat
devizapozícióját.
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A treasury szolgáltatás hatékony működése rendkívül fontos az Önkormányzat számára
(árfolyamnyereség, kamatnyereség). A folyamatos szakértői – tanácsadó jelenlét jelentőségét
megkérdőjelezni nem lehet, a döntést mégis az nehezíti meg, hogy ezen szolgáltatást nem lehet
számszerűsíteni, paraméterezni.
Egyedül a referencia listák szolgálhatnak jelzésül arra vonatkozóan, hogy az adott pénzintézet
munkáját jól, az ügyfelek megelégedésére végzi.
A Szakértői Bizottság a lekötött betét utáni kamatbevétel nagysága és a referenciák alapján tudott a két
pénzintézet között sorrendet felállítani, hiszen a kamatfelár illetve az egyszeri szervezési, lebonyolítási
díjak tekintetében az ajánlatok szinte azonosak voltak.
A kibocsátott kötvény összege felhasználási ütemének függvényében a 0,5 %-os lekötött betét utáni
kamatkülönbség az Önkormányzat számára az egyes években 4 – 5 millió Ft összegű kamatbevétel
különbséget eredményez.
A fentiek értelmében az Önkormányzat részére ajánlott magasabb lekötött betéti kamat eredményeként
a Szakértői Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a kötvénykibocsátásra
vonatkozó szerződést a Raiffeisen Bank Zrt-vel kösse meg.
Várfi András polgármester megköszönte az osztályvezetőnek az ismertetőt, majd megkérdezte a
képviselőket, a pénzintézetek képviseletében megjelent szakembereket van e kiegészíteni valójuk,
hozzászólásuk, észrevételük, megjegyzésük.
A pénzintézetek felé hangsúlyozni kívánta, hogy nincs lehetőség arra, hogy itt versengjen egymással,
alacsonyabb feltételeket adjanak meg, csupán félreértések tisztázására, pontosításra kerülhet sor.
Dr. Hunya Miklós az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet elnöke a pontosság kedvéért el kívánta
mondani, hogy a lekötött betétek esetében a 6 havi BUBOR, jelen esetben 7.49 %, tehát a Raiffeinsen
Bank Zrt által adott ajánlat ennek megfelelően változik: 7.49 %-0.15 %.
Várfi András polgármester elmondta, a fentiek alapján a lekötött betét utáni kamatkülönbség
tekintetében a Raiffeisen Bank Zrt ajánlata 0.34 %-al kedvezőbb, ami az egyes években 3-3,4 millió Ft
kamatbevételt eredményez az önkormányzat számára.
Egyéb kérdés, hozzászólás a témával kapcsolatban nem hangzott el, a polgármester ismertette a
határozati javaslatot, majd felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozat
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
389/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kötvénykibocsátásra benyújtott
ajánlatok közül a Raiffeisen Bank Zrt ajánlatát nyilvánítja nyertesnek.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az 1 milliárd forint összegre vonatkozó
kötvénykibocsátási szerződés Raiffeisen Bank Zrt-vel történő megkötésére.
Határidő: 2008. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester a fenti témához kapcsolódóan meg kívánta jegyezni, hogy a szerződéskötés
során, amennyiben a bank bármiben is eltérne az előzetes megállapodásban rögzítettektől, úgy a
második legkedvezőbb ajánlatot tevő Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-vel kerül sor a szerződés
megkötésére.
A bankok képviselőinek megköszönte a jelenlétet, jó munkát és békés, boldog karácsonyi ünnepeket
kívánt.
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2. Napirendi pont
A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a költségvetési rendelet módosítását a Pénzügyi és Gazdasági
bizottság véleményezte, megkérdezte a bizottságot, majd a képviselőket van a hozzászólásuk, esetleg
kérdésük.
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, 15 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2007.(XII. 27.) Gye. Kt. rendelete
a 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 26.) Gye.Kt rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.
30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 26.) Gye. Kt
rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.084.906 E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.494.748 E Ft-ra
növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben.
3. § A KT rendelet 4. §-ában a felújítások előirányzata 37.908 E Ft-ra változik, a 3. számú melléklet
alapján.
4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
245.046 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 179.008 E Ftra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 43.093 E Ft-ra változik, a felhalmozás egyéb kiadásai 22.945
E Ft-ra növekszik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 307.204 E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2007. évi beszámolóban
szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2007. december
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2007. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. december 27.

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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3. Napirendi pont
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT
rendelet felülvizsgálata
Várfi András polgármester röviden ismertette a rendelet módosítás lényegét, amely szerint a kötvénykibocsátásról való döntés Csányi István alpolgármester kompromisszumos javaslatával került
elfogadásra, melynek egyik lényegi eleme volt, a döntési és ellenőrzési folyamatok átláthatósága, a
források felhasználásának célhoz kötöttsége és ezeknek kellő szabályozási garanciáinak megteremtése.
A javaslat alapján elkészült az SZMSZ módosító rendelet tervezete, melyről kérte a képviselők
döntését.
Csányi István alpolgármester a Pénzügyi és Gazdasági bizottság döntése alapján a rendelet-tervezetet
annyiban javasolta pontosítani, miszerint a tervezet 1. § d. pontja szerinti felsorolásban a kötvénykibocsátás után a „felhasználás” is szerepeljen.
Várfi András polgármester a fenti hozzászólásra figyelemmel, 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, 15 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2007.(XII. 27.) Gye. Kt. rendeletét
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT
rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a
továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) módosításáról és kiegészítéséről az alábbiakat rendeli.
1. § Az SZMSZ 7. § helyébe a következő rendelkezés lép
“8. § 10. § (1) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át Ötv. 10. § (1) bek.
a) a rendeletalkotás;
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;
c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek
meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása;
d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló
elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselőtestület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, felhasználás,
továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása;
e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozás;
f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozás;
g) intézmény alapítása;
h) közterület elnevezése, emlékmű állítás;
i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
j) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása;
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k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási,
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;
l) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat
álláspontjának a kikérését írja elő;
m) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; a 33/A. § (2)
bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; a
vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés;
n) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal, továbbá a
o) döntés az általános- és céltartalékok felhasználásáról,
p) döntés az önkormányzat tulajdonába tartozó értékhatár feletti vagyoni ügyekről,
q) a kötvénykibocsájtás
2. § Az SZMSZ 12. § rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer - az ülésprogram szerint - előre meghirdetett
közmeghallgatást tart.
(2) A közmeghallgatás időpontját legalább 10 nappal korábban a tömegkommunikációs eszközök
útján közzé kell tenni.
(3) A közmeghallgatáson be kell számolni:
a) a tárgyévi helyi adók felhasználásáról,
b) kötvény kibocsátásból és vagy hitel felvételből származó tárgyévi forrás felhasználásáról, különös
tekintettel az
ebből megvalósult beruházás megtérüléséről, illetve a működési kiadások
csökkenéséről.
c) az önkormányzati gazdálkodási mutatószámairól és a következő évi költségvetési koncepcióról.
(4) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell.
(5) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat az ülésen nem válaszolható meg, illetőleg nem
dönthető el, a meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a Képviselő-testület illetékes
bizottságának, illetve a jegyzőnek meg kell vizsgálnia és 15 napon belül megválaszolnia a kérdezőnek.
A válaszról a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell.”
3. § Az SZMSZ 18. § (4) bek. rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Minősített többséghez a Képviselö-testület eredeti létszáma több mint felének szavazata
szükséges. Minősített többség szükséges:
a) a rendeletalkotáshoz (Ötv. 15. (1) bek.);
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe
utalt választás, kinevezés, megbízáshoz (Ötv. 15. (1) bek.);
e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozáshoz
(Ötv. 15. (1) bek.);
f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozáshoz (Ötv. 15. (1) bek.);
g) intézmény alapításához (Ötv. 15. (1) bek.);
h) a képviselő kizárásához [Ötv. 14. § (2) bek], valamint az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b., pontja
szerinti zárt ülés elrendeléséhez (Ötv. 15. (1) bek.);
i) hatáskör gyakorlásának átruházásához;
j) díszpolgári cím és helyi kitüntetés adományozásához;
k) helyi népszavazás kiírásához ha az nem kötelező;
l) hitelfelvételhez, kötvénykibocsátásához;
m) évközi - forrást kijelölést nem tartalmazó - kötelezettségvállaláshoz;
n) sürgősségi indítvány tárgyalása tárgyában”
4. § Az SZMSZ 30. § (4) bekezdése kiegészül a következő h) ponttal:
„30. § (4) bek h) a kötvény kibocsátásból és/vagy hitel felvételből keletkezett forrás felhasználást, az
ebből megvalósult beruházás(ok) megtérülését, illetve ennek hatásaként keletkezett működési
többletbevételeket illetve működési célú kiadások megtakarításokat. Külön ki kell térni a külső forrás
bevonását célzó döntés előkészítése során bemutatott megtérülési mutatóktól való esetleges eltérést
részletesen indokolni kell.”

508

Záró rendelkezések
5. § (1) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályukat vesztő rendelkezések: 16/1995. (VI. 15.) KT rendelet 10. § (1) bek., 21/2005. (X. 12.)
KT rendelet 1. § valamint a 27/2006. (XII. 27.) KT rendelet 6. §.
Gyomaendrőd, 2007. december
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2007. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. december 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
/ Gellai Józsefné képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. /
4. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának költségvetési és zárszámadási
tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indoklásról szóló rendelet-tervezet

rendeletének

Várfi András polgármester röviden ismertette a rendelet-tervezet lényegét, miszerint az Állami
Számvevőszéki vizsgálat során megállapításra került, hogy rendeletben nem kerültek
megfogalmazásra a költségvetésben és zárszámadásban bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmi
követelményei. A rendelet tervezetet az ellenőrzés szakaszában a Pénzügyi osztály elkészítette, és
jelen ülésre a képviselő-testület elé terjesztette.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2007.(XII. 27.) Gye. Kt. rendeletét
a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 118. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak szerveire, valamint az Önkormányzat
valamennyi intézményére.
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A költségvetés
2. §
A költségvetés szöveges indokolásának tartalmaznia kell:
a) a világgazdaság, valamint a magyar gazdaság helyzetének várható alakulását;
b) a költségvetés készítését érintő jogszabályokat, azok változásait;
c) a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos költségvetési rendeletének főbb előírásait;
d) az Önkormányzat költségvetésének részletes szöveges indokolását;
e) a többéves kihatással járó feladatok szöveges indokolását;
f) a közvetett támogatások szöveges indokolását;
g) az önkormányzat gazdálkodásába bevont külső forrás ( kötvénykibocsátás, hitelfelvétel)
felhasználásának részletes bemutatását (SZMSZ 30. § (4) bekezdés h) pontja);
h) az önkormányzat által létrehozott alapok meghatározását.
3. §
(1) Az Áht. 65. és 67. §-ának előírásai szerint az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében
az Önkormányzat költségvetési szervei címeket alkotnak. Az Áht. előírásai szerint a kiadások és
bevételek szintén címenként jelennek meg. A költségvetés összeállításakor a tervezésben résztvevők a
címrend szerinti sorrendet
kötelesek használni.
(2) A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell:
a) rendelet hatályát;
b) a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét;
c) a mellékletek név és számszerinti felsorolását;
d) a címrendet és a hozzá kapcsolódó létszámkeretet;
e) a költségvetési rendelet végrehajtásának általános szabályait;
f) az Önkormányzat előirányzat gazdálkodására vonatkozó előírásokat;
g) az intézmények előirányzat gazdálkodására vonatkozó előírásokat;
h) a létszám gazdálkodására és a személyi juttatások tervezésére és felhasználására
vonatkozó szabályozást;
i) a pénzmaradvány elszámolás elveit;
j) a gazdálkodás felelősségének rögzítését;
k) a költségvetési hiány finanszírozásának módját, a hitelfelvétel szabályozását;
l) a költségvetési többlet évközi hasznosítását;
m) a behajthatatlan követelések kezelését;
n) a mérlegjelentések, beszámolók, évközi információ szolgáltatások határidejét.
(3) A költségvetési rendelet tartalmi követelményeit az I. számú melléklet tartalmazza.
(4)A költségvetési rendelettel együtt számozott mellékletként be kell terjeszteni a Képviselő-testület
elé a könyvvizsgáló írásos jelentését, a kisebbségi önkormányzatokkal, a költségvetési szervekkel és a
munkavállalói érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés dokumentumait, valamint a Pénzügyi
Bizottság véleményét.
A zárszámadás
4. §
A zárszámadási rendelet szöveges indokolásának tartalmaznia kell:
a) az önkormányzatok gazdasági helyzetét;
b) az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetét, a zárszámadás részletes szöveges indokolását; a
tárgyévet megelőző év zárszámadási rendeletének összevetését a tárgyévi zárszámadási rendelettel;
c) az önkormányzati vagyon alakulását; illetve a kistérségi társulási vagyon alakulását, bemutatva a
társulás kapcsán az önkormányzatot érintő bevételeket és kiadásokat;
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d) az adózási tevékenységet; behajtási cselekmények, adóelengedések részletes
bemutatását
e) a vagyongazdálkodást; vagyonkimutatást; az önkormányzat gazdasági
társaságokban lévő érdekeltségeiről kimutatást;
f) a többéves kihatással járó feladatok szöveges indokolását;
g) a közvetett támogatások szöveges indokolását;
h) az önkormányzat gazdálkodásába bevont külső forrás (kötvénykibocsátás,
hitelfelvétel) felhasználásának bemutatását;
i) közcélú szervezeteknek nyújtott támogatások részletes bemutatását.
5. §
(1)A zárszámadási rendeletnek tartalmaznia kell:
a) a rendelet hatályát;
b) a zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét;
c) a mellékletek név és számszerinti felsorolását, azok elfogadását
(2)A mérleg tagolását, tételeinek tartalmát a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. tv.
22-95. §-ai és 1. sz. melléklete szerint, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési
kötelezettségének
sajátosságairól
szóló
többször
módosított
249/2000.(XII.24.)Kormányrendelet 14-26. §-ai és 1. sz. melléklet szerint kell meghatározni.
(3)A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást költségvetési évenként, az elfogadott
költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek
megfelelően kell elkészíteni.
(4) A zárszámadási rendelet tartalmi követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
(5) A zárszámadási rendelettel együtt számozott mellékletként kell beterjeszteni a Képviselő-testület
elé a könyvvizsgáló írásos jelentését és a Pénzügyi Bizottság véleményét is
Záró és hatályba léptető rendelkezések
6. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a 2008. évi költségvetési és a 2007. évi zárszámadási rendelet készítésekor kell
először alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2007. december
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2007. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. december 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. számú melléklet a 43./2007.(XII. 27..)Gye. Kt. rendelethez
Költségvetés mellékletei
1. sz. melléklet
Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként
1/a sz. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat normatív állami támogatása
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1/b sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése.
2. sz. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat működési kiadásai
kiemelt kiadási előirányzatonként.
2/a. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
3. sz. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai
4. sz. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai
5. sz. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat tartaléka
6. sz. melléklet
Az Önkormányzat költségvetési mérlege
6/a. sz. melléklet
Működési bevételekés kiadások és felhalmozási bevételek, kiadások mérlegszerű bemutatása.
7. sz. melléklet Önkormányzati bevételek, kiadások forrásonkénti megbontása
8. sz. melléklet
Intézmények működési költségvetése
9. sz. melléklet
Az Önkormányzati intézmények működési kiadásainak bemutatása előző évre, és költségvetési évre
10. sz. melléklet
Közvetett támogatások bemutatása.
11. sz. melléklet
Önkormányzat működési és felhalmozási kiadások bemutatása adott évre, és követő két évre
11/a. sz. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat gazdasági programjához tartozó fejlesztési előirányzatok
a költségvetési évet követő két évre vonatkozóan
12. sz. melléklet
Az Önkormányzat által bevont külső forrás (kötvénykibocsátás, hitelfelvétel) állományának alakulása
lejáratuk idejéig
13. sz. melléklet
A helyi Önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső korlátja
14. sz. melléklet
Önkormányzat intézményenkénti létszám kerete
15. sz. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv
15/a. számú melléklet
Likviditási terv, pénzállomány alakulása
15/b. sz. melléklet
Intézmények pénzellátási terve
16. sz. melléklet
A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre
vonatkozó kihatásai számszerűsítve évenkénti bontásban,
17. sz. melléklet
Segélyezés számítás részletezése
18. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal bevétel részletezése
19. sz. melléklet
Képviselők tiszteletdíjainak meghatározása
20. sz. melléklet
Önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételei
21. sz. melléklet
Az önkormányzat által létrehozott alapok bemutatása
22. sz. melléklet
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Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata, és mérlege
23. sz. melléklet
Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata, és mérlege
24. sz. melléklet
Társulási határozat az érintett intézmények vonatkozásában
25. sz. melléklet
Könyvvizsgáló véleményezése
26. sz. melléklet
Pénzügyi Bizottság véleményezése
27. sz. melléklet
A költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumai
28. sz. melléklet
A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés dokumentumai.
2. számú melléklet 43./2007.(XII.27.) Gye. Kt. rendelethez
Zárszámadás mellékletei
1. sz. melléklet
Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának bevételi előirányzata és teljesítései
Intézményenként, forrásonként és kiemelt előirányzatonként
1/a. sz. melléklet
Önkormányzat normatív állami támogatás és kötött felhasználású támogatás
előirányzata és elszámolása normatívánként
1/b. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése jogcímenként, előirányzat és teljesítésrészletezésben
2. sz. melléklet
Önkormányzat működési kiadása előirányzat és teljesítése intézményenként, kiemelt
előirányzatonként
2/a. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal működési kiadás előirányzata és teljesítése szakfeladatonként, és
kiemelt előirányzat bontásban
3. sz. melléklet
Önkormányzat felújítási kiadás előirányzata és teljesítése
4. sz. melléklet
Önkormányzat felhalmozási kiadás előirányzata és teljesítése intézményenként és kiemelt
előirányzatonként
5. sz. melléklet
Önkormányzat tartalékainak felhasználása
6. sz. melléklet
Az Önkormányzat költségvetés teljesítésének mérlege kiemelt előirányzatonként
7. sz. melléklet
Az Önkormányzat által bevont külső forrás állománya lejárat, hitelezők és eszközök
szerinti bontásban
8. sz. melléklet
A helyi Önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső korlátja
9. sz. melléklet
Az Önkormányzat intézményenkénti létszám kerete
10. sz. melléklet
Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv teljesítése
11. sz. melléklet
A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre
vonatkozó kihatásai számszerűsítve évenkénti bontásban,
12. sz. melléklet
Önkormányzat egyszerűsített mérlege, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása,
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

513

13. sz. melléklet
Önkormányzat vagyon kimutatása intézményenként
14. sz. melléklet
Önkormányzat kötelező, és önként vállalt feladata működési kiadásai
és forrásainak megbontásával
15. sz. melléklet
Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
16. sz. melléklet
Közvetett támogatások teljesülései
17. sz. melléklet
Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési beszámoló mérlegszerű bemutatása, és
vagyon kimutatása
18. sz. melléklet
Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési beszámoló mérlegszerű bemutatása, és
vagyon kimutatása
19. sz. melléklet
Önkormányzat pénzmaradvány alakulása intézményenként és összesítve
20. sz. melléklet
A könyvvizsgáló véleményezése
21. sz. melléklet
A Pénzügyi Bizottság véleményezése.
5. Napirendi pont
Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet
Várfi András polgármester elmondta, az elmúlt időszakban igen
hulladékgazdálkodásról, a hulladékszállítási díj bevezetéséről.
kialakítandó közszolgáltatási rendszert, az alkalmazásra kerülő
rendelet-tervezet tartalmazza, melyet a véleményező bizottság
javasolnak a képviselő-testületnek.

sok szó esett a települési szilárd
A testület döntése alapján a
díjak szabályait a beterjesztett
megtárgyaltak és megalkotásra

Felkérte a képviselőket, hozzák meg döntésüket a rendelet-tervezettel kapcsolatban.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2007.(XII. 27.) Gye. Kt. rendeletét
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdésében, 23. §, és a 24. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:

514

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres
gyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező
helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint
az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések
célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység
ellenőrizhetősége.
(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Gyomaendrőd város belterületére
terjed ki.
(4) Külterületen és volt zártkerti területeken az érintett lakosság kérésére a Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság döntése alapján a kijelölt szolgáltató települési szilárd
hulladékszállítást köteles ellátni.
(5) E rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékokra.
(6) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy
használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék
gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő
átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.
(7) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Gyomaközszolg
Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató).
2. § E rendelet alkalmazásában:
1.Települési szilárd hulladék:
a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés
céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint
az intézményekben keletkező;
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező;
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál
keletkező - külön jogszabályban meghatározott -;
d) lomtalanítás alá tartozó hulladék: az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott hulladék, amely a
közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége
miatt el nem helyezhető veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék;
e) zöldhulladék: az ingatlanokon keletkező szervesen lebomló hulladék különösen lehullott levél,
lekaszált fű, hervadt virág, elvirágzott növény, zöldség- és gyümölcsmaradék, fa, hamu, fa forgács,
apríték, ételmaradék, kis növényevő állatok alomja.
2. Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül a tulajdonosok számától.
3. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, akinek vagy amelynek tulajdonában, birtokában, használatában lévő ingatlanán települési
szilárd hulladék keletkezik.
4. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták
további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló
– az Önkormányzat által kijelölt – telephely.
5. Hasznosítóhely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy
a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat
által erre kijelölt létesítmény.
6. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék
birtokosától átveszi, kezeli.
7. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása,
hasznosítása és ártalmatlanítása.
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8. Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék
keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek
tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását,
utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó
szaktanácsadást és oktatást.
9. Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.
10. Hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 2. § 1. pontjában megjelölt települési szilárd
hulladéknak a Szolgáltató általi - a környezetvédelmi előírások megtartása mellett - a települési
hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása a települési hulladékkezelő telepre,
illetőleg a települési hulladék kezelése, kezelő létesítmény üzemeltetése, a szolgáltatás
folyamatosságának biztosítása.
11. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra
vonatkozóan megállapított díj.
3. § E rendelet a hulladékgazdálkodás és a közszolgáltatás működéséhez a Hgt. által meghatározott
következő alapelveket kívánja érvényesíteni:
a) a megelőzés, ezen belül az integrált szennyezésmegelőzés elve alapján legkisebb mértékűre kell
szorítani a képződő hulladék mennyiségét és veszélyességét, a környezetterhelés csökkentése
érdekében;
b) a szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója
köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani; a szennyezés
okozója, illetőleg előidézője felel a hulladékkal okozott környezetszennyezés megszüntetéséért, a
környezeti állapot helyreállításáért és az okozott kár megtérítéséért, beleértve a helyreállítás költségeit
is;
c) a közelség elve alapján a hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a - környezeti és gazdasági
hatékonyság figyelembevételével kiválasztott - lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben
kerülhet sor;
d) a regionalitás elve (területi elv) alapján a hulladékkezelő létesítmények kialakításánál a fejlesztési,
gazdaságossági és környezetbiztonsági szempontoknak, valamint a kezelési igényeknek megfelelő
területi gyűjtőkörű létesítmények hálózatának létrehozására kell törekedni;
e) a fokozatosság elve alapján a hulladékgazdálkodási célokat ütemezett tervezéssel, egymásra épülő
lépésekben, az érintettek lehetőségeinek és teherviselő képességének figyelembevételével kell elérni;
f) a példamutatás elve alapján az állami és helyi önkormányzati szervek a munkájukban érvényesítik a
hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok céljait és elveit;
g) a költséghatékonyság elve alapján a hulladékkezelés szabályainak kialakítása, a
hulladékgazdálkodás szervezése során érvényesíteni kell, hogy a gazdálkodók, fogyasztók által
viselendő költségek a lehető legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak.
Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
3. § (1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen:
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése;
b) a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, e Szolgáltatóval szerződés megkötése;
c) gondoskodás a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezésére
szolgáló ártalmatlanító-hely, hasznosító-hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről,
megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról;
d) a közszolgáltatási díj és a díjfizetés rendjének megállapítása;
e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök
gyakorlása;
f) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és
hatáskör megállapítása.

516

(2) A közszolgáltatás a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen
vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 2. § 1.
pontjában megjelölt települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására
terjed ki.
(3) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a
hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más
települési önkormányzatokkal.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
4. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles, illetve jogosult az ingatlanán keletkező települési szilárd
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, a Szolgáltatónak átadni. E
körben kötelessége továbbá, hogy:
a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett és
Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást legalább havonta egyszer igénybe vegye;
b) a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse;
c) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település
természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és
a közbiztonságot ne zavarja;
d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa;
e) a komposztálható zöldhulladékot elkülönítve tárolja;
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok
folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon
keletkező rendszeres háztartási szilárd hulladék esetében az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres
szilárd hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.
(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a beépítetlen, vagy
nem lakott ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy
fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten
gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes
települési szilárd hulladékra nem a helyben szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe.
(5) Az ingatlantulajdonos a település szilárd hulladékot fajtánként szelektálva térítésmentesen
helyezheti el az erre a célra kijelölt hulladékszigeten. A hulladékszigetek listáját a 1. sz melléklet
tartalmazza.
II. fejezet
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele
5. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást havonta legalább
egyszer igénybe venni.
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a
települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a
Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást írásban felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A felajánlás szövegét a rendelet 2. sz melléklete
tartalmazza.
(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles
értesíteni, vagy felhívás közzététele útján, vagy egyéb helyben szokásos módon tájékoztatni. A
hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező
hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az
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ingatlantulajdonosokat - változás esetén is - értesíteni. A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat - a
Szolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá.
(4) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszonyában
jogokra és kötelezettségekre, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi
elemeire a jelen rendelet 6. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(5) Amennyiben a jelen rendelet 2. § 1. pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem
minősülő hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen
keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület- használati hozzájárulás, illetve engedély
birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan
gondoskodik. A közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megadását az Önkormányzat az
általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.
(6) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az
ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségnek eleget tevő ingatlan tulajdonosokra
(háztartásokra) a Hgt. 51. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartási és adatközlési kötelezettség nem
terjed ki; a náluk keletkező hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Szolgáltató a külön
jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik.
(8) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az
ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben az ingatlantulajdonos köteles
megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési szilárd
hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéséket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.
A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
6. § (1) Ha kötelező közszolgáltatás igénybevételére irányuló jogviszony a Szolgáltató felajánlása
alapján [5. § (2) bekezdés] bármely okból írásban nem jön létre, a Szolgáltató 3. sz. melléklet szerinti
szerződés megkötését kezdeményezi.
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás
igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a Szolgáltatót, a
megrendelő ingatlantulajdonos nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét. A személyes
adatok kezelése tekintetében egyebekben Szolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint köteles eljárni.
(3) A szerződésben meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;
b) a teljesítés helyét;
c) az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint;
d) az ürítési gyakoriságot;
e) az ingatlantulajdonos által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék
mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi.
(4) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról;
b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről;
c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges
többletszolgáltatásról és annak díjáról;
d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról;
e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről;
f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.
A hulladék gyűjtésére, elszállításra és átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos jogok és kötelezettségek
7. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a Szolgáltató által
rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék
gyűjtésére - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt
köteles igénybe venni.
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(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát,
minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Szolgáltató az Önkormányzat
egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és az ürítési gyakoriság
figyelembevételével.
(3) Az ingatlantulajdonos saját szabványos gyűjtőedényének felhasználásával is igénybe veheti a
közszolgáltatást.
(4) A háztartási hulladék ürítésének kötelezően igénybeveendő minimális gyakorisága belterületen heti
egyszeri alkalom. A kertes házaknál a zöldhulladék elszállításának – április 1-től november 30-ig –
kötelezően igénybeveendő gyakorisága havi egyszeri alkalom.
(5) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének
megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére, térítés ellenében
rendelkezésére bocsátani a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. Az
ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával igazolja.
(6) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot
közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett
gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató - az ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg - jogosult
a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt,
illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.
(7) Ha ingatlanon az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű (legalább
a gyűjtőedény méretének kétszerese) hulladék keletkezése várható, a Szolgáltató köteles az
ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének
megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú további gyűjtőedényt, vagy
a hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot díj ellenében az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és
a többletszolgáltatást teljesíteni. Legkésőbb a zsák átadásakor a Szolgáltató köteles annak díjáról a
tulajdonost tájékoztatni.
(8) A Szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonos erre
irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy - külön díj ellenében - bérbe venni. A
megvásárolt vagy bérbe vett gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról kicseréléséről, javításáról a
Szolgáltató köteles díj ellenében gondoskodni.
A hulladék gyűjtésére, elszállításra és átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával
és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
8. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles tartózkodni attól, hogy hulladékot elhagyja - a gyűjtés, a
begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozza, ellenőrizetlen körülmények között
elhelyezze -, kezelje.
(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került, onnan származó szilárd
hulladékot a hulladékgazdálkodás szabályainak megfelelően gyűjteni köteles oly módon, hogy azzal
környezet szennyezését megelőzze.
(3) Ha az ingatlan tulajdonosa hulladékot az (1) és (2) bekezdéssel ellentétesen gyűjt, felhalmoz
szabálysértési bírsággal sújtható, ha ez nem lehetséges vagy nem indokolt, költségére a hulladék
elszállítható. Az így felszámolt költség a közszolgáltatási díjjal egyenértékű.
9. § (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.
Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott
közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati
engedély alapján lehet.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető
és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18
órától lehet kihelyezni a közterületre, a tulajdonos köteles a gyűjtőedényt gyűjtés napján 20 óráig az
ingatlan területére visszavinni, e szabály alól kivétel a tartósan engedélyezett elhelyezés.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell
elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne
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akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
10. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés
takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni. A hulladékgyűjtő edény mozgatása során a
hulladékszállítást végző Szolgáltató dolgozója az elvárható gondossággal köteles eljárni. A munka
során bekövetkezett - természetes elhasználódást meghaladó mértékű - rongálódásért a szolgáltató
felelősséggel tartozik.
(3) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe
vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges
pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Szolgáltató díj ellenében köteles gondoskodni.
(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt
keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt átvette, illetve az
köteles viselni, aki a gyűjtőedény használati jogát megszerezte.
(5) A Szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított nyolc napon belül köteles
megtéríteni.
11. § (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt
az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt
üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.
(2) A gyűjtőedénybe nem helyezhető el folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyag, égési
melléktermék, állati tetem vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző
személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
12. § (1) A szolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:
a) az nem a rendszeresített vagy a szolgáltató által nem elfogadott gyűjtőtartályban illetve feliratozott
zsákban kerül elszállítás céljából átadásra,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd
hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható.
(2) Az (1) bekezdés eseteiben a szolgáltató külön díj megfizetése esetén gondoskodik az így átadott
települési szilárd hulladék egyedi többlet szolgáltatás keretében való összegyűjtéséről, elszállításáról,
illetve ártalmatlanításáról.
A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával
kapcsolatos rendelkezések
13. § (1) A települési szilárd hulladék átrakását a Szolgáltató kizárólag a települési önkormányzat által
az erre a célra kijelölt létesítményben végezheti. A rendelet erre a célra kijelöli a következő helyet:
Regionális Hulladékkezelő Mű, Gyomaendrőd.
(2) A hulladék ártalmatlanításáról, szelektív gyűjtéséről és hasznosításáról a Szolgáltató köteles
gondoskodni.
A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések
14. § (1) Lomtalanítás évi egy alkalommal a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság és a Szolgáltató között egyeztetett időpontban történik, melyről a lakosságot hirdetmény
útján tájékoztatni kell. A Bizottság akkor kezdeményezhet éves lomtalanítást, ha a költségvetésből
pénzügyi forrását biztosítottnak látja. A lomtalanítás időpontját úgy kell meghatározni, hogy arra
megfelelő felkészülési idő biztosított legyen.
(2) A jelen rendelet 2. § 1. pontjában meghatározott olyan hulladék elszállításáról és lebonyolításáról,
mely szabványos gyűjtőedényben nem helyezhető el a Szolgáltató gondoskodik. A hulladék
elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Szolgáltató végzi.
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti
ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt. A hulladékszállítás
rendjéről, a kijelölt hulladéklerakási helyekről a lakosságot a Szolgáltató helyben szokásos módon
tájékoztatni köteles.

520

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos
forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(5) A Szolgáltató e szakasztól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles - külön
díjfizetés ellenében - elszállítani. Ha a külön díj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható
meg, a Szolgáltató a számlát a települési önkormányzatnak nyújtja be.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
15. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat jelen rendelete 4. sz.
mellékletében állapítja meg.
(2) Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a Rendelet 6. § (1)-(5) bekezdése alapján számított
díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a
Szolgáltatónak megtéríteni. Az Önkormányzat - az általa megállapított díjkedvezmény esetén - a
felmerülő költségeket – más forrásból - a Szolgáltató számára köteles megtéríteni.
(3) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben
foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.
(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás
alapján, számla ellenében - negyedévente, utólag köteles megfizetni.
(5) A közszolgáltatás díjának kiegyenlítése a számla benyújtásakor esedékes.
(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
16. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék, az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb
költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.
(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos
figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.
(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a
Szolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára történő
behajtását a jegyzőnél kezdeményezi.
(4) A jegyző - a kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc napon belül - a külön jogszabályban
meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása
érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a Szolgáltatónak az ezzel
kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a jegyző nyolc napon belül átutalja a Szolgáltatónak.
(5) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat – az erre vonatkozó rendelet hatályba lépését követő
díjfizetési időszakra állapítja meg. Ezen díjakat kell figyelembe venni a jelen rendelet eseti vagy
rendszeres többletszolgáltatás teljesítése esetén is.
(6) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a Szolgáltató által alkalmazott díj
legmagasabb mértéke.
(7) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Szolgáltató állapítja meg oly módon, hogy a
közszolgáltatási díj nem tartalmazhat indokolatlan megkülönböztetést az ingatlantulajdonosok, illetve
azok csoportjai között.
17. § (1) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban
az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésének kötelezettségére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a Szolgáltató 15
napon belül írásban köteles válaszolni.
(2) Ha a túlszámlázási kifogásnak a Szolgáltató helyt ad, köteles a túlszámlázott összeget és
időarányos kamatait visszafizetni, vagy az ingatlantulajdonos kérésére az esedékes közszolgáltatási
díjba beszámítani.
(3) Ha Szolgáltatónak felróható okból a közszolgáltatás díját tartalmazó számla bemutatására a
negyedévi díjfizetési időszaknál ritkábban kerül sor vagy a szolgáltató több fizetési időszakon
keresztül nem mutat be számlát, a szolgáltató az elmaradt díjat annyi egyenlő részletben számlázhatja,
ahányszor a számla bemutatását elmulasztotta.
18. § (1) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az Önkormányzat
részére díjkalkulációt és költségelemzést készíteni.
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Ha a Szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is
folytat, a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.
(2) A költségelemzést a jegyző a tárgyév november 30. napjáig a képviselő-testület elé terjeszti.
19. § (1) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a Szolgáltató
közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.
(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a Szolgáltatót a közszolgáltatás
nyújtásában az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, és a szolgáltató az akadály
elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.
Kedvezmények a közszolgáltatási díj vonatkozásában
20. § (1) A jelen rendelet 4.sz. mellékletében meghatározott díjakhoz képest az Önkormányzat az
alábbi kedvezményeket állapítja meg:
a) aki ingatlant kizárólag egyedül lakja, a hulladékszállítás díjából 50 % kedvezményben részesül,
amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.
b) a hadigondozottak, a hulladékszállítás díjából 50 % kedvezményben részesülnek a szociális
rászorultságtól és az életkortól függetlenül.
(2) A kedvezményt személyenként vagy családonként csak egy ingatlanra lehet igénybe venni.
(4) A kedvezményre való jogosultság megállapításához a jegyző által kiállított igazolás felmutatása
szükséges, mely minden díjmegállapításkor újólag esedékes, a 1993. évi III. törvényben foglaltak
szerint.
21. § (1) Mentesülnek közszolgáltatás kötelezőigénybe vétele és a közszolgáltatási díj megfizetése alól
azon gazdálkodó szervezetek, melyek a e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén nem
kötelesek a közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A beépítetlen ingatlan tulajdonosa írásban kérheti a szolgáltatótól a már igénybevett kötelező
közszolgáltatás szünetelését mindaddig, amíg az ingatlanon települési szilárd hulladék nem keletkezik.
(3) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól a lakatlan ingatlan. Egy ingatlan lakatlannak akkor
tekinthető, ha villamosenergia-fogyasztása nem éri el a havi 2 kW/óra teljesítményt.
(3) Üdülőingatlan tulajdonosa a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást május 1. és
október 31. napja között köteles igénybe venni, közszolgáltatási díj csak ezen időszakban igénybe vett
közszolgáltatás után érvényesíthető.
A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése
22. § A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.
III. fejezet
A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok
23. § (1) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatás igénybevételére, a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladéka tekintetében, amennyiben
a) hulladék kezeléséről a Hgt. 13. §-ban meghatározottak szerint nem gondoskodik, vagy
b) a települési hulladékkezelésnél – felügyelőség által igazoltan – kedvezőbb megoldással kezeli a
hulladékot.
(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel,
létesítménnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek alól
mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési szilárd hulladékuk ártalmatlanításáról
ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.
(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik igénybe, a külön
jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük során keletkező
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hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és
a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről
üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek a
közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és
kezelésének módjáról kötelesek az Önkormányzatot tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e
tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni.
IV. fejezet
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások
24. § (1) A Szolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatása az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,
szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények működése során keletkezett
hulladékra (termelési hulladék) csak ezen rendelet által meghatározott esetekben nem terjed ki. A
hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13.§ (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék
termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.
(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más módon a
birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról
maga gondoskodni.
(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa
a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás,
berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés
költségeinek megfizetésével teljesíti; vagy
c) választása szerint a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatás igénybe vétele útján tesz eleget
kötelezettségének.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az Önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb,
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító-helyre vagy hasznosító-helyre a
hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. Amennyiben a hulladékot
jellege vagy összetétele miatt az egyéb ártalmatlanító-hely nem veheti át, annak elhelyezésére a
kijelölt ártalmatlanító-helyet kell igénybe venni.
(5) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a Szolgáltatón kívüli,
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.
(6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe
történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést, ne idézzen
elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa,
illetőleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
(7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját
szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve
átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és
tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.
(8) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - mind a
kijelölt ártalmatlanító-hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító-hely tulajdonosát
(üzemeltetőjét, használóját) is terheli.
(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító-helyre szállítja,
a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni a lerakó üzemeltetője részére.
25. § Amennyiben a 24.§ (1) bekezdésében meghatározott szervezetek a hulladék kezeléséről maguk
nem gondoskodnak, kötelesek a közszolgáltatást igénybe venni, és ezen rendelet által maghatározott
közszolgáltatási díjat megfizetni.
26. § (1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a
Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a
Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű, és összetételű
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hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék
elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító-helyen történő elhelyezéséről.
(2) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni.
Megállapodás esetén a Szolgáltató ezen rendelet 6. §-a és 2. sz. mellékletében meghatározott
tartalommal rendelkező szerződést kötnek. Ez a rendelkezés nem korlátozza a felek többlet
megállapodást tartalmazó szerződéses szabadságát.
27. § (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője,
birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület
tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.
(2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, illetve
engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát
meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének
folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.
(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom
biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki:
a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű
helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul
megtörténhessen;
b) egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.
(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a
hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezetnek
nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát.
V. fejezet
Záró rendelkezések
28. § Szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:
a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást jogszabálysértő módon nem veszi
igénybe,
b) települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez, vagy azt
jogszabályellenesen végzi.
29. § A szabálysértési eljárások és a hulladékgazdálkodást érintő hatósági jogkörökkel kapcsolatos
hatásköröket a jegyző gyakorolja.
30. § (1) Jelen rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) Jelen rendelet 1. § (4) bekezdése, 7. § (4) bekezdésének második mondata 2009. január 1. lép
hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló
19/2003. (VIII. 12.) számú KT rendelete, az azt módosító 4/2005 (II. 25.) KT rendelet, 26/2005. (XI.
30.) KT rendelet, 10/2007 (II.26.) KT rendelet.
Gyomaendrőd, 2007. december
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2007. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. december 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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1. sz. melléklet a 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelethez
1. Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű, hrsz. 0130/15.
2. Települési Hulladékgyűjtő Udvar, Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2., hrsz. 3741/13.
3. A Gyomaendrődön található szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyei:
1. Népliget - Rózsahegyi K. iskola előtti terület hrsz. 6240/2
2. Endrődi és Apponyi u. sarka - Üzlet előtti terület hrsz. 5271
3. Selyem és Blaha u. sarka - ABC előtti terület hrsz. 5102
4. Kilián tér - Játszótér mellett hrsz. 6373
5. Kossuth tér - Játszótér mellett hrsz. 6673/1
6. Selyem út/ Okt. 6 ltp. - ABC előtti terület hrsz. 3409/9
7. Fő út és Madách u. sarka - Italbolt előtti terület hrsz. 2973
8. Fő út és Pásztor J. út sarka - Penny parkoló mellett hrsz. 2938
9. Fő út és Jókai u. sarka - földjárda területén hrsz. 2350
10. Kossuth és Pásztor J. u. sarka - Ltp. előtti parkoló hrsz. 2888/1
11. Bajcsy Zs. és Kálvin u. sarka - ABC előtti terület hrsz. 2700
12. Hősök és Vörösmarty u. sarka - földjárda területén hrsz. 671
13. Hősök és Kossuth u. sarka - ABC előtti parkoló hrsz. 672
14. Csokonai és Kölcsey u. sarka - Üzlet előtti terület hrsz. 942/1
15. Semmelweis u. - Liget Fürdő előtti parkoló hrsz. 1297
2. sz. melléklet a 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelethez
Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás nyújtásának feltételeiről.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének. rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező. A települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára GYOMAKÖZSZOLG KFT mint
Szolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:
1. A megjelölt szolgáltatást a Szolgáltató 2008. január 1. napjától folyamatosan nyújtja.
2. Megrendelő tulajdonos neve (közszolgáltatás díjának alanya)………………………………………,
lakcíme:
……………………………………………………………;
szolgáltatás
helye:
……………………………………
…………………………………..
3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: …........... literes………db.
4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 80
literes tartály ... db; 110 vagy 120 literes tartály ... db; 240 literes tartály ... db
5. Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG KFT. heti egy alkalommal hulladékgyűjtést fog
végezni. Gyűjtőedényt a 2 pont esetén a tulajdonos rendelkezésére bocsátja. A tulajdonos a
szolgáltatást legalább havonta egyszer köteles igénybevenni. A közszolgáltatási díj negyedévente
esetékes, melyet a tulajdonos utálag köteles megfizetni.
Dátum
Gyomaközszolg Kft.

Megrendelő

3. sz. melléklet a 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelethez
Közszolgáltatási szerződés
települési szilárd hulladék szállítására
mely létre jött egyrészt Gyomaközszolg Kft (Székhely: ……………………………….. Adószám:
……………………, számlaszám: ……………………………… képviseli:
……………………………………
mint Szolgáltató

525

másrészt Név: ………………………………………
Lakcím:………………………………………………. Születés helye és ideje:
………………………………………Anyja neve.:……………………………………….
mint ingatlantulajdonos között az alábbi feltételekkel:
Az ingatlan tulajdonosa igénybe veszi a …/2007. (…/…) Gye. Kt. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
alapján igénybe veszi a Szolgáltató által nyújtott települési szilárd hulladék szállításának
szolgáltatását. A tulajdonos kijelenti, hogy ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen
keletkezett hulladékelszállítására kívánja igénybe venni a közszolgáltatást.
A szolgáltatás helye: Gyomaendrőd ……………………………………………………………
A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:
A Szolgáltató tulajdonos használatába adja szabványos ………..db ……….. típusú
…....…..űrtartalmú gyűjtőedényét.
A tulajdonos kijelenti, hogy rendelkezik ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos
gyűjtőedénnyel.
A Szolgáltató tulajdonos elad/bérbe ad ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos
gyűjtőedényt.
A szolgáltató a szolgáltatás díját
a kötelező közszolgáltatás esetén a Rendeletnek megfelelően …………Ft/ürítés;
a kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén …………Ft/ürítés árban határozza
meg.
A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez,
melynek díját a szolgáltató üzletszabályzatában határozza meg.
Az ingatlantulajdonos a szolgáltatás díját szolgáltatást követő hónap 15. napjáig
készpénzben/csekken/átutalással teljesíti. A tulajdonos tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás
esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó összegnek minősül.
Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon
részeire terjedhet ki, melyek a Rendlettel összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező
közszolgáltatás esetén nem módosítható különösen a közszolgálati díjra, ürítési napokra, ürítési helyre
vonatkozó rendelkezések.
Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az
ingatlan használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII
törvény, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. Rendelet és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló …/2007. (…/…) Gye. Kt. rendelet rendelkezéseit
alkalmazzák.
200… . …………… hónap ….. .
Gyomaközszolg
mint Szolgáltató

……………………………….
Tulajdonos
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4. sz. melléklet a 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelethez
Közszolgáltatási díj 2008. január 1-től
Edényzet típusa
80 literes
110 – 120 literes
240 literes

Közszolgáltatási díj
(Ft/ürítés)
157
209
308

6. Napirendi pont
Ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási díjról szóló rendelet módosítása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. kérésére
az új szabályzat kidolgozásáig a 2007. évi víz és csatornadíjak 2008. február 29. napjáig maradnak
érvényben Gyomaendrődön.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2007.(XII. 27.) Gye. Kt. rendeletét
az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló módosított
1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
242/2000. (XII. 23.) sz. a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló kormányrendelet 169/2007. (VI. 28.) sz. módosításának 2. § (3)
bekezdésére, az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló többször módosított 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet (a
továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A R. hatálya 2008. február 29. napjáig meghosszabbodik.
2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2007. december
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

E rendelet 2007. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. december 27.

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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7. Napirendi pont
Intézményi konyhák racionalizálása
Várfi András polgármester hangsúlyozta, tudomásul kell vennünk, hogy a város költségvetésének
stabilitása érdekében a működési területen ésszerűsítési lépéseket kell megtennünk. Ezen lépesek
egyike az intézményi konyhákat érinti, melynek racionalizálására több lehetőség is kínálkozik. Az
egyik megoldás lehetne az étkeztetést közbeszerzési eljárás keretein belül meghirdetni, további
lehetőség egy városi konyhának a működtetése, és lehetőség lehetne még a konyhai létszám
csökkentése, viszont a jogszabályi előírások és az étkeztetés megfelelő lebonyolításának
szükségessége miatt ebben a formában a jelenlegi létszám tovább nem csökkenthető.
Alapvetően olyan megoldást kell keresni, ami a költségvetés helyzetének javítását eredményezi.
A bizottsági üléseken és azt követően is jó néhány képviselő jelezte felé, hogy megítélésük szerint
nem kellően előkészített, kidolgozott ez a téma, ezért javasolta, hogy néhány vélemény elhangzása
után, vegyék le a napirendről, és az újbóli megtárgyalásra – az ügyben érintettekkel történő egyeztetést
követően -a januári ülésen kerüljön sor.
Felkérte a képviselőket fejtsék ki a témával kapcsolatos véleményüket.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő előjáróban elmondta, hogy a témával kapcsolatos írásos
véleményét – távolléte miatt – eljutatta az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének is, aki azt a bizottsági ülésen felolvasta.
Óva intette a képviselő társait, a Polgármester urat, attól, hogy megalapozatlan, átgondolatlan döntést
hozzanak, amivel esetleg több kárt okoznának, akár a költségvetésnek, akár a városnak, mint amennyi
haszna lenne.
Aggodalommal töltötte el, hogy nagyon sok kérdésére nem ismeri a pontos, forintosított választ.
Kérdése lenne például, hogy mennyi lenne az egyszeri kiadások nagysága. A Gondozási Központ
konyhájának bővítésére mennyi ráfordítás szükséges ahhoz, hogy dupla mennyiségű adagot tudjanak
elkészíteni. Mibe kerülne a szállításhoz szükséges eszközök, felszerelések megvétele. További fontos
kérdés, hogy az újonnan keletkezett, folyamatos kiadások hogyan alakulnának – kiszállítás, működési
költség. Jó lenne kockázati felmérést, értékelést készíteni. A városi konyha hogyan felelne meg a
minőségi elvárásoknak. Milyen lenne a kiszállított étel minősége az oktatási intézményekben délután
14 óra körül. Itt ugyanis a tanítási órák függvényében folyamatos az étkeztetés. Az ÁNTSZ által előírt
maghőmérséklet 63 fok, ennek biztosítása, ami magával vonzza melegen tartó pultok beszerzését, ami
további plusz kiadást jelent. A változás az oktatási intézményekben főleg a kezdeti időszakban az
étkezők számának csökkenését okozhatja. Ugyanakkor a vendégétkezők számának csökkentésével is
számolni lehet.
A fentieken túl szeretné tudni, hogy a telephelyeken maradt konyhák energia és munkabér kiadásai,
karbantartási költsége hogyan alakulna. A központi konyha dolgozóinak bére, létszáma, a működési
költség mennyi lenne. Azáltal, hogy dolgozókat bocsátanak el, nő a városban a munkanélküliek
száma, ezért, ahhoz, hogy tudjuk, hogy a változás mennyire éri meg az önkormányzatnak komoly
számításokat kell elvégezni. Nem biztos abban, hogy egy éven belül hoz ez a városnak hasznot. Lehet,
hogy több évnek is el kell telni ahhoz, hogy elmondhassák, nyereségessé tették a városi közétkeztetést.
Összegezve: a maga részéről azt javasolta, hogy várjanak a döntéssel, alaposan gondolják át, utána
hozzanak döntést a konyhák bármi nemű átszervezéséről.
Babos László képviselő egyetértett a képviselő asszony által elmondottakkal. Véleménye szerint a
meglévő konyhák megszűntetése, szétverése és újbóli helyreállítása még többe kerül.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság ülésén az átszervezés
további lehetőségeként javaslatként fogalmazta meg, hogy az intézmények vezetői végezzenek
felmérést a konyhai dolgozók körében, hogy valamilyen gazdasági társasági formában vállalnák e a
konyhák további üzemeltetését. Mindezek alapján a maga részéről a III. határozati javaslatban
megfogalmazottakkal javasolta foglalkozni. Számra ez a megoldás mutatkozna legegyszerűbbnek.
Dr. Csorba Csaba jegyző felhívta a testület figyelmét, hogy a Polgármester úr által javasoltak szerint
az alternatívákat a januári ülésre kell előkészíteni, a bizottsági üléseken, illetve a jelen ülésen
elhangzott vélemények, kérdések figyelembe vételével. A bizottsági üléseken egyik alternatíva sem
kapta meg a többségi támogatást.
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Megítélése szerint annak a célkitűzésnek, amit testület a költségek csökkentése érdekében
megfogalmazott, az látszik célszerűnek, ha mindegyik alternatíva kidolgozásra, és előterjesztésre
kerül. Ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni azt is, hogy az egyes dolgozóknak hogyan biztosítható a
tovább foglalkoztatása, képesek e, és akarják e a konyha üzemeltetési feladatokat ellátni. Adott
esetben van e olyan helyi vállalkozó, aki a feladatok ellátásra ajánlatot tenne. Ugyanakkor azt is meg
kellene vizsgálni, hogy egy közbeszerzési eljárás keretében hogyan működne ez a szolgáltatás.
A maga részéről javasolta a képviselőknek, hogy támogassák Polgármester úr javaslatát, a témát
vegyék le a napirendről, és valamennyi felmerült alternatíva kidolgozása után, azok ismeretében
hozzák meg döntésüket.
Megjegyzésként elmondta még, hogy a Gondozási Központ konyhájának városi konyhává történő
átalakításáról két vállalkozóval is folytattak előzetes tárgyalásokat, és az építési és működési
engedéllyel kapcsolatos költségek lényegesen magasabbak lennének mint, ahogy azt az előzetes
előkészítés során kiszámolták. Ez az összeg 10 millió Ft felett lenne.
Várfi András polgármester lezárta a témát, és felkérte a képviselőket támogassák azon javaslatát,
miszerint a témát vegyék le a mai ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
390/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Intézményi konyhák racionalizálása tárgyú
előterjesztést leveszi a napirendről.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők
áremelési kérelme
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a szerződés és megállapodás alapján
önkormányzati feladatot ellátó szolgáltatást végző intézmények szolgáltatási díjai az infláció
mértékével 4.5 %-al kerülnének megemelésre.
Felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
391/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Katona József Művelődési Ház bérleti díj emelését az
alábbi összegekkel fogadja el 2008. január 1-jétől:
2008.évben várható infláció
Kisterem
mértékű emelés
Fűtés nélkül
850 Ft/óra
Fűtéssel
1.250 Ft/óra
Nagyterem
Fűtés nélkül
Fűtéssel
első óra
további órák

1.700 Ft/óra
5.400 Ft/óra
3.400 Ft/óra

Szombat, vasárnap, ünnepnapi pótlék (ügyelet, fűtés, takarítás többlet munkabére)
700 Ft/óra
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Felelős: Várfi András polgármester
Határidő: 2007. december 31.
II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Déryné Közösségi Ház térítési díj emelését az alábbi
összegekkel fogadja el 2008. január 1-jével:
2008.
Rendszeresen működő csoportok
600 Ft/óra
Hétvégén működő csoportok
3.470 Ft/óra
Rendszeresen működő szerv., pártok, alap., egyházak és más
770 Ft/óra
int.hétközben
Rendszeresen műk.szerv., pártok, alap., egy., és más int.hétvégén
2.000 Ft/óra
Tanfolyamok
1.000 Ft/óra
Tanfolyamok hétvégén
1.700 Ft/óra
Családi rendezvények hétközben
1.700 Ft/óra
Családi rendezvények hétvégén
2.120 Ft/óra
Kereskedelmi tev.
2.970 Ft/óra
Asztal bérbeadása
290 Ft/db
Szék bérbeadása
110 Ft/db
Felelős: Várfi András polgármester
Határidő: 2007. december 31.
III.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Sportcsarnok bérleti díjait 2008. január 1-jétől - az
infláció mértékének megfelelő - alábbi összegekkel fogadja el:
2008.évben várható infláció mértékű emelés
Testnevelési és diáksport órák
2.100 Ft/óra
Tömegsport órák
2.800 Ft/óra
Város sportkoncepciója
3.500 Ft/óra
Felelős: Várfi András polgármester
Határidő: 2007. december 31.
IV.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. évre a Tájház szolgáltatási díjait a következő
értékekkel fogadja el.
2008.
Kedvezményes belépő
100 Ft/fő
Teljes áru belépő
200 Ft/fő
Programok díjai-jellegtől függően
Csoportos foglalkozások díja
700 - 800 Ft/fő
Családi programok
1.000 - 1.500 Ft/fő
Felelős: Várfi András polgármester
Határidő: 2007. december 31.
V.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. évre a Városi Könyvtár szolgáltatási díjait a 2007.
évben elfogadott értékekkel fogadja el.
Felelős: Várfi András polgármester
Határidő: 2007. december 31.
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9. Napirendi pont
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és intézményei 1-11 havi finanszírozási helyzetéről
Várfi András polgármester megkérdezte a képviselőket, van e kérdésük, észrevételük a napirendi
ponthoz.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Városi Egészségügyi
Intézményben dolgozó tüdőgyógyász és annak felesége, aki röntgen asszisztens 2007. december 31.
napjával kérték a munkaviszonyuk megszüntetését, nyugdíjba kívánnak vonulni. A tüdőgyógyászi
feladatokat egy békési szakorvos fogja ellátni, délutáni időpontban, a rendelés pontos időpontját a
Gyomaendrődi Hírmondóban közzé fogja tenni az intézmény. Az asszisztensi feladatokat pedig Égető
Erika fogja ellátni.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd további hozzászólás hiányában felkérte
a képviselőket a tájékoztató elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
392/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és intézményei I-XI. havi
gazdálkodásáról készített tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés elfogadása
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat
elfogadására, amely szerint elfogadják az Oktatási és Kulturális Minisztérium által előzetesen
jóváhagyott közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzést.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
393/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás gesztor önkormányzata elfogadja az Oktatási és
Kulturális Minisztérium által előzetesen jóváhagyott Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Önkormányzatainak
Társulási
intézményfenntartói
Közoktatási
Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzését.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási és
Kulturális Minisztérium által előzetesen jóváhagyott Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Társulási intézményfenntartói Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését.
Határidő: azonnal
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11. Napirendi pont
Gyomaendrőd helyi autóbuszos személyszállítás végzésére irányuló pályázat kiírása
Várfi András polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2008. április 30.-ig rendelkezik
szerződéssel az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására,
ezért az új közszolgáltató kiválasztására és a közszolgáltatási szerződés megkötésére új pályázatot kell
kiírni.
A Mobilbusz Közlekedési Kft.-vel időszaki közszolgáltatási szerződés áll fenn, mely az új szolgáltató
kiválasztására irányuló pályázat lezárulásáig szól.
Megkérdezte a képviselőket, a jelenlévő érdeklődőket van e kérdésük, hozzászólásuk a napirendi
ponthoz.
Czibulka György képviselő aziránt érdeklődött, hogy miért nincs este 22 óra körüli időben buszjárat a
településen.
Ambrózi Erzsébet a szolgáltató képviseletében az érdeklődésre elmondta, a járat azért nem
közlekedik ebben az időben, mert a helyi lakosok azt nem igen vették igénybe. Ezt a késő esti járatot
legnagyobb számban a Mamut Tech Kft dolgozói vették igénybe, akiket endrődről kellett a
körösladányi úti telephelyre kiszállítani, és onnan vissza. Alapjában ez az éjszakai járat most is
üzemel, csak nem helyi járatként, hanem a Kft-vel kötött szerződés alapján. Ezt a járatot bérlet
felmutatása mellett, vagy vonaljeggyel más utasok is igénybe vehetik a Szabadság téri megállótól. E
helyett a járat helyet a menetrendbe beállítottak egy plusz járatot, ami 13.45 órakor indul a
Vasútállomástól. Ezt talán jobban igénybe veszi majd a lakosság.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő aziránt érdeklődött, hogy a menetrendbe vasárnaponként milyen
járatok vannak beállítva a vasútállomásra.
Ambrózi Erzsébet hangsúlyozta, hogy a vasárnapi menetrend most változott. Ez idáig 16 órakor
indultak, de a jelen tapasztalat azt mutatja, hogy a diákok a téli hideg idő miatt, inkább a kora délutáni
vonatokkal utaznak vissza. Ezért a 15.53 órakor Békéscsaba felé és a 16.06 órakor Budapest felé
közlekedő vonatokhoz indítanak helyi buszjáratot.
Igazából minden vonathoz nem tudnak buszjáratot biztosítani, a vasúti próbajárat során az volt a
tapasztalat, hogy négy utas volt a legtöbb ezeken a járatokon. Alapvetően próbálják a vasúti
menetrendhez igazítani a buszjáratot, de a vonatkéséseket nem tudják bevárni. Jelenleg a SzolnokMezőtúr pályaszakasz felújítása miatt 20-30 percet is késnek a vonatok. Ezeket a késéseket a
buszmenetrendbe nem tudják beiktatni.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, összességében megállapítható, hogy a város
buszközlekedése úgy rossz, ahogy van, a városlakók leszoktak a buszról, a próbajáratokat nem veszik
igénybe, ugyanakkor állandóan kritikákkal illetik ezt a szolgáltatást. Alapvetően nem a szolgáltatóval
van probléma, hanem azzal, hogy időszaki szerződésekkel nem lehet a helyzetet stabilizálni. A
pályázati eljárás lefolytatása után van arra remény, hogy a nyertes pályázóval ezt a szolgáltatás
tartóssá váljon.
Egyéb hozzászólás hiányában ismertette a határozati javaslatot, amelynek első része a helyi
autóbuszos személyszállítás végzésére irányuló pályázat kiírásáról szól, ugyanakkor elfogadják a
szolgáltató díjemelésére vonatkozó kérelmét, és hozzájárulnak a rendelet-tervezetben meghatározott
díjtételek 2008. január 1-től történő bevezetéséhez. Továbbá jóváhagyják az önkormányzati támogatás
mértékének havi 250.000 Ft-al történő emelését.
Felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
394/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
1. /
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállítási feladatok ellátására, a közszolgáltató kiválasztására és a közszolgáltatási
szerződés megkötésére a 2004. évi XXXIII tv.-ben foglaltakra tekintettel nyilvános pályázatot
hirdet meg. A pályázati eljárás lefolytatása érdekében a Képviselő-testület az alábbiakról
rendelkezik:
• A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező Pályázati Felhívást közzététel céljára
alkalmasnak találja.
• A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás megjelentetésére.
• A képviselő-testület a Pályázati Kiírás jóváhagyására és a beérkezett pályázatok értékelésére az
alábbi Pályázati Bíráló Bizottságot hozza létre, amely döntés előkészítő javaslatot tesz a
Képviselő-testület részére. Várfi András elnök
Dr. Csorba Csaba
Csányi István
Hangya Lajosné
Izsó Csaba
Vass Ignác
Szujó Zsolt
2. /
A Képviselő-testület elfogadja a Mobilbusz Kft. díjemelésre vonatkozó kérelmét és hozzájárul
a rendelet tervezetben meghatározott díjtételek 2008. január 1.-től történő bevezetéséhez.
3./
A Képviselő-testület az önkormányzati támogatás mértékének havi 250.000 Ft-tal történő
emelését jóváhagyja. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati
támogatás tekintetében a szerződésmódosítást aláírja.
Határidő: pályázat kiírására: 2008. január 31.
döntés meghozatalára: 2008. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
A fenti határozat 2. pontjában meghatározottakra figyelemmel a Polgármester felkérte a képviselőket
az előterjesztés mellékletében szereplő rendelet-tervezet 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2007.(XII. 27.) Gye. Kt. rendeletét
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III. 29.) KT
rendelet 1. számú mellékletének módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII tv. 7. §ban kapott felhatalmazás alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól
szóló többször módosított 4/1991. (III. 29.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletének
módosításáról az alábbiakban rendelkezik:
1. § A „R.” 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
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Záró rendelkezés
2. § E rendelet 2008. január 1.-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 16/2006. (VI. 30.) KT rendelet 1.
számú melléklete hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2007. december

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2007. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. december 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. számú melléklet a 46/2007. (XII. 27.)Gye. Kt. rendelethez
A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj
- teljes árú havi bérlet 2800 Ft
- kedvezményes havi bérlet 600 Ft
- vonaljegy 110 Ft
Az árak a 20 % ÁFA-t tartalmazzák.
12. Napirendi pont
DAOP és KEOP pályázatok
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztés mellékletében szereplő táblázatban ismertetett
pályázati kiírások közül a kiemelt felhívásokra nyújtanának be pályázatot 2008-ban. Ezek a pályázati
kiírások, amelyek érintik az önkormányzatot és az intézményeket.
Felkérte a képviselőket támogassák a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
395/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletben ismertetett pályázati
kiírások közül a kiemelt felhívásokra kíván pályázatot benyújtani.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
4. számú fogorvosi körzet ellátásának Megbízási Szerződése
Várfi András polgármester ismertetet az előterjesztés lényegét, amely szerint a 4. számú fogorvosi
körzetre vonatkozóan az 1996. augusztus 27. napján kelt, a „Dr. Dobos” Fogszakorvosi Bt.-vel kötött
Feladatvállalási Szerződés van érvényben.
A vállalkozó nevében bekövetkezett változás, a szerződés tartalmának aktualizálása és korszerűsítése
érdekében új szerződés megkötése vált szükségessé.
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Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy az előterjesztés melléklete szerinti megbízási
szerződés-tervezetet fogadják el.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
396/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakkal
egyetért, és utasítja a polgármestert, hogy a 4. számú fogorvosi körzetre az előterjesztés
melléklete szerinti megbízási szerződést a Dr. BÉKÉS Fogszakorvosi Bt. ügyvezetőjével, Dr.
Békés Annamáriával kösse meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője bérének meghatározása 2008. január 1. napjától
Várfi András polgármester elmondta, az intézményvezetője, Mraucsik Lajosné 2007. június 1.
napjától került kinevezésre. Kinevezéskor a bére a közalkalmazotti törvénynek megfelelően került
megállapításra. Munkáltatói döntés alapján lehetőség van a bérének megemelésére, így a hozzá
hasonló intézményvezetőkkel lenne egy szinten.
Megkérdezte a jelenlévőket van e kérdésük, észrevételük.
Hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek támogassák az intézményvezető bérének határozati
javaslat szerinti meghatározását.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
397/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. január 1. napjától a Térségi Szociális
Gondozási Központ vezetője Mraucsik Lajosné bérét 2008. január 1. napjától az alábbiak
szerint határozza meg:
Jelenleg Ft
2008. jan.1-től Ft
Garantált bér:
162.700.162.700.
Munkáltatói döntés:
70.000.Magasabb vezetői pótlék:
49.000.49.000.211.700.Összesen:
281.700.azaz: kettőszáznyolcvanegyezer-hétszáz forint.
Határidő: 2008. január 1.
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
Idősek Karácsonya városi rendezvény szervezése
Várfi András polgármester elmondta, a hagyományokhoz híven a Térségi Gondozási Központ az idén
is megrendezi az Idősek Karácsonya városi rendezvényt. Az ünnepség költségeihez az önkormányzat
250.000 Ft-ot biztosítana az intézmény számára.
Javasolta a képviselőknek, hogy bízzák meg az intézményt a rendezvény megszervezésével,
lebonyolításával és biztosítsák részükre a 250.000 Ft.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
398/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Térségi Szociális Gondozási Központot megbízza az
Idősek Karácsonya városi rendezvény megszervezésével és lebonyolításával.
A Képviselő-testület az intézmény részére 250.000 Ft-ot biztosít a 2007. évi költségvetés
általános tartaléka terhére.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a következő költségvetési rendelet módosításakor
a 250.000 Ft összegű támogatás kerüljön beépítésre.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
16. Napirendi pont
Rekline Stúdióval szerződéskötés
Várfi András polgármester elmondta, Hornok Ernő a Rekline Stúdió egyéni cég képviselőjének
lehetősége lesz a jórészt saját fotóiból készült Verespatak c. kiállítás anyagát Brüsszelben az Európai
Parlament székházában bemutatni. Hornok Ernő szerint a fotókiállítás kiváló alkalom lenne a város
természeti, turisztikai értékeit bemutatni, a régió befektetési ajánlataira felhívni a brüsszeli képviselők
figyelmét. Hornok Ernő reklámhelyet biztosítana a város számára, illetve lehetőséget ajánl 100 db
gyomaendrődi prospektus csomag parlamenti képviselők részére történő kiosztására is. A
reklámlehetőség ellenértékeként 100.000 Ft összeget kér a képviselő-testülettől.
Ez a fotókiállítás folytatása lenne a kanadai és az amerikai kiállításoknak, melyre az önkormányzat
250.000 Ft támogatást biztosított.
A maga részéről javasolta a kért összeg biztosítását a határozati javaslat szerinti feltételek mellett.
A fotókiállításokról és a reklámozási tevékenységről Hornok Ernő szakmai és pénzügyi beszámolót
kell, hogy készítsen a testület januári ülésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök egyetértve a támogatással, a témához kapcsolódóan javasolta, hogy
a 2008 évi költségvetésbe tervezzenek reklámköltséget.
Várfi András polgármester támogatta a javaslatot, a költségvetés összeállításakor erre figyelni
fognak.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozat meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
399/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000.-Ft értékben
reklámozási tevékenységet rendel meg a Rekline Stúdiótól. A reklámozási tevékenység
megvalósítása a Brüsszelben megrendezendő fotókiállításon az alábbiak szerint történjen:
- a kiállítás helyszínén egy darab 80x200 cm felületű paravánon elkészített – Gyomaendrőd
természeti és turisztikai értékeit bemutató - reklámhely felállítása, mely a kiállítás ideje alatt
végig megtekinthető, továbbá 100 db gyomaendrődi prospektus csomag reklámajándékként
történő kiosztása.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a reklámtevékenység
ellenértékének forrásául a 2007. évi általános tartalékot jelöli ki.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
reklámozási tevékenységre vonatkozó szerződést a Rekline Stúdió egyéni cég képviseletében
eljáró Hornok Ernő újságíróval 2007. december 28. napjáig kösse meg.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Hornok Ernőt, hogy a
fotókiállításról és a reklámozási tevékenységről pénzügyi és szakmai beszámolót nyújtson be a
Képviselő-testület 2008. januári ülésére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a
reklámtevékenység ellenértéke a következő rendelet módosítás alkalmával kerüljön beépítésre.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
Trendl Kft támogatási kérelme
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy Kovács Erika a Kft ügyvezetője 100.000
Ft támogatást kér a testülettől az Apolló Moziban megrendezésre kerülő „5 éves a mozi”c.
rendezvényük költségeinek fedezésére. Az előterjesztést véleményező bizottságok nem javasolják a
kért támogatás biztosítását, tekintettel a kérelem benyújtása és a rendezvény időpontja közötti rövid
határidőre.
Felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról, amely szerint a Kft támogatási igényét nem
támogatják.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
400/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Trendl Kft. jelen támogatási
igényét nem támogatja.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Gyomaendrőd Liget Fürdő Kft. alapító okirat módosítása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a fürdő tevékenységi körének bővülése miatt
szükséges az alapító okiratot módosítani.
Felkérte képviselőket döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
401/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mint alapító a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: Cg.04-09-005983;
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.) Gyomaendrődön, 2003. évi július 1. napján
kelt és többször módosított alapító okiratát – e tárgyban hozott határozata keltének hatályával
– az alábbiak szerint módosítja:
1./
Az alapító okirat 6./ pontja a Társaság tevékenysége címszó alatt az alábbiakkal
egészül ki:
52.48’03
52.32’03
71.40’03

Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem
Gyógyászati termék kiskereskedelme
Fogyasztási cikk kölcsönzése
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2./

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását a Békés
Megyei Bíróság Cégbíróságának jelentse be.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
19. Napirendi pont
A polgármesteri hivatal 2008 évi irodaszer ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása
Várfi András polgármester elmondta, a 2008 évi irodaszer beszerzésére a szállítók által benyújtott
ajánlatokról a bíráló bizottság döntött, és különböző kategóriákban a határozati javaslatban felsorolt
szállítókkal javasolja a szerződés megkötését. A szállítók valamennyien helyi vállalkozások.
Megkérdezte a jelenlévőket, van e kérdésük, hozzászólásuk.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
402/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2008 évi nyomtató, fénymásoló kellékanyagok, és
egyéb irodaszerek pályázati eljárásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bíráló bizottsága döntése alapján Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala a 2008 évi irodaszer ellátására a különböző kategóriákban az alábbi
szállítókkal köt szerződést:
1. A/4, A/3 másolópapír, laporelló: Szilágyi Sándorné, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.,
2. Különféle író – és irodaszer: „Color Shop” Papírbolt, 5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.,
3. Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek: Szilágyi Sándorné, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.
Határidő: 2007. december 28.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történt értékesítés
eredményéről
Várfi András polgármester elmondta, a határozati javaslat szerint újabb árverési időpont kerül
meghatározásra 2008. március 7-én de. 10 órára, továbbá a Kossuth u. 32. sz. alatti ingatlan
értékesítésével kapcsolatban a Polgármester felhatalmazást kapna, hogy tárgyalást kezdjen Dr. Békés
Annamáriával, aki vételi ajánlatot tett az ingatlanra. A tárgyalás eredményét döntéshozatal céljából a
testület elé be kell terjeszteni. Amennyiben a tárgyalás eredmény nélkül zárul, úgy az ingatlant a
március 7-i árverésen meg kell hirdetni értékesítésre. Mindenképpen célszerű lenne ennek az
ingatlannak az értékesítése.
Felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
403/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévő
ingatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
szám
1045
1049
1388/2
1390/1
1390/2
1391/1
1391/2
1391/3
1391/4
3542/20
3542/22
3542/23
3542/25
3542/26
3542/27
3542/28
5475
5723
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6708
7507
7523

Terület
nagysága,
cím,
egyéb Kikiáltási
megjegyzés
ár ( Ft )
1238 m2, Révlapos, töltéshez közel
247000
4702 m2, Révlapos, töltéshez közel
940000
289 m2, Kálvin János utca
28900
81 m2, Kálvin János utca
8100
268 m2, Kálvin János utca
26800
343 m2, Kálvin János utca
34300
343 m2, Kálvin János utca
34300
339 m2, Kálvin János utca
33900
417 m2, Kálvin János utca
41700
1271 m2, Gutenberg utca
508000
1270 m2, Gutenberg utca
254000
1271 m2, Gutenberg utca
508000
1271 m2, Gutenberg utca
254000
1270 m2, Gutenberg utca
254000
1270 m2, Gutenberg utca
254000
1271 m2, Gutenberg utca
254000
592 m2, Juhász Gy. utca 19. az épületet
400000
bontani kell
1066 m2, Polányi Máté u. 71.
640000
745 m2, Vadász u. 10.
50000
675 m2, Vadász u. 9.
50000
632 m2, Vadász u. 8.
50000
638 m2, Vadász u. 7.
50000
573 m2, Táncsics u. 19.
50000
514 m2, Táncsics u. 17.
50000
1053 m2, Fő út 90.
630000
1191 m2, Vasútsor 11. ( Nagylapos )
297000
1162 m2, Mester u. 10. ( Nagylapos )
290000

Licitlépcső
( Ft )
10.000
10.000
1.000
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
10.000
10.000

Az árverés időpontja: 2008. március 7-én 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 2007. március 7-én 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.
5. 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.
6. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a
nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.
7. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni. 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.

1.
2.
3.
4.
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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.
8. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
9. Az építési telkek beépítése az építéshatóság által előírt módon történhet, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata határidővel megjelölt beépítési kötelezettséget nem köt ki.
10. Az árverésről hangfelvétel készül.
Az árverés eredményéről be kell számolni Képviselő – testületi ülésen.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező Gyomaendrőd, Kossuth u. 32. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatban
kezdjen tárgyalást Dr. Békés Annamária ajánlatevővel ( Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. ). A
minimum vételár: 17 millió Ft. A tárgyalás eredményét be kell terjeszteni Képviselő – testület elé
döntés hozatal végett.
Amennyiben a tárgyalások eredmény nélkül zárulnak, akkor a Kossuth u. 32. szám alatti ingatlant
a 2008. március 7. árverésen meg kell hirdetni értékesítésre.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
Tájékoztató rágcsálóirtás végrehajtásáról
Várfi András polgármester elmondta a testület döntése alapján feladat elvégzését megrendelte a
gyulai székhelyű Bogármérnökség Bt-től, aki rovar és rágcsáló mentesítést elvégezte a tájékoztatóban
leírtak szerint. Meg kívánta jegyezni, hogy a jövőben lehetőséget kell adni az ilyen tevékenységet
végző helyi vállalkozóknak is az árajánlat benyújtására.
Megkérdezte a képviselőket, jelenlévőket van e kérdés, hozzászólás.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklődött, mi alapján döntötték el, hogy a város melyik
utcájában végzik el a rágcsálóirtás. Kérte, hogy a következő irtás során a Bánomkerti utcát feltétlen
vegyék fel a listába. Megítélése szerint ott igazán indokolt lenne.
Szujó Zsolt osztályvezető reagálva elmondta, a hivatal felmérése, információi és a korábbi
bejelentések alapján választották ki az utcákat. A képviselő asszony kérését a következő irtásnál
figyelembe fogják venni.
Várfi András polgármester javasolta a tájékoztató elfogadását azzal a kiegészítéssel, miszerint a
soron következő rovar és rágcsáló mentesítést a Bánomkerti utcára is ki kell terjeszteni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
404/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rágcsálóirtás végrehajtásáról szóló tájékoztatás
elfogadja azzal, hogy a következő rovar és rágcsáló mentesítést a Bánomkerti utcára is ki kell
terjeszteni.
Határidő: azonnal
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22. Napirendi pont
Javaslat kérés a Képviselő-testület 2008 évi munkatervének elkészítéséhez
Várfi András polgármester elmondta, a testület 2008 évi munkatervének tervezete a januári ülésre
kerül beterjesztésre. Felkérte a képviselőket, hogy az előterjesztésben megadott határidőre tegyék meg
javaslataikat a tárgyalandó napirendekre.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
405/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete szükségesnek tartja 2008. évre a munkaterv
elkészítését, és felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a munkaterv tervezetét a 2008.
januári ülésre terjessze be.
Határidő: 2008. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyző
23. Napirendi pont
A települési önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése céljából a Nemzeti Földalapba
tartozó termőföld tulajdonrész ingyenes tulajdonba/vagyonkezelésbe kérése
Várfi András polgármester elmondta, az un. fattyasi legelő területének ingyenes tulajdonba kéréséről
lenne szó, amely területre beruházói érdeklődés van golfpálya kialakítása céljából. A terület osztatlan
közös tulajdonban van, a tulajdonosok jó része az előzetes tárgyalás során pozitívan nyilatkozott, vagy
elcserélik a területet 1/1 arányba keselyősi földért, vagy hasonló árkondíciók mellett felajánlják
megvételre. Ugyanakkor, ha az állam tulajdonrészét, a 10 ha is sikerül megszerezni, úgy a teljes 73 ha
területet ki tudjuk ajánlati a beruházónak. A beruházó a megyében összesen három településről kért
ajánlatot, melyek ismeretében nyilatkozik majd, hogy hol kívánja megvalósítani a golfpálya
beruházást. Amennyiben Gyomaendrődöt választja, úgy egy jelentős sportlétesítménnyel gazdagodna
városunk.
Babos László képviselő aziránt érdeklődött, hogy az ingatlanon van e valamilyen teher.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, az ingatlan tehermentes.
Egyéb érdeklődés, hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a
határozati javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
406/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a 0321/7 hrsz.ú, a Magyar Állam összesen 60126/437208 tulajdonrészben tulajdonát képező ingatlan részét
ingyenes önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe kerülését kezdeményezi a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet útján a Kormánynál.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának/vagyonkezelői jogának az önkormányzat részére
történő megszerzése érdekében.
3. Az ingatlan az önkormányzat a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. Törvény 13. § ( 6 )
bekezdésében meghatározott gazdaság – és területfejlesztési cél önkormányzati feladat ellátása
érdekében kívánja megszerezni foglalkoztatást elősegítő beruházás, valamint idegenforgalmi
területfejlesztés céljára kívánja felhasználni.
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4. Az önkormányzat saját költségén vállalja
− az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az
ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követelésről,
− szükség esetén az ingatlanok határvonalának helyszíni kitűzését.
5. Az önkormányzat vállalja, hogy 5 éven át az ingatlan tulajdonba/vagyonkezelésbe adásának
napjától számítva évente egyszer tájékoztatja az NFA-t a hasznosítási cél magvalósításáról.
6. Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlant terheivel együtt veszi át.
Határidő: 2008. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Kossuth úti Óvoda fűtéskorszerűsítése
Várfi András polgármester elmondta, az óvoda épületben évek óta gondot okoz a jelenlegi fűtési
rendszer, mely a Katona József Művelődési Központ rendszeréről van megoldva. A probléma
feloldására az óvoda fűtését le kellene választani a művelődési házéról, és le kellene cserélni a
fűtőtesteket, szerelvényeket. A fűtés korszerűsítésére pályázati lehetőségek sajnos nincsenek, ekkora
beruházási volumennél külső forrás bevonása nem lehetséges. A fűtéskorszerűsítéssel pedig várni nem
lehet, mivel a művelődési ház fűtési rendszere is leromlott állapotban van és üzemeléskor egy fő
állandó felügyeletét igényli, melyet az iskola nem képes biztosítani.
Fülöp Istvánné intézményvezető szakcégektől kért ajánlatot a fűtéskorszerűsítés megvalósítására,
melyre az alábbi ajánlatok érkeztek:
Sebők&Sebők
Kft.
bruttó
7.196.194,-Ft;
Bencsik
Épületgépészet: bruttó 6.872.077,-Ft.
A legkedvezőbb ajánlatot a Bencsik Épületgépészet adta, ennek alapján javasolják a beruházással ezt a
céget megbízni. A beruházást az iskola a 2007. évi pénzmaradványából kívánja megvalósítani,
önkormányzati támogatást nem igényel.
A maga részéről javasolta beruházás megvalósításának támogatását a határozati javaslatban leírtak szerint.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
407/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kossuth úti óvoda fűtéskorszerűsítésének
megvalósítását szükségesnek tartja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Kis Bálint Általános Iskola igazgató nőjét, hogy az
intézmény 2007. évi pénzmaradványából a beruházást készítesse el a legkedvezőbb ajánlatot
adó – bruttó 6.872.077.-Ft - Bencsik Épületgépészettel.
Határidő: 2008. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
25. Napirendi pont
Szakképzés-szervezési társulás létrehozása
Várfi András polgármester elmondta, a szakképzés-szervezési társulást a társulási megállapodástervezetben felsorolt önkormányzatok hoznák létre. Ezen társulás útján gondoskodnának a
közoktatásról szóló törvényben meghatározott szakképzéssel összefüggő önkormányzati feladatok
végrehajtásáról, ugyanakkor további cél az intézmények keretei között a szakképzés színvonalának
javítása, és a szakmai együttműködés fejlesztése.
Felkérte a képviselőket támogassák a társulás létrehozását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
408/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Szakképzés-szervezési társulási megállapodást köt
Túrkeve, Mezőtúr, Tiszaföldvár, Szarvas és Szeghalom város Önkormányzataival határozatlan
időre szakképzés-szervezési feladatok ellátására.
A Képviselő-testület utasítja Várfi András polgármestert a szakképzés-szervezési társulási
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
Katona Péter szolgálati bérlakás kérelme
Várfi András polgármester elmondta, nevezett kérelmező rendőr, a helyi rendőrőrsön teljesít
szolgálatot. A testület ez év júniusi ülésén hozott határozatával a Népliget u. 1/b. sz. alatti szolgálati
bérlakást kiutalta Katona Péter részére, de a kiutalást követően azt családi okokra hivatkozva
visszamondta. Újbóli kérelmében a Fő út 45/2.sz. alatti szolgálati bérlakás kiutalását kérte, mely lakás
jelenleg üres, kiutalható. A helyi rendőrős őrsparancsnoka, Paraizs Tamás javasolja a lakás kiutalását.
A kiutalás időpontját javasolta 2008. január 1-től 2011. január 1. napjáig /3 év / meghatározni, de
maximum addig még nevezett a Gyomaendőrdi Rendőrőrsön teljesít szolgálatot.
Észrevétel, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
409/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Fő u. 45/2. szám alatti
szolgálati bérlakás Katona Péter Gyomaendrőd, Kossuth u. 63. szám alatti lakos
részére 2008. január 1. napjától 2011. január 1. napjáig kiutalja, de maximum addig
még nevezett a Gyomaendrődi Rendőrőrsön teljesít szolgálatot.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a meghívóban a zárt ülésen tárgyalandó
napirendek közül a Városi Könyvtár vezetői állására benyújtott pályázatok elbírálása tárgyú
előterjesztés a pályázók nyilatkozatára figyelemmel, amely szerint nem kérték a zárt ülés tartását, nyílt
ülésen kerül megtárgyalásra.
27. Napirendi pont
A Városi Könyvtár vezetői állására benyújtott pályázatok elbírálása
Várfi András polgármester köszöntötte a megjelent pályázókat, majd összegzésként elmondta, a
könyvtár vezetői állására a megadott határidőig öt pályázat érkezett. A pályázatokról az összegző
táblázat az előterjesztés mellékletében olvasható. A pályázati kiírásnak két pályázó felelt meg minden
tekintetben. Dinyáné Bánfi Ibolya és Kónyáné Jakab Ida pályázata.
A pályázatok véleményezésére létrehozott bíráló bizottság a bizottság ülésére meghívta a pályázókat,
azokat egyenként meghallgatta, majd a szakértői vélemény figyelembevételével megtette javaslatát,
amely szerint Dinyáné Bánfi Ibolya pályázót javasolja megbízni a könyvtár vezetői feladatainak
ellátásával.
Vitára bocsátotta a napirendi pontot.
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Putnoki László képviselő hangsúlyozta, hozzászólásának célja, hogy a pályázók közül a
legalkalmasabb személy nyerje el könyvtár vezetői állást. Érték megfigyelési szempontjai elsősorban
az értékrend, kompetencia, előzmény, illetve a pályázat értékelése. Az értékrend meghatározásánál
fontosnak tartotta a keresztény értékrendet kihangsúlyozni. Fontosnak tartotta továbbá, hogy
pozitívan, objektívan álljanak a dolgokhoz, objektív és előremutató legyen a döntéshozatal.
Hangsúlyozta ezt azért mert vannak olyan előzményei ennek az ügynek, ami alapján felmerül a
törvénytelenség, a jelenleg megbízást élvező személynek a kinevezése tekintetében, ahhoz ugyanis a
korábbi könyvtárvezető aláírására is szükség lett volna, ez azonban nem történt meg.
A saját szemszögéből értékelve a benyújtott pályázatokat, figyelembe véve a szakértői véleményt is, a
Dinyáné Bánfi Ibolya pályázatának első része inkább beszámolónak tűnt. Ugyanakkor egyetértve a
szakértő véleményével nem támogatja a pályázó városi könyvtár kettős funkciójú könyvtárként –
városi könyvtár+ iskolai könyvtár – való működtetésre irányuló javaslatát. Továbbá kérdésként
fogalmazódott meg részéről, hogy a pályázónak honnan vannak információi a könyvtárak
összevonására irányuló önkormányzati elképzelésről, neki, mint önkormányzati képviselőnek
sincsenek erről még pontos információi, hogy erről a testület már döntött volna. Kérdése volt még,
hogy mit jelent a pályázatban a TQM megvalósulás, hogyan valósult ez meg az endrődi könyvtárban.
A másik pályázó Kónyáné Jakab Ida pályázatát illetően hangsúlyozni kívánta, hogy a szakértői
véleménye nem fogalmazott meg kritikát a benyújtott pályázattal kapcsolatban. Éppen ezért nem
értette egyet a szakértői összegzéssel, mert ennek ellenére még is a kritikával illetett Dinyáné Bánfi
Ibolya pályázatát javasolja a testületnek elfogadásra.
Összehasonlítva a két pályázatot az eddig végzett munkájuk, valamint a szakmaiság és a pályázatok
tartalmi és formai szempontjai alapján a maga részéről Kónyáné Jakab Ida pályázatát javasolta
elfogadásra.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint örülhet a testület, mert két igen jó pályázatot
„kapott” a könyvtár vezetői állására. A többi pályázatban is igen sok értékes, jó gondolatokat
olvashattak. A maga részéről úgy ítélte meg, hogy a Dinyáné Bánfi Ibolya pályázatát egy kicsit
nagyobbra kell értékelni. Sokkal részletesebb, amiből látszik, hogy otthon van a könyvtári munkában,
ugyanakkor a Kónyáné Jakab Ida pályázati is nagyon jó, a munkássága igen figyelemre méltó, főként
a halmozottan hátrányos gyermekek vonatkozásában. Véleménye szerint ezt a munkát a pályázónak az
iskolában kellene tovább folytatni, a testületnek pedig a lehetőségekhez mérten ebben támogatni, hogy
minél jobb eredményt tudjon elérni ezen a területen.
Összegezve azt javasolta a képviselő-testületnek, hogy a szakértői véleményt fogadják el és Dinyáné
Bánfi Ibolyát bízzák meg a könyvtárvezetői feladatok ellátásával.
Reagálva a képviselő társa hozzászólására, hangsúlyozta, hogy a korábbi testület döntése, törekvése
volt, hogy az endrődi városi könyvtár és az iskolai könyvtár összevonásra kerüljön. Ami meg is
történt, így ez nem az ott dolgozók hibája, sőt megítélése szerint mindkét funkciót igen jól ellátják.
Befejezésként a Molnár Albert pályázatából szerette volna kiemelni „az olvasóvá és
könyvtárhasználóvá nevelést” és a csalogató programokat – lírakör, rendhagyó órák és az olvasó
klubot - és Dinyáné figyelmébe ajánlani, ezen ötletek megvalósulása nagy hasznára válna mind az
intézménynek, mind pedig a városnak.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd egyéb hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára. Ismertette a határozati javaslatot, amely szerint a
testület megállapítja, hogy a könyvtár vezetői állásra kiírt pályázat eredményes volt, és Dinyáné Bánfi
Ibolyát 2008. január 1. napjától, 2012. december 31. napjáig meghatározott időre, 5 évre megbízza a
vezetői feladatok ellátásával. Bérét az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően állapítja meg:
Garantált illetmény ( F10) 162.700 Ft, vezetői pótlék (a pótlékalap 225 %) 44.100 Ft; összesen:
206.800 Ft.
A szavazás előtt felhívta a képviselők figyelmét, hogy a vezetői megbízásadáshoz minősített többségű
szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
410/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Városi Könyvtár vezetői
állására kiírt pályázat eredményes volt.
Dinyáné Bánfi Ibolya Gyomaendrőd, Arany J. út 14. szám alatti lakost a Közalkalmazotti
törvény 23. § alapján 2008. január 1. napjától, 2012. december 31. napjáig meghatározott
időre, 5 évre megbízza a vezetői feladatok ellátásával.
Bérét az 1992. évi XXXIII. törvény, a 150/1992. (IX. 20.) Korm. rendelet,valamint a 2/1993.
I. 30.) MKM rendeletnek megfelelően állapítja meg.
Garantált illetmény ( F10)
162.700 Ft
Vezetői pótlék (a pótlékalap 225%,)
44.100 Ft
Összesen:
206.800 Ft
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a képviselő-testület nevében is gratulált Dinyáné Bánfi Ibolyának a
vezetői állás elnyeréséhez, munkájához sok sikert, eredményeket és jó egészséget kívánt.
A bejelentések között Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Dr. Szurovecz
Zoltán vagyonkezelői jogi szakreferens 2008. január 7-től nem dolgozik tovább a hivatalnál, családi
okok miatt Szegedre költözik, és ott a Környezetvédelmi Felügyelőségen fog dolgozni.
Egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt a Polgármester tájékoztatta az érdeklődőket, hogy az Ötv. 12.
§ /4/ bekezdése alapján a képviselő-testület a Tourinform Iroda vezetői állására benyújtott pályázatok
elbírálása, valamint a Szociális bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása tárgyú
előterjesztéseket zárt ülés keretében fogja megtárgyalni.
Megköszönte az érdeklődést, a közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából mindenkinek békés, boldog
karácsonyi ünnepeket kívánt, és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Csányi István
hitelesítő

Béres János
hitelesítő
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