Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
18/2008.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. augusztus 28-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Illés János, Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné
Timár Irén, Dr. Palya József, Rácz Imre, Szabó Balázsné és Vass Ignác
képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző,
Liszkainé Nagy Mária, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tímárné Binges Irén
osztályvezetők, Tóth Katalin ifjúsági referens, Dr. Mihalcsik Sára
önkormányzati jogász,
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pont megtárgyalásában érintett
meghívottak, önkormányzati intézmények vezetői,
A helyi sajtó képviselői,
Jakucs Mária és Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezetők

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző urat és a meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős
testületből jelen volt 15 fő. Csányi István alpolgármester szabadságát tölti, ezért nincs jelen, Putnoki
László képviselő pedig a főiskolai elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Gellai Józsefné és Szabó Balázsné képviselőket.
A meghívóban feltüntetett napirendet az alábbi kiegészítéssel javasolta elfogadni.
49. napirendi pontként a Pályázat a gyógyvíz kedvező hatását bemutató orvosi tanulmány
elkészíttetése érdekében,
50. Napirendi pontként a Pályázat szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására,
51 Napirendi pontként a Pályázat támogató szolgáltatások, közösségi ellátások és az alacsony küszöbű
szolgáltatások befogadására és támogatására tárgyú előterjesztéseket javasolta megtárgyalni.
Javasolta továbbá, hogy a 7. napirendi pontként szerepeltetett Beszámoló a kötvényből származó
forrás I. félévi menedzsmentjéről tárgyú előterjesztés megtárgyalására akkor kerüljön sor, amikor
Csapó Ágnes az önkormányzat pénzügyi tanácsadója megérkezik az ülésre.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait egyetértenek e a javasolt napirenddel, van e esetleg eltérő
javaslatuk.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
298/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.)
KT rendelet módosítása
2. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001 (IV. 27.) KT rendelet
módosítása
3. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
4. Az ár és belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtott önkormányzati
támogatásról szóló többször módosított 14/2006. (VI. 9.) KT rendelet módosítása, és egységes
szerkezetbe foglalása
5. Településrendezési terv módosítása a gyomai köztemető bővítése miatt
6. Fürdő fejlesztés miatti településrendezési terv módosítása
7. Beszámoló a kötvényből származó forrás I. félévi menedzsmentjéről
8. Az önkormányzat likviditási helyzetének alakulása, kitekintés
9. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
10. A Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési Stratégiája
11. A Polgármesteri Hivatal létszámának alakulása, létszámbővítés
12. Várfi András polgármester 2007. évi szabadságának felhasználása
13. Óvodák szakmai beszámolója a 2007/2008 nevelési évről
14. Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány kérelme
15. Tulipános Óvodai Oktató Kht. kérelme
16. Közoktatási intézmények beszámolói a 2007/2008-as tanévről
17. Az Önkormányzati Minőségirányítási programban meghatározott szakmai és törvényességi
ellenőrzés
18. ÖMIP programjának 2008-2012 időszakra szóló jóváhagyása
19. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapdokumentumainak fenntartói jóváhagyása
20. Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában a 2008/2009-es tanévben indítandó tanulócsoportok
és létszámok jóváhagyása
21. Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium tanulóinak 2008 évi érettségi vizsga eredményéről
22. Tájékoztató a Határ Győző Városi Könyvtár valamint a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény átszervezéséről
23. Intézményi konyhák átszervezésére beérkezett javaslatok ismertetése
24. Kórházi Felügyelő Tanácsba tag delegálása
25. Tájékoztató tüdőszűrő vizsgálat megszűnéséről
26. 2008. évben elnyert pályázatok, beruházások közbeszerzési eljárása
27. Selyem úti útépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása
28. 2009-ben megépítésre tervezett belterületi utak kiválasztása
29. Közvilágítási lámpatestbővítés, hálózat bővítés
30. Békési Kistérségi Társulás kérelme
31. Projektmenedzseri Iroda 2008. I. félévi beszámolója
32. Együttműködési megállapodás kötése a Hétszínvirág-Tüskervár Bt-vel
33. TIOP pályázat benyújtása a Határ Győző Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése
érdekében
34. Nemzeti Földalapba tartozó termőföld tulajdonrész ingyenes tulajdonba kérése
35. Gye, Eötvös utca 9. sz. alatti ingatlan nyílt árverésen történő értékesítése
36. Tütü-Ker Kft területvásárlási kérelme, Poharelec László területcsere ajánlata
37. Körös-menti Biomassza Szövetkezet erőmű beruházásához elvi hozzájárulás
38. Dísz-kútágas elhelyezése a Bocskai I. utca 56. sz. előtti közterületen
39. Szaci Kft. kérelme
40. Gyomaendrődi Fiatalok Egyesület kérelme
41. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakás állományról
42. Tájékoztató lakásépítéshez, bővítéshez illetve vásárláshoz nyújtott önkormányzati
támogatásról
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Tájékoztató mezőgazdasági földterületek haszonbérletbe adásának árveréséről
Tájékoztató a juh hodály üzemeltetéséről
Tájékoztató a hulladékkezelési közszolgáltatás végrehajtásáról
Tájékoztató a július 19-20-i hulladék-átvételi akcióról
Tájékoztató a „Mi piacunk c. civil kezdeményezésről
Hősök útja közterület névváltozás kutatása
Pályázat a gyógyvíz kedvező hatását bemutató orvosi tanulmány elkészíttetése érdekében
Pályázat szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására
Pályázat támogató szolgáltatások, közösségi ellátások és az alacsony küszöbű szolgáltatások
befogadására és támogatására
52. Bejelentések
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § 4/4 bekezdés a. és b. pontja
alapján az alábbi napirendek zárt ülésen kerülnek megtárgyalásra:

53. A zöldfelület-fenntartás szervezése, önálló gazdasági társaság létrehozása
54. Városi Egészségügyi Intézmény kérelme
55. Személyi térítési díj ügyben benyújtott fellebbezés
56. Normatív lakásfenntartási támogatás elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés
57. Rácz Kálmán Gye, Bányász u. 7. sz. alatti lakos kérelme
58. Ingatlan helyreállításhoz támogatás kérése
A polgármesteri beszámoló előtt Várfi András Polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyző köszöntötték
Liszkainé Nagy Mária köztisztviselőt a Polgármesteri Hivatal dolgozóját a közszolgálatban eltöltött 25
éves munkája alkalmából. Átnyújtották részére az erről szóló emléklapot és a virágot.
Ezt követően a Polgármester röviden beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeiről:
A beszámoló két hónap eseményeit öleli fel.
A nyári rendezvényekre, amelyekre meghívták igyekezett elmenni.
Július végén volt egy alkotótábor a városban, amelyen híres, értékes művészek vettek részt. A tábort
Szonda István a Tájház vezetője szervezete. Sokat jelent a városnak, hogy Újvári Zoltán néprajzkutató
professzor egyre több időt tölt itt, ő is részt vett a táborban.
Július 28-án volt a fürdőben egy „Fürdő Spa” táblaavatás, amely a Dél-Alföldi Régióban lévő fürdők
összefogását jelképezi.
Július 8- 18-ig nyári szabadságát töltötte, melynek ideje alatt is sokat volt bent a hivatalba, dolgozott.
Július 19-én a Margitszigeten Draskovics Tibor Miniszter úrtól ünnepélyes keretek között vehette át az
Egyenes út mindenkinek nyertes pályázatunkról szóló emléklapot. Az elnyert pályázatból kerül sor a
Kirendeltség épületének akadálymentesítésére.
Ugyan ezen a napon volt a Szabadkígyósi Kastély Napok, mely évről-évre megrendezésre kerül. Jeles
művészektől láthattak és hallhattak előadást.
Dr. Schmidt Péter nyugalmazott alkotmányjogász a megjelenő könyvéhez nyújtott önkormányzati
segítségért mondott köszönetet. Könyvének címe: „A politikai átalakulás sodrában.” A könyv nagyon
érdekes, mindenkinek ajánlotta elolvasásra.

Július 22-én Gyomaendrődről rajtolt a Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny. Az idő sajnos
nem kedvezett a rendezvénynek, ettől függetlenül remek volt a szervezés, ez is hírünket vitte az
országban, de még a világban is, mivel sok külföldi versenyző volt.
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Ezen a napon este a Református Templomban Horgas Eszter fuvolaművész, Viváldi: Négy évszak
című előadását hallgathatták az érdeklődők. A közelmúltban jó néhány komolyzenei hangverseny volt
a gyomai és az endrődi templomokba. Jövőre ezt szeretnék folytatni egy komolyzenei
programsorozattal.
Július 26-27-én feleségével valamint Jegyző úrral és annak feleségével Nagyenyeden jártak a
testvérvárosi kapcsolat stabilizálása, erősítése érdekében.
A város turisztikai koncepciójával, annak készítői beneveztek egy pályázaton, mellyel kapcsolatban
július 29-én Budapesten volt egy megbeszélés, ahol el kellett mondania, hogy mi ennek a
koncepciónak a lényege, és az hogyan fejleszthető tovább.
Július 31-én a helyi építőipari vállalkozók részére szerveztek egy találkozót, ahol főként azt
vizsgálták, hogy a városi beruházásokra kiírt közbeszerzési eljárásokon ők miért nem tudnak pályázni.
Nyilván erre, úgy lenne lehetőségük, ha összefognának, és olyan szervezetet hoznának létre, ami
megfelel a pályázati feltételeknek.
Augusztus 1-én részt vett Medgyesegyházán a Dinnyefesztiválon. Ezen a napon este volt a liget
fürdőben a Bogártalálkozó gyülekezője.
Augusztus 2-án a Bogártalálkozó megnyitója volt, ugyan ezen a napon a mozgáskorlátozottak
egyesülete tartott egy gasztronómiai rendezvényt, babételek főzőversenyét.
Augusztus 6-án Pitti Katalin operaénekes Áldás címmel adott koncertet az endrődi Katolikus
Templomban.
Augusztus 7-én a Balaton átúszáson 12 fő vett részt Gyomaendrődről. Jó lenne, ha jövőre magasabb
lenne ez a létszám.
Augusztus 8-án este a helyi KDNP által szervezett vacsorán vett részt a Neibort tanyán.
Augusztus 14-én az Ottavai Magyar Kórus érkezett Gyomaendrődre. Augusztus 15-én este a
Gyomaendrődi Zenebarátok kórusával adtak közös koncertet a Református Templomba.
Augusztus 15-én érkeztek a testvérvárosaink hivatalos delegációi a X. Nemzetközi Halfőző Versenyre.
Schönecki delegációt a polgármester, a Nagyenyedit az alpolgármester vezette. A Pilznói
testvérvárosból főzőasszonyok érkeztek. Itt volt még a Szlovákiai Vrútky település delegációja is a
Kner Imre Gimnázium partnere, akik szintén beneveztek a főzőversenyre.
Augusztus 16-án volt a halfőző verseny, amelyen az eddiginél sokkal nagyobb létszámú főző vett
részt.
Augusztus 17-én az Ipari Parkban találkoztak a Schönecki delegációban résztvevő, egy szélerőmű
építéssel foglalkozó cég munkatársaival, és vizsgálták annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet
Gyomaendrőd határában elhelyezni egy szélerőmű parkot.
Augusztus 20-át megelőző este a Felsőrészi Olvasó és Gazdakör vacsoráján vett részt.
A városi augusztus 20-i ünnepség megtartására az Erzsébet ligetben lévő rendezvénytéren került sor.
Augusztus 23-án volt a Csejtiek találkozója.
Augusztus 24-én részt vett a Turi vásáron. Az ott látott programok és rendezvények alapján nyugodtan
elmondható, hogy Gyomaendrődnek sincs miért szégyenkezni a városi rendezvények, programok
szervezését illetően.
Ezúton köszönte meg a legutóbbi városi rendezvények szervezésében részt vevők munkáját, melyek
közül külön kiemelte az augusztus 16-án este a Tájházban megrendezett lakodalmas fesztivált.
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Ez egy olyan produkció volt, melyről nagyon elismerően lehet beszélni. Ludger Stüve a schöneki
polgármester így írt erről a köszönő levelében: „ a halfőző verseny és az egészen különleges magyar
lakodalom is még sokáig az emlékezetünkbe él majd. Ilyesmi nálunk nagyon ritkán van. Nagyon jól
érezték magukat Gyomaendrődön, szeretnének jönni a szaloncukor kupára is.
Szólt még a Szó-Beszéd c. helyi újság nyári számáról, amelyben az „uborkaszezon” idejére néhány
vicces un. kacsa cikk jelent meg. A városlakók közül sokan felháborodtak ezeken a cikkeken. Ezzel ő
nem ért egyet, hiszen senki sem gondolhatja komolyan az ott leírtakat.
Leghitelesebb információt, híreket a városban történtekről a város internetes honlapjáról olvashatnak a
városlakók.
A testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy valamennyi testvérvárosi kapcsolat
egyformán fontos a városunk számára, most is és a jövőben is. Nagyenyeddel is sikerül a kapcsolatot
erősíteni, Trutky településsel kapcsolatban pedig állást kell majd foglalni a testületnek, arról, hogy
kívánnak e testvérvárosi kapcsolatot kialakítani.
A hulladékszállítást érintően nem fogadhatóak el azok a vélemények, hogy a hulladékszállítási díj
bevezetése miatt szaporodtak el az illegális szemételhelyezések a városban. A városban igen is
rendnek kell lenni. Sőt az üdülők vonatkozásában is megoldást keresnek arra, hogy az ottani
üdülőtulajdonosokat is bevonják a fizetésre kötelezettek körébe. Véleménye szerint a fizetendő díj
elviselhető terhet jelent egy-egy család számára. Más városokba nincsenek kedvezmények,
negyedévente átalánydíjat kell fizetni.
A hulladékkezelő műről már többször volt szó, a kártalanítási és a kártérítési per folyamatban van. Az
üzemeltető Remondis Kft-vel nem túl felhőtlen az önkormányzat viszonya, ezért is bíztak meg egy
hulladékkezeléssel foglalkozó szakértői társaságot, és egy könyvvizsgálói társaságot. A Remondis Kft
nem hajlandó együttműködni, pedig a szerződés értelmében ez kötelessége lenne. Amennyiben a
szerződésben foglaltaknak nem tesz eleget, nem működik együtt, úgy abban az esetben
kezdeményezni fogják a szerződés felbontását.
Tájékoztatásként elmondta még, hogy sajnálatos módon a város egyik általános iskolája sem nyert a
fejlesztésre benyújtott pályázaton. Ez is indokolttá teszi azt, hogy a város oktatási sturktúráját
áttekintsük, azon változtassunk, vagy meg kell találjuk annak módját, hogy hogyan tudjuk az iskolákat
fejleszteni.
Az idei év időjárása igen csak kedvezett a parlagfű növekedésének. Sok gazda elhanyagolja a
földterületén a gyomirtást. A kaszálással pedig többet ártanak, mint használnának, mert ez a
gyomnövény újra nő.
Az elmúlt időszakban egyre több fiatal pályakezdő kezdte meg a munkát a Polgármesteri Hivatalban.
A városüzemeltetési osztályon Rovnyik Szergej és Szetteli György, az építéshatóságon Behán Erika,
illetve a jogászi állást Dr. Mihalcsik Sára nyerte el, aki szintén a városüzemeltetési osztályhoz tartozik.
Útberuházások fejeződtek be, a kivitelező cég szép munkát végzett, szervezetten dolgoztak.
Kistérségi ülések voltak az elmúlt héten. A békési kistérségnél befejeződött az internethálózat
fejlesztése, a műszaki átadás folyamatban van. Önkormányzatunk bár kivált ebből a kistérségből, de
hitellel hozzájárult ennek a beruházásnak a befejezéséhez. Az e közigazgatás megteremtése miatt ez
nem volt egy haszontalan dolog.
A szarvasi kistérségben egy turisztikai desztináció pályázatban vettünk részt, amely az összefogást
erősíti, együttműködést fognak kötni.
További polgármesteri bejelenteni valója nem volt, megkérdezte a bizottság elnököket, a képviselőket
van e napirend előtti bejelentésük, hozzászólásuk.
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Babos László képviselő a Szó-Beszéd nyári számában megjelent vicces cikkekre reagálva elmondta,
súlyos gond az, hogy mindazt az itt élő emberek elhiszik a jelenlegi városvezetésről. Ez nagyon nagy
gond, ezen a területen van még mit tenni.
Várfi András polgármester ismételten hangsúlyozta, hogy a városlakók a város életéről hiteles
tájékoztatást a város internetes honlapjáról kapnak, vagy részt vehetnek a képviselő-testület ülésén,
vagy az arról készült tv felvételt megnézhetik a videó krónikán, és olvashatják az önkormányzat havi
lapját a Gyomaendrődi Hírmondót.
Egyéb képviselői bejelentés nem volt, Várfi András polgármester köszöntötte az YBL Tervező Kft.
munkatársait, majd felkérte őket, tartsák meg tájékoztatójukat az általuk kidolgozott fürdőfejlesztési
koncepcióról.
Dr. Horváth Gábor az YBL Kft. szakértője bemutatta kollégáját, Bor Tamást a Kft tervezőjét.
Elmondta, hogy a Kft. készítette a budapesti gyógyfürdők rekonstrukciós terveit, pályázatait és a
közbeszerzési eljárásait bonyolította. A gyomaendrődi fürdő fejlesztésénél a város idegenforgalmi
koncepciójából indultak ki, megpróbálták erre felépíteni a fejlesztési lehetőségeket. Szem előtt
tartották azt, hogy a liget ligetjellege megmaradjon. Ehhez próbálták igazítani az új épületeket és
megtartani a régieket. A koncepciójuk az volt, hogy egy egységes fürdő jöjjön létre, megfelelő
kiszolgáló létesítményekkel. Az egységek kapcsolódjanak egymáshoz, de lehetőség legyen arra, hogy
a különböző részek külön-külön is megépüljenek, szakaszolható legyen. Kialakítottak egy új,
korszerű, a mai igényeknek megfelelő kemping részt, ami a lakókocsis kempingezésre is lehetőséget
biztosít. További fejlesztésként elkészítettek egy élményfürdő fejlesztési lehetőséget, amely külső és
belső térrel rendelkezik. Ugyanakkor megfelelő szálláslehetőségeket is terveztek egy szálloda
kialakításával. A meglévő épületeknél az uszodai és sport jelleget próbálták meg kialakítani, hogy
sportolásra is alkalmasak legyenek a meglévő medencék. Gondoltak továbbá a fürdő
megközelíthetőségére is, többszintes parkolót alakítottak ki. A fürdő mellett egy olyan parkoló
lehetőséget alakítottak ki, ahol mind a szálloda, mind a fürdő vendégek gépkocsijai elhelyezhetőek.
Véleményük szerint egy megvalósítható és üzemeltethető létesítményt kell létrehozni. A teljes
beruházás tervezői költségvetése 4 milliárd Ft-ban van meghatározva, felső határként, amiből a
szálloda kialakítás 2.4 milliárd Ft, a fürdő fejlesztés pedig 1.6 milliárd Ft-ot jelent. A megtérülést 10
éves ciklusban számolták a jelenlegi kondíciókkal. A finanszírozáshoz bevontak már működő fürdőket
üzemeltető és építő céget a Temperó Uszodatechnikai Zrt-t, amely szándéknyilatkozatot adott a fürdő
és esetleg a szálloda építéséhez, finanszírozásához. Természetesen, amennyiben a képviselő-testület
elfogadja ezt a koncepciót, ezt a szándékot tovább kell finomítani, reméljük, hogy egy többlépcsős
nagy fürdő valósítható meg.
Ezt követően felkérte kollégáját, Bor Tamás tervezőt, röviden ismertesse a tervek részleteit.
Bor Tamás elmondta, mint ahogy Horváth úr is elmondta, a lényeg az volt, hogy a fürdő nevéből
adódóan a liget megmaradjon. A több évtizedes korú fák által biztosított jelenlegi természetes,
árnyékos terület megmaradjon. A fürdőt és a szállodát egy görbére helyeznék rá, ezáltal egy intimebb
belső szférát hoznának létre az ingatlanon. A szálloda épületét, abból adódóan, hogy a környéken
családi házak és nyaralóépületek vannak, megpróbálták szétnyújtani. Többszintesre tervezték, az
egyes szinteken különféle komfortigényű szobák kapnának helyet, az alsó szint pedig étterem, bár,
wellness, konferencia terem stb. kerülne kialakításra.
Az élményfürdő tetejét egy intenzív zöld tetővel látnák el, így a Semmelweis utca felől megközelítve a
fürdőt egy mesterséges domb lenne látható. Az élményfürdő kétszintes lenne, az alsó szinten lennének
a külső és belső medencék, amelyek átjárhatósága biztosított lenne. Továbbá gyógymedencék és
gyermekmedencék kapnának itt helyet. A felső szinten különböző wellness szolgáltatásokat nyújtó
helyek kerülnének kialakításra. Az élményfürdő előtti részt úgy fejlesztenék, hogy a meglévő
víztározó beépítésével egy csúszda kerülne megépítésre, ami egy medencébe torkollana. Ezen felül
egy mesterséges napozósziklát és ugrósziklát is elképzeltek egy hullámmedencével kiegészítve. A
jelenleg meglévő medencéket is szeretnék felújítani, egyrészt a korszerűsítés miatt, másrészt a
megfelelő árnyékolás miatt. Az uszodai és a gyógyászati épületet is átalakítanák, abból adódóan, hogy
a koncepció szerint három részre osztanák a telket.
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Lenne egy szállodai rész, egy élményfürdő rész és a meglévő épületekből álló uszodai és gyógyászati
rész. Mindhárom épület összeköttetésbe lenne egy földalatti folyosóval. A meglévő uszodát annyiban
módosítanák, hogy a jelenlegi tanmedencét két irányba megnövelnék, így versenyprogramok
megrendezésére is alkalmas lenne. A gyógymedencéket az üzemviteli épület helyére telepítenék át. Az
épület fűtését termálvízzel oldanák meg. A kemping helyét áttelepítenék a körös partjára, ahol egy
külön bejárattal rendelkezne, külön lenne a fürdőtől.
A gépkocsi és autóbuszok elhelyezésére egy felszíni és egy mélygarázst tervezetek.
Várfi András polgármester megkérdezte a képviselő-testület tagjait, a jelenlévőket van e kérdésük,
hozzászólásuk az elhangzott tájékoztatóval kapcsolatban.
Illés János képviselő aziránt érdeklődött, hogy a tervezett kemping megközelítése a hátsó kerülő úton
történne e, ott lenne a főbejárat. Az a terület, ahová kialakítani tervezik jóval kisebb, mint a jelenlegi
kemping területe.
Dr. Horváth Gábor válaszolva elmondta, a kemping megközelítése a képviselő úr által említett
irányból fog történni.
Várfi András polgármester további kérdés hiányában megköszönte a tájékoztatást. A képviselőtestület a lakosság bevonásával is foglalkozott már a fürdő fejlesztésével. A jelenlegi fürdőről
elmondható, hogy az nem befejezett, hiányoznak belőle olyan elemek, amelyek által érdekesebb,
látogatottabb lenne. Az is tény, hogy a nyár folyamán volt olyan időszak, amikor a városban nem volt
elegendő szálláshely, ezért is lenne jó egy szép új szálloda Gyomaendrődre. A tanulmányterveket
össze fogják vetni, a fürdő fejlesztés kérdésével tovább fog a képviselő-testület foglalkozni. Nyilván,
hogy a legnagyobb kérdés a finanszírozás. Mint, ahogy a tervező cég szakértője is elmondta, meg van
a cég, amelyik hajlandó lenne befektetni, ő is beszélt már hasonló befektetni szándékozó céggel, ezek
közül ki fogják majd választani a legmegfelelőbbet. Nyilván az fog győzni, amelyik a legjobb ajánlatot
adja. Összességében meg van az esély arra, hogy nem városi beruházásként, hanem külső befektető
által egy időben épülne Gyomaendrődre egy szép fürdő és egy szálloda.
Az YBL Tervező Kft. képviselői távoztak az ülésről.
A következőkben Várfi András polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtására adott
jelentés megvitatását kérte a testülettől.
Hozzászólás, kérdés a jelentéssel kapcsolatban nem volt, a képviselő-testület azt egyhangú, 15 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György
igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
299/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 188/2007.(VI.26.), 206/2007.(VI.26.),
207/2007.(VI.26.),
284/2007.(IX.27.),
137/2008.(IV.24.),
146/2008.(IV.24.),
171/2008.(IV.24.),
177/2008.(IV.24.),
179/2008.(IV.24.),
181/2008.(IV.24.),
182/2008.(IV.24.), 188/2008.(IV.24.), 193/2008.(IV.24.), 194/2008.(IV.24.), 200/2008.(V.5.),
201/2008.(V.5.), 202/2008.(V.5.), 203/2008.(V.5.), 204/2008.(V.5.), 224/2008.(V.29.),
229/2008.(V.29.), 230/2008.(V.29.), 241/2008.(V.29.), 244/2008.(V.29.), 254/2008.(VI.26.),
258/2008.(VI.26.),
260/2008.(VI.
26.),
266/2008.(VI.26.),
268/2008.(VI.26.),
277/2008.(VI.26.),
280/2008.(VI.26.),
282/2008.(VI.26.),
286/2008.(VII.7.),
289/2008.(VII.7.), 290/2008.(VII.7.), 291/2008.(VII.7.), 292/2008.(VII.7.), 296/2008.(VII.7.),
297/2008.(VII.7.) Gye. Kt. számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadta.
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004.(II.10.) Kt.
rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét néhány
szóban ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta a rendelet módosításával azok a fiatalok is támogatásban
részesíthetők lesznek, akik bejegyzett élettársi kapcsolatban élnek és megfelelnek a rendeletben
szabályozott egyéb feltételeknek. A rendelet 2009. január 1-től lépne hatályba, a bejegyzett élettársi
kapcsolatról szóló törvény hatálybalépésével egy időben.
A bizottság részéről javasolta a rendelet előterjesztés megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem volt a Polgármester a szavazás előtt felhívta a képviselők figyelmét, hogy a
rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendeletét
az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló
2/2004. (II. 10.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az első lakás megszerzéséhez nyújtandó
önkormányzati támogatásról szóló 2/2004 (II. 10) KT rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a
következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A R. 2. § (1) bekezdésének felvezető mondata az alábbiak szerint módosul:
„(1) Támogatásban részesíthetők azok a fiatal házasok, bejegyzett élettársak:”
(2) A R. 2. § (1) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„- ahol a házastársak, bejegyzett élettársak külön-külön a 40. életévüket még nem töltötték be,”
(3) A R. 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) Házastársak, bejegyzett élettársak kizárólag együtt részesíthetők támogatásban és csak akkor, ha a
támogatással érintett ingatlanon mindketten egymás között egyenlő arányú tulajdoni illetőséget
szereznek.”
2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdésének ötödik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„- a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj
legkisebb összegének háromszorosát meghaladja. /fiatal házasok, bejegyzett élettársak esetében az egy
főre jutó jövedelem számításánál figyelembe kell venni a vállalt gyermekeket is/
(2) A R. 3. § (2) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul:
„b) az a megszerzett ingatlan tulajdonrész, amelyben a kérelmező házastársa, bejegyzett élettársa nem
tulajdonos és az ingatlan önálló családalapításra nem alkalmas.”
3. § A R. 1. számú mellékletének 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. Alulírott ........... /sz.: ..................., an.: ............ / építtető/vásárló és házastársa, bejegyzett élettársa
............. /ln.: ..............., sz.: ............, an.: ............../ Gyomaendrőd, .............. sz. alatti lakosok
elismerjük, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága .../... (.........)
határozata, és a ../….. (......) KT rendelet .. § /./ bekezdése alapján a gyomaendrődi .... hrsz. sz. alatt
épülő/vásárolt lakóház megszerzéséhez ....... Ft, azaz ........... forint önkormányzati kedvezményt nyújt
részünkre.”
4. § A R. 2. számú mellékletének felvezető mondata az alábbiak szerint módosul:
„Mely létrejött Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága, (továbbiakban
hitelező) és
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............. (sz.: .................. an.: …..............) és felesége, bejegyzett élettársa .................... /sz. ..................
an.: ...............) Gyomaendrőd, ........... u. ... szám alatti lakosok továbbiakban igénylő/k/ között, a
Gyomaendrőd, ................ szám alatti lakóházas ingatlan építéséhez/vásárolásához ........- Ft
kamatmentes hitelt állapított meg a Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottság
.../…... (.....) határozata alapján, a következő feltételek mellett:”
Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 12/2004. (V. 12.) KT rendelet 1. §-a.
Gyomaendrőd, 2008. augusztus …
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. augusztus hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. augusztus 29.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
2. Napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet
módosítása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, teljes körűen felújításra került a Fő úton lévő gyógyszertár
épületében lévő szolgálati lakás. A felújítást a lakás kezelője, a Gyomaszolg Ipari Park Kft végezte el,
a felújítás bruttó összege: 6.969.293 Ft. Ez a felújítás indokolttá teszi a lakás bérleti díjának
felülvizsgálatát. A véleményező bizottságok javaslata, hogy a lakás tevékenységéhez kapcsolódó
jellege alapján a piaci lakbéreket nem elérő bérleti díjat határozzanak meg, a javasolt összeg 20.000 Ft.
Kérte a képviselőket fogadják el a javasolt összeget, mely 2009. január 1-től lenne esedékes.
Illés János képviselő a maga részéről nagyon magasnak találta a felújítási összeget egy 80 m2-es
lakásra levetítve. Ennek megfelelően a javasolt 20.000 Ft bérleti díjat viszont alacsonynak. Az
előterjesztésben is szerepel, hogy helyi viszonylatban piaci körülmények között egy hasonló lakás
bérleti díja 25-30 e Ft között változik. Mindezekre illetve a költségvetés szűkös helyzetére
figyelemmel a maga részéről a lakás bérleti díját 30.000 Ft-ban javasolta meghatározni.
Javaslatát kérte módosító javaslatként figyelembe venni.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, ez a szolgálati lakás a gyógyszertárral összefüggő, lehetővé
teszi egy gyógyszerész ott lakását. A gyógyszertárra más bérleti díj vonatkozik, az a bevétellel
arányos.
A lakás felújítása azért került ilyen sokba, mert hosszú időn keresztül nem került sor a felújításra. Más
szolgálati lakásokkal összevetve a javasolt bérleti díj már elegendőnek bizonyul.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy elsőként Illés János képviselő úr
módosító javaslatáról döntsenek, amely szerint a lakbér összege 30.000 Ft-ban kerüljön
meghatározásra.
A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 9 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elvetette.
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[Babos László tartózkodás, Béres János nem, Czibulka György nem, Gellai Józsefné nem, Hangya Lajosné nem, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre nem, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén nem, Dr. Palya József nem, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné nem, Vass Ignác igen, Várfi András nem.]

A szavazás eredményéből a Polgármester megállapított, hogy a módosító javaslat nem kapta meg a
többségi igen szavazatot, így felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására az előterjesztés szerint.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett megalkotta: [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János tartózkodás, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre tartózkodás, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác tartózkodás, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendeletét
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet
módosításáról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79. §ának b) pontjában, valamint a 80. §-ának (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
1. § A 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet 1. számú melléklete 19. sorszáma alatt megjelölt Fő út 210.
alatti 80 m2 alapterületű összkomfortos szolgálati lakás lakbér összege 2008. december 1. napjától
20.000 Ft.
Záró rendelkezés
2. § E rendelet 2008. december 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. augusztus
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. augusztus hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. augusztus 29.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
3. Napirendi pont
Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Izsó Csaba a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke az alábbiak
szerint ismertette a rendelet módosítás lényegét.
A rendeletmódosítás arra irányulna, hogy a nyári időszakban (május, október) havi kettő, míg a téli
időszakban (november, április) havi egyszeri kötelező ürítést határoznának meg.
További feladat a hulladékszállítással kapcsolatban a külterületen keletkező hulladékok elhelyezésére,
gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szabályok kidolgozása, azok rendeletbe történő beépítése.
Ugyan így a belterületen keletkező zöldhulladék gyűjtése, elszállítása, ami szintén megoldandó
feladat. Ugyanakkor felül kell vizsgálni a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, és dönteni kell új
szigetek létrehozásáról.
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Lehóczkiné Tímár Irén képviselő meg kívánta jegyezni, hogy az Endrődi utcán lévő szelektív
hulladékgyűjtő rendszeresen tele van, nagyon kevés az ürítések száma. Kérdése volt, hogy a
közmunkaprogram keretén belül nem lehetne e megoldani a szigetek környékének tisztántartását.
Mivel a konténerek rendszeresen tele vannak, azok mellé teszik le a hulladékot, amit szétvisz a szél,
tele van vele az utca. Csúnya látványt nyújt a városnak ezen a részén.
Czibulka György képviselő elmondta, fegyelmezetlen lakosok háztartási hulladékot is elhelyeznek a
szelektív gyűjtőbe. Jó lenne, ha az ellenőrzés megoldott lenne.
Dezső Zoltán a Jókai utcán lévő konténerek is tele vannak, kéthete amióta figyeli nem ürítették. A
lakók egyre inkább mellé pakolnak. Egy ekkora területre kevés ez a kapacitás. Kérte, hogy a Kolmann
lakótelep udvarára helyezzenek el egy műanyag és egy papírtároló konténert.
Vaszkó Katalin a témához kapcsolódóan vetette fel, hogy a közterületen levágott füvet jó lenne, ha
össze is szednék és elszállítanák.
Dr. Kovács Béla képviselő elmondta, ez az a téma, amiről hosszú időn keresztül lehetne vitatkozni,
sorolni a problémákat. Kétségtelen, hogy a város kitörési pontja a turizmus, ennek azonban billenő
pontja a szemét és a szúnyogügy. A gáton kerékpározva, sétálva a Torzsás felé évek óta felhalmozott
óriási halom szemétkupac látható, ami a táj egyébként csodálatos látványa mellett igen csak
hangulatrontó. Ugyancsak az utóbbi egy hónapban a szúnyoggyérítés sem sikerült igazán, szép
számmal van szúnyog a gyérítés után is.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, mi állampolgárok is hibásak vagyunk, és tehetünk az ellen,
hogy ne legyen szemétügy a városban. Kétségtelen, hogy az önkormányzatnak a következő
költségvetésben biztosítani kell pénzforrást új szelektív hulladékgyűjtő szigetekre.
Lezárva a témát, 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: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendeletét
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007.
(XII. 27.) Gye. Kt. rendelet módosításáról
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 rendelkezéseire figyelemmel az alábbi
rendeletet alkotja:
1. § A 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelet 5. § (1) bekezdése a) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett
és a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a nyári időszkban ( május 1. és október 31. között)
havi két alkalommal, a téli időszakban ( november 1. és április30. között) havi egy alkalommal
igénybevegye.”
2. § A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
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„Az ingatlan tulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a 5. § (1) a) pontja
szerint igénybevenni.”
3. § A Rendelet 8. § (4) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A háztartási hulladék ürítésének kötelezően igényveveendő minimális gyakorisága belterületen a
5.§ (1) bekezdése a) pontjában meghatározottak szerinti.„
4. § A Rendelet 2. sz. melléklete 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„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 a
nyári időszakban (május 1-től október 31-ig) havi két alkalommal, téli időszakban (november 1-től
április30-ig) havi egy alkalommal köteles igénybevenni. A közszolgáltatási díj negyedévenként
esedékes, melyet a tulajdonos utólag köteles megfizetni.”
5. § E rendelet 2008. szeptember 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. augusztus
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. augusztus hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. augusztus 29.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
4. Napirendi pont
Az ár és belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtott önkormányzati
támogatásról szóló többször módosított 14/2006. (VI. 9.) KT rendelet módosítása, és egysége
szerkezetbe foglalása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt ismertesse a rendelet módosítás
lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a Humánpolitikai Bizottság ülésén vetődött fel a javaslat a
rendelet módosítására, egységes szerkezetbe foglalására egy konkrét eset kapcsán. Jelenleg ugyanis
nincs önkormányzati szabályozás arra, hogy ha a lakóházas ingatlanokba tűz okoz elemi kárt, hogyan
tud az önkormányzat támogatást megállapítani. A bizottság javaslatára elkészült a rendelet-tervezet,
melynek lényege, hogy akkor, amikor nincs kártalanításra lehetőség, akkor az önkormányzat
maximum 400.000 Ft visszatérítendő támogatást állapíthat meg, ami kamatmentes hitel. A jövedelmi
és vagyoni viszonyokon felül változatlanul javasolnák, hogy elsődleges legyen az öngondoskodás,
tehát abban az esetben lehessen önkormányzati támogatást megállapítani, ha az ingatlan tulajdonosa
megfelelő biztosításról gondoskodik. Jelen rendelet megalkotása azért indokolt, mert a biztosítási
események rendezése hosszabb időt vesz igénybe, így addig az önkormányzat átmeneti támogatást
tudjon megállapítani, ami a helyreállítási munkák megkezdését biztosítja. A teljes helyreállítás ebből a
támogatási összegből sok esetben nem biztosítható. Mindenesetre egy érdemi segítség lehet azon
családok számára, akik ilyen káreseményt szenvedtek.
Hangya Lajosné bizottsági elnök köszönte a hivatalnak, hogy előkészítette a rendelet módosítását. A
bizottság ülésén vetődött fel ez az elemi kár probléma, egy a választókörzetében történt komoly
tűzeset kapcsán. A biztosító fog fizetni a családnak, de addig is segítséget kell, hogy kapjanak.
A támogatás forrásának 2008. évben a fiatal házasok első lakáshoz jutásának szakfeladatán
elkülönített 10.000.000 Ft-ból 1.000.000,- Ft-ot javasolnak elkülöníteni, míg 2009-től az éves
költségvetésben 2.000.000 Ft javasolnak megtervezni a feladat ellátásához.
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Babos László képviselő közvetve kapcsolódva a témához javasolja, hogy az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, nevét egészítsék ki Ügyrendi, Jogi, ……
elnevezésre. A bizottság típusa jogi és ügyrendi bizottság, akkor a nevébe is szerepeljen a jogi szó.
Meg kívánta jegyezni, hogy nem csak a neve szűkült ennek a bizottságnak, hanem a tevékenységi köre
is, mivel az előterjesztett rendelet-tervezet nem szerepelt a bizottság ülésén, pedig kellett volna, hiszen
egy rendelet módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról van szó.
Kérte, hogy a jövőben lehetőség szerint ne szűkítsék tovább a bizottság tevékenységét, a bizottságra
tartozó előterjesztések kerüljenek beterjesztésre véleményezésre.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva a képviselő hozzászólására elmondta, a rendelet-tervezetet az
ügyrendi bizottság valóban nem véleményezte, ez azonban nem jelenti a bizottság tevékenységének
szűkülését. Mint ahogy a fenti hozzászólásokban is elhangzott egy konkrét káreset kapcsán javasolta a
Humánpolitikai bizottság ennek a rendeletnek a módosítását. Természetesen megoldható, és
technikailag is helyesebb lenne az az eljárás, ha a szeptemberi testületi ülésen kerülne sor a rendelet
megalkotására, így azt előzetesen véleményezné az ügyrendi bizottság is. Azt azonban látni kell, hogy
a káreseményt elszenvedett családnak most lenne szüksége a segítségre, nem hosszabb idő eltelte után.
Ezért született ez az eltérő eljárási rend, hogy az ügyrendi bizottság véleménye nélkül került a testület
elé ez a rendelet-tervezet.
Amennyiben a képviselő úr fenti hozzászólását módosító indítványnak szánja, úgy a témát le lehet
venni a napirendről, és megtárgyalhatja az ügyrendi bizottság. Ez azonban azt jelentené, hogy a család
érdemben csak a szeptemberi ülést követően jutna ehhez a támogatáshoz.
Összegezve, az előkészítők véleménye az volt, hogy érdemes és célszerű ezt az eltérő eljárási rendet
alkalmazni ennek a konkrét káreseménynek a kapcsán, ugyanis, ha a testület ezt a rendelet-tervezet
nem fogadja el, nincs meg a jogi lehetőség a család részére támogatást megállapítani. Rendkívüli
segély keretében lehetne 10.000 Ft összegű támogatást megállapítani, ez azonban az ingatlan
helyreállításához jelképes és nem érdemi támogatás.
Babos László bizottsági tag hangsúlyozta, hozzászólásával nem azt akarta elérni, hogy ezt a témát
most levegye a testület a napirendről. Csupán azt akarta ezzel elérni, hogy menjenek a dolgok elébe,
ne akkor kapkodjanak, amikor már egy adott helyzet bekövetkezik. Sajnálta, hogy a család ilyen
helyzetbe került, nyilván, ha tudunk, akkor segítsünk rajtuk.
További hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester lezárta a témát, és 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: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelete
az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásokról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.
§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a településen elemi csapás okozta személyi
tulajdonú lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásokról a következőket rendeli
el:

A rendelet hatálya
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1. § A rendelet hatálya kiterjed azokra a személyekre, akiknek az ár vagy belvíz, rendkívüli időjárás,
vihar, vagy tűz Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén található, a káresemény bekövetkeztekor
a kérelmező által lakott lakóházban kárt okozott, és a lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e
támogatás nélkül nem képes megoldani.
A támogatás feltételei és mértékei
2. § Támogatásban részesülhetnek azok a személyek, akiknek lakóháza megsemmisült, életveszélyessé
vált az építési hatóság a bontást jogerős határozatában elrendelte. Támogatást kérhet a további károk
megelőzése érdekében a lakóház javításához az a személy is, akinek az általa lakott ingatlanában az 1.
§-ban meghatározott ok miatt olyan mérvű károsodás következett be, hogy az a biztonságos lakhatást
veszélyezteti.
3. § (1) Támogatás csak abban az estben állapítható meg, ha a kérelmező családjában:
- a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének háromszorosát,
- a közös háztartásban élők nem rendelkeznek az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
vagyonnal,
- a kár az 1. §-ban meghatározott jelenségekkel összefüggésben keletkezett,
- a károsodott ingatlan építési engedéllyel épült, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkezik; illetve
vélelmezhető, hogy építése és használatba vétele megfelelt az akkor hatályos jogszabályoknak,
- a károsodott ingatlan lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás
megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan,
- az ingatlant a káresemény idején a tulajdonos (haszonélvező) életvitelszerűen lakta,
- a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az ingatlanra a kár keletkezésének időpontjában volt-e érvényes
biztosítása, illetve a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alappal (továbbiakban:
WMA) kötött érvényes szerződése,
- a kár más módon (biztosításból, WMA) nem térül meg.
(2). A támogatás kiterjedhet azokra a nem lakás céljára szolgáló lakóingatlanokra (üdülő,
nyaralóépületekre) amelyek építési engedéllyel épültek, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkeznek,
illetve vélelmezhető, hogy építésük és használatba vételük megfelelt az akkor hatályos
jogszabályoknak, továbbá az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezője) az ingatlant a káreseményt
megelőzően is kizárólagos jelleggel - igazoltan - életvitelszerűen lakta, és a kár más módon (biztosítás,
WMA) nem térül meg.
4. § Nem tartoznak a támogatási körbe:
- az ingóságok kárai,
- a lakásban való lakhatás tényét, biztonságát nem befolyásoló tisztasági, esztétikai jellegű károk,
- a lakóingatlanban a káreseményt megelőzően létrejött károk,
- a károsult szándékos magatartása, vagy bizonyítható felelőtlensége miatt keletkezett károk.
- a nem lakás céljára szolgáló építmény,
- a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel
egybeépült (így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület),
- a magántulajdonban lévő, lakáscélú, de a tulajdonos (haszonélvező) által életvitelszerűen nem lakott
ingatlan,
- a lakáscélú, de egyéb tulajdonban lévő építmény,
- a magántulajdonban lévő, lakáscélú, de bérlakásként hasznosított ingatlan.
5. § (1) A támogatás mértékéről a kár nagysága, a család jövedelmi viszonya, szociális helyzete és a
települési keretösszeg alapján a polgármester dönt.
a.) A támogatás összege a csak önkormányzati forrásból biztosított támogatás esetén, a 400.000,- Ft-ot
nem haladhatja meg.”
b.) A támogatás kizárólag kamatmentes, visszatérítendő támogatás formájában nyújtható.
c.) A támogatás visszafizetésének futamidejét a támogatás összege határozza meg, de:
- 100.000,- Ft-ig maximálisan 1 év,
- 200.000,- Ft-ig maximálisan 2 év,
- 400.000,- Ft-ig maximálisan 4 év lehet.
d.) A visszafizetés időtartamára, a támogatott ingatlanra az Önkormányzat javára jelzálogjogot kell
bejegyeztetni.

400

(2) Nem részesülhet támogatásban az
a.) Akinek tulajdonában másik lakóházas ingatlan van,
b.) Aki saját érdekében, tőle elvárhatóan nem tett meg mindent lakhatásának biztosítása érdekében,
c.) Akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 3-szorosát,és az 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott vagyona van.
d) Akinek lakóépülete a káresemény idején nem volt lakott.
e) Aki az ingatlant bérlakásként hasznosította, és saját lakhatása máshol megoldott.
f) Akinek, vagy a vele együtt élő személynek a károsodott ingatlanon túl beköltözhető
lakástulajdona, állandó használati joga van.
(3) A támogatás a károsodott ingatlan helyreállításán túl, csak olyan lakóházas ingatlan megszerzésére
állapítható meg, mely nem haladja meg a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben meghatározott
méltányolható lakás igényt, amely az építésügyi hatóság szerint 15 évig jelentősebb felújítást nem
igényel, és legalább azonos komfortfokozatú a kárt szenvedett ingatlannal.
(4) Új lakás építése esetén támogatás csak a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.)
Korm. rendeletben rögzített méltányolható lakásigény mértékét meg nem haladó lakásépítéshez
adható.
(5) A méltányolható jogos lakás igény meghatározása a káresemény bekövetkezésekor a közös
háztartásban a kárt szenvedett ingatlanban együtt lakó személyek száma alapján történik.
(6) A helyre nem állítható lakóingatlanok esetében a károsult a támogatást lakás építésén kívül
meglévő lakóépület bővítésére is felhasználhatja (például, ha a családtagok magukhoz kívánják venni
a károsultat). A károsult és az önkormányzat megállapodása alapján a károsult a helyreállítási,
újjáépítési, támogatás összegének erejéig kérhet elhelyezést idősek otthonában.
(7) Amennyiben a károsodott ingatlan tulajdonosa lakásvásárlásról dönt, akkor - a korábbi ingatlan
bontásának kötelezettsége és költsége a károsultat terheli - az ingatlan a helyi önkormányzat
tulajdonába kerül.
(8) A biztosítással nem rendelkező, illetve a WMA-hoz nem csatlakozott károsult magánszemély
akkor részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanára legalább 10 év időtartamra értékkövető biztosítási szerződést köt, az árvíz és belvíz által károsult
ingatlan tulajdonos pedig csatlakozik a WMA-hoz.
(9) Amennyiben a biztosítási szerződéskötés, illetőleg a WMA-hoz való csatlakozás nem történik meg,
vagy 10 éven belül az a magánszemély felmondásából, a díj nem fizetéséből eredően megszűnik,
akkor a támogatást időarányosan vissza kell fizetni a központi, illetve az önkormányzati költségvetés
javára.
Eljárási, ügyviteli szabályok
6. § (1) A kárfelmérést, a kár fajtájának megfelelő szakértő végzi, és egyben nyilatkozik arról, hogy a
károsultként bejelentett ingatlan megfelel - e, az 1. §-ban meghatározottaknak.
(2) A támogatás iránti kérelmet Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai
Osztályánál, az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.
(3) A támogatást kérő köteles a kérelméhez az 1993 évi III tv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott
jövedelmi viszonyairól igazolásokat becsatolni, és saját illetve a vele közös háztartásban élők vagyoni
helyzetéről nyilatkozni. Tűzkár esetén a Hivatásos Tűzoltó parancsnokság által kiállított
kárnyilatkozatot.
(4) A támogatást kérőnek nyilatkozni kell, hogy neki, házastársának, élettársának és kiskorú
gyermekének, együttköltöző családtagjainak - a megsemmisült (gazdaságosan nem helyreállítható)
ingatlanon túlmenően - lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti jogviszonya nincs.
7. § (1) A megrongálódott lakás helyreállítását, új lakás építését, vagy lakás vásárlását szolgáló
támogatás felhasználásnak feltételeiről az önkormányzat nevében a polgármester és a károsult
megállapodást köt.
A megállapodásban rögzíteni kell a támogatás összegét, az önkormányzat részéről a kivitelezéshez
igazodó folyósítás időpontjait, a felhasználás célját, a rendeltetésszerű felhasználás igazolásának
iratait, dokumentumait, a nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeit, ki kell kötni az első
és másodfokú építésügyi hatóság ellenőrzési jogosultságát.
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(2) A támogatás összege csak az építési tevékenységgel kapcsolatos számlák alapján fizethető ki, úgy,
hogy a Humánpolitikai Osztály csak akkor rendelkezhet a számla összegének megfelelő támogatás
utalásáról, amennyiben Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi Hatósága az
előzetes helyszíni ellenőrzést követően azt jóváhagyja.
(3) Ha az igénylő a támogatás igénybevétele céljából tudatosan valótlan adatot közöl, a támogatást
visszamenőleges hatállyal meg kell szüntetni, és kötelezni kell az igénybevett támogatási összegnek a
Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összegének az egyösszegű
visszafizetésére.
8. § A támogatás igénybevételére vonatkozó megállapodást - e rendelet 1 sz. melléklete szerinti
szerződés szerint - Gyomaendrőd Város Polgármestere köti meg.
Záró rendelkezések
9. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 14/2006. (VI. 9.) KT rendelet, valamint
az azt módosító 20/2008. (IV. 28.) Gye. Kt. rendelet.
Gyomaendrőd, 2008. augusztus
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. augusztus hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. augusztus 29.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. számú melléklet a 33/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelethez
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött Gyomaendrőd Város Polgármestere (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz.), valamint
Alulírott ……….. név (an.: …………, szi.: 19…...) Gyomaendrőd, ……….. szám alatti lakosú,
lakóházat helyreállító között az alábbi feltételek mellett:
1.)
Gyomaendrőd Város polgármestere a …./2008. (…….) Gye. Kt rendelet alapján, a Gyomaendrőd,
……u. .. sz. …. hrsz. alatti lakóház elemi kár (…) okozta károsodása helyreállításához …….,- Ft,
azaz: ……. forint vissza térítendő támogatási összeget nyújt.
A kamatmentes hitel futamideje: ….. hó
A hitel törlesztése támogatási szerződés megkötését követő hónap 1. napjától esedékes.
Az első havi törlesztő részlet összege (20… év. …………hó… nap) …… Ft, azt követően 20… év.
………….. hó ... napjától 20… év. …. napjáig ……….,- Ft.
2.)
A támogatás folyósítása a helyreállítási munkákról benyújtott számla és a megkötött szerződés alapján
történik.
3.)
Az építésügyi hatóság, vagy a műszaki ellenőr a számla, a szerződés valódiságát, valamint a
helyreállítási munkák menetét folyamatosan ellenőrzi. Az ellenőrzések során a támogatott köteles
tevékenyen, segítő módon közreműködni.
4.)
A támogatási összegnek rendeltetéstől eltérő felhasználása, vagy az elszámolási kötelezettség
elmulasztása esetén, a már folyósított összeget 30 (harminc) napon belül egy összegben vissza kell
fizetni Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 53200125-11062402 számú költségvetési elszámolási
számlájára.
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5.)
Tudomásul veszem, hogy a megítélt támogatási összeg folyósítása részletekben, számla, szerződés
alapján történik, s hogy a helyreállítási munkákat a 3.) pontban meghatározott személyek, szervek
ellenőrizhetik.
6.)
Kötelezem magamat arra, hogy a helyreállítási munkákat 20…. év. ……….. napjáig elvégzem, és az
azt követő 15 (tizenöt) napon belül a támogatási összeggel elszámolok. Tudomásul veszem, hogy
amennyiben ezen kötelezettségemet elmulasztanám, a hivatal a 4.) pontban meghatározott
visszafizetésre kötelez.
7.)
A támogatott/tak hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyreállított lakásra (ingatlanra), a kölcsön
visszafizetésének az idejére - új családi ház építése esetén - telekre, illetve az épülő új családi házra mely
természetben Gyomaendrőd, ………. szám alatt, a gyomaendrôdi ……..hrsz. alatt van nyilvántartva a
jelzálogjogot és az elidegenítési és terhelési tilalmat (…...,- Ft, azaz: ……00/100 forintra) bejegyezzék
Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára.
8.)
Alulírott támogatott a fentieket tudomásul veszem és hozzájárulok a jelen szerződésben az általam
közölt személyes és különleges adataimnak felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy jelen eljárás kérelmemre indult, így adatszolgáltatásom önkéntes, az adatok
kezelése hozzájárulásomon alapul.
9.)
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, az 1993. évi III. tv-ben, és a 7/2003. (III. 31.)
KT rendeletben foglaltak az irányadóak,
A szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratunkkal mindenben egyezőt aláírjuk.
Gyomaendrőd, 20…. év. ………….. hó … nap
Várfi András
Polgármester
Támogatott:
Név: ……………………..
Név: ………………………
Sz.sz.: ……………………
Sz.sz.: …………………….
Anyja neve: ……………..
Anyja neve: ………………
Lakcíme: ………………..
Lakcíme: …………………
Alulírott …………….ügyvéd (5500 Gyomaendrőd,…………..) a mai napon a jelzálogjog törlési
kérelmet ellenjegyeztem.
Gyomaendrőd, 20.. év ………….. hó …. nap
……………..
Ügyvéd
5. Napirendi pont
Települési rendezési tervek módosítása
Várfi András polgármester köszöntötte Torma Gyöngyi építészt, a Tér és Terület Bt. képviselőjét,
majd felkérte Izsó Csaba bizottsági elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a gyomai temető bővítése miatt szükséges a
településszerkezeti, szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása. A gyomai temető mára
már korszerűtlenné vált, az épületek elavultak, a felújítás tovább nem halasztható. Egy új temetői rész
kerül kialakításra.
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Várfi András polgármester hozzászólás hiányában tájékoztatta a képviselőket, hogy a helyi építési
szabályzat módosítását rendeletben fogadja el a testület, míg a településszerkezeti, szabályozási terv
módosításáról határozatban dönt.
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: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendeletét
Gyomaendrőd város helyi építési szabályzatáról szóló 21/2002. (XI. 25.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.
évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A 21/2002. (XI. 25.) KT rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
c) a jelen rendelet és annak mellékletét képező szabályozási tervlapok (Vk-1, Vk-2, Vk-3, Vk-4,
Vk-5, Vk-6, Vk-7, Vk-8, Vk-9, Vk-10, Vk-11, Vk-12 és a Vé-1, Vé-2, Vé-3, Vé-4M, Vé-5, Vé-6,
Vé-7, Vé-8, Vé-9, Vé-10, SZ-1) szerint szabad.
2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
A beépített és beépítésre szánt területek határát a Vk-1, Vk-2, Vk-3, Vk-4, Vk-5, Vk-6, Vk-7, Vk8, Vk-9, Vk-10, Vk-11, Vk-12, és a Vé-1 Vé-2, Vé-3, Vé-4M, Vé-5, Vé-6, Vé-7, Vé-8, Vé-9, Vé10, SZ-1 tervek tüntetik fel.
3. § A Rendelet 18. § (2) bekezdése az alábbi szerint egészül ki:
…épületek elhelyezése szabadon álló módon minimum 5,00 m előkert …
4. § A Rendelet 18. § (4) bekezdése e) pontja az alábbiakban módosul:
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Kt jelű temető terület övezeteAz övezetre vonatkozó előírások:
Temető fejlesztése során fokozatosan gondoskodni kell a temetőre vonatkozó törvény és a törvény
végrehajtására kiadott kormány rendelet érvényre juttatásáról.
A temetőt áttört kerítéssel kell körülvenni. A kerítés min. 1,20 m, max: 2,50 m magas lehet. A
kerítés építési engedély köteles. Kialakításánál használható anyagok:
1. fa és, vagy
2. kő és, vagy
3. égetett agyag és,vagy
4. kovácsoltvas.
Drótfonatos kerítést csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha azt élősövény „közepébe”
telepítik, és a sövény kifejlődve azt egész évben eltakarja.
A temetőn belül kápolna, ravatalozó és kripta épületek helyezhetők el. A megengedett legnagyobb
építménymagasság értékébe a kápolna vagy a ravatalozó tornyát nem kell beszámítani.
A temetőben elhelyezhető sírjel építménymagassága – kivéve lektorátus által zsűrizett
képzőművészeti alkotás esetén – nem lehet nagyobb min a sír hossza; „fedett” sír magassága nem
lehet nagyobb mint 0,8 m.

Szabályozott mutatók megnevezése
Megengedett legnagyobb beépítettség (%)
Megengedett legnagyobb építménymagasság
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Övezeti jel
Kt
10
8,0

(m)
Megengedett legkisebb telekterület ( m2)
6000
Legkisebb zöldfelület (%)
60
Beépítési mód
Szabadon álló
Új temető létesítése és/vagy temető bővítése esetén vagy a temető területén belül a telekhatár
mentén (kivéve a meglevő temetőrészhez történő csatlakozó telekhatárt) min. 30,0 méter széles
növénysávot kell telepíteni.
A temetőn belüli beültetési kötelezettséget min. a temető megnyitását megelőző évben - kertészeti
engedélyterv alapján – amely gyep-, cserje- és lombkoronaszintet egyaránt kell tartalmazzon teljesíteni kell.
A beültetési kötelezés és/vagy a véderdő csak a temető felszámolásával együtt szüntethető meg.
5. § A Rendelet 19. § (3) pontja az alábbiakkal egészük ki:
Az elkerülő út mindkét oldalán min. 30,0-30,0 m védőerdősávot kell telepíteni.
6. § A Rendelet 28. §-a az alábbiak szerint egészül ki:
(5) Minden 30 cm mélységet meghaladó földmunkánál fokozott figyelmet kell fordítani az
esetlegesen előkerülő régészeti jelenségek, leletek megóvására. Leletanyag előkerülése esetén a
jogszabályokban előírtak szerint kell eljárni. Beépítetlen (mezőgazdasági) területek beépített
területté történő átminősítése után az építési munkák során – szükség szerint – régészeti felügyelet
lehetőségét biztosítani kell.
7. § E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. augusztus
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. augusztus hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. augusztus 29.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
Ezt követően Várfi András polgármester felkérte a képviselőket az alábbi határozati javaslat
elfogadására. A Képviselő-testület a gyomai köztemető bővítése céljából elkészült településszerkezeti,
szabályozási tervének módosítását jóváhagyja.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 15 szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
300/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a gyomai köztemető bővítése céljából elkészült
településszerkezeti tervének módosítását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Fürdő fejlesztése miatt településrendezési tervek módosítása
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a ligetfürdő fejlesztése miatt a fürdő területére,
valamint a Hantoskerti holtág – Hármas-Körös gátja közötti területre vonatkozó településrendezési
tervek módosítása szükséges.
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Ezeket a módosításokat azonban a település egészére vonatkozó rendezési terv felülvizsgálatának
keretén belül kellene megoldani. A tervek felülvizsgálatának támogatására az önkormányzat
pályázaton nyert 5 millió Ft, melyre a közbeszerzési eljárás szeptemberben fog indulni.
Javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
Hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 15 szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen,
Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
301/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Liget –fürdő tervezett fejlesztésével kapcsolatos
Révlaposi településrész rendezési tervének módosítását a település egész közigazgatási
területére vonatkozó rendezési terv felülvizsgálatának keretén belül oldja meg.
Határidő: azonnal
Tekintve, hogy a soron következő 7. napirendi pont megtárgyalására Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó
nem érkezett meg a testület ülésére, Várfi András polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy
a 8. napirendi pont megtárgyalásával folytassák az ülést.
8. Napirendi pont
Az önkormányzat likviditási helyzetének alakulása, kitekintés
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnökét a
napirendi pont ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület az ez évi költségvetési rendeletet ez idáig
három alkalommal módosította. Jelen előterjesztésből egyértelműen kiolvasható, hogy az első
félévben a bevételek és a kiadások hogyan alakultak.
Ami igazán problémát jelenthet az az, hogy a 2007. évi gazdálkodás során képződött 33.118 E Ft
szabad pénzmaradványból ez idáig felhasználtak 18.020 E Ft-ot különböző előre nem tervezett
kiadásokra. Úgy tűnik, hogy a megmaradt 15.098 E Ft is olyan mértékre lecsökkent, hogy erre az évre
már az önkormányzat nem rendelkezik olyan szabad pénzeszközzel, amelyek további előre nem
tervezett kifizetéseket eredményezhetnek anélkül, hogy az önkormányzat likvid helyzete ne kerülne
veszélybe. A be nem tervezett kiadások között említette a Gyomaszolg Ipari Park Kft részére
biztosított 13 millió Ft tulajdonosi kölcsön, a 6 millió Ft összegű gyógyszertári lakás felújítása.
Ugyanakkor tovább rontja a likvidhelyzetet a Békési Kistérségi Társulásnak nyújtott 52 millió Ft
összegű kölcsön, melynek visszafizetési határidejét a kistérség november 15-ére kéri módosítani.
Összegezve hangsúlyozta, a következő időszakban úgy kell gazdálkodni, és olyan döntéseket kell
hozni a képviselő-testületnek, amelyeknek pénzügyi forrását is meg tudja jelölni.
A pénzügyi bizottság ülésén kérésként fogalmazódott meg, hogy a fürdő gyógymedencéjének
felújításának részleteiről kapjanak tájékoztatást. Volt e erre ajánlat, milyen összegben és egyáltalán ki
végezte a felújítást. A bizottság kifejezetten kérte/kéri, hogy minden ilyen jellegű kifizetéshez legyen
konkrét ajánlat és konkrétan szerepeljen, hogy mire történnek a kifizetések. Ne rontsák tovább az
önkormányzat likvid helyzetét.
A pénzügyi bizottság javasolja a tájékoztató elfogadását azzal, hogy a következő időszakban minden
pénzügyi igénynél jelöljék meg annak pénzügyi forrását.
Czibulka György képviselő meg kívánta jegyezni, hogy az ígéretekkel ellentétben igen is vannak
olyan dolgok, amelyek hátrányosan érintettek bennünket a kistérség váltás során. Pályázati pénzt kell
visszafizetnünk, elestünk a szociális bérlakás építés támogatásától stb.
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Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta az önkormányzat hitelt nyújtott a békési
kistérségnek, ami nem a kistérség váltás miatt következett be. Gyakorlatilag egy társulási beruházás
keretében valósul meg a békési kistérségen belül egy informatikai fejlesztés. A pályázat elhúzódása
miatt a kistérségnek pénzt kellett megelőlegezni, melynek következtében a békési, mezőberényi és a
gyomaendrődi önkormányzat úgy határozott, a rendelkezésre álló szabad pénzeszközét megfelelő
kamatfizetése ellenében a kistérség rendelkezésére bocsátják, hogy a kistérségnek ne kelljen hitelt
felvenni. A fejlesztés műszaki átadása folyamatban van, az átadás-átvétel megtörténik, így a kistérség
az elszámolást meg tudja tenni, és az önkormányzatunk által kölcsön adott pénzt vissza tudja fizetni a
kamataival együtt.
Összegezve elmondható, hogy ebben a tekintetben a kistérség váltás semmilyen hátránnyal nem járt az
önkormányzat részére. A szociális bérlakás építési programot illetően hangsúlyozta, az, hogy az
önkormányzatot éri e valamilyen hátrány attól is függ, hogy milyen pályázatok vannak kiírva és
milyen kistérségekre favorizálják.
Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, amennyiben a képviselő úr úgy gondolja akkor
egy előterjesztés formájában értékelhetik a kistérség váltást, ehhez azonban még rövid idő telt el,
később is megtehetik.
A likviditási helyzetet illetően a bizottság elnöke is elmondta, hogy az elkövetkező időben takarékos
gazdálkodásra van szükség. Ennek eleget is fognak tenni.
További hozzászólás, vélemény hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 15 szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen,
Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
302/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzata likviditási
helyzetéről készített tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Szabó Balázsné bizottsági elnök a jelenlévők tájékoztatásra elmondta, a hivatali SZMSZ elfogadása
óta jogszabályi változások, hivatali és intézményi átszervezések, feladatváltozások, továbbá a
felügyeleti és ellenőrző szervek által lefolytatott vizsgálatok megállapítása tették indokolttá az SZMSZ
módosítását. Új elemként jelent meg a kockázatelemzés alkalmazása a döntéshozatalban, a FEUVE
követelményrendszere, az informatikai rendszerek felhasználására vonatkozó szabályok kialakítása, az
elektronikus információszabadságról szóló törvény. Ezek miatt szükségessé vált a belső szabályzatok
módosítása, illetve új szabályzatok készítése, melyekkel összhangba kell hozni a hivatal működésére
vonatkozó alapvető szabályzatot.
Javasolta a képviselőknek a szabályzat előterjesztés szerinti elfogadását.
Hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 15 szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen,
Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
303/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát - a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva – 2008. szeptember 1. napjától a melléklet szerint jóváhagyja,
egyidejűleg a 3/2001. (I. 25.) KT, 3/2001. (I. 25.) KT, 59/2005. (III. 31.) KT, 212/2005. (IX.
29.) KT, 175/2005. (VII. 14.) KT, 3/2006. (VII. l0.) KT, 8/2006. (XII. 7.) KT határozatokat
hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Várfi András polgármester
Melléklet a 303/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozathoz
GYOMAENDRŐD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 88. §, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában
foglaltak alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselőtestület) 299/1999. (X. 28.) KT határozatával elfogadott Városi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
alapító okirat részletszabályait tartalmazó Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatot a költségvetési szervet
alapító alábbiak szerint hagyja jóvá.
I.
Általános rendelkezések
1) A Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkező, a képviselő-testület szerveként önállóan gazdálkodó
önkormányzati és államigazgatási feladatokat ellátó szerv. Az önkormányzati és állami feladatként ellátott
alaptevékenységek és önként vállalt feladatok körét az alapító okirat, továbbá Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1991. (IX. 19.) KT rendelete határozza meg.
2) A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya a Hivatal szervezeteire (a
továbbiakban: hivatali egység) terjed ki.
3) A Hivatal megnevezése: Városi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A székhelyen kívüli további működési helyek:
Kirendeltség: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Tájház 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 20.
Polgárvédelem 5500 Gyomaendrőd, Vízműsor 2.
Tourinform Iroda 5500 Gyomaendrőd. Erzsébet Liget 2.
A részben önálló költségvetési szervek működési helye:
Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 50.
Térségi Humánsegítő Szolgálat 5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 27.
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd Fő út 80.
Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
Vállalkozói szerződéssel, és megállapodással működő szervezeti egységek telephelyek:
Katona József Művelődési Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Megyeriné Csapó Ildikó
Közösségi Ház 5502 Blaha út 21. Templárius Alapítvány
Piac Iroda 5500 Gyomaendrőd, Pásztor J. út 35/1. és Damjanich 1/1. Markt Platz Egyéni Cég
Városi Sportcsarnok 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1/1. Gyoma-Gyöngye Kft
Ifjúsági Tábor 5500 Gyomaendrőd, Vidovszky B. út Gyomagyöngye Kft
Orvosi ügyelet 5502 Gyomaendrőd Fő út 3. Sani-Med Trans Kft. vállalkozó 5665 Pusztaottlaka,
Felszabadulás út 10.
Szivárvány Gyermekkert Szociális Oktató Kht. 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
Szmola Óvodai Oktató Kht. 5500 Gyomaendrőd, Fő út 85.
Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. 5502 Gyomaendrőd, Selyem út 101.
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Csemetekert Óvodai Oktató Kht. 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8.
Szmola Óvodai Oktató Kht. 5502 Gyomaendrőd, Szabadság út 6.
Tulipános Óvodai Oktató Kht. 5502 Gyomaendrőd, Polyákhalmi út 1.
Margaréta Óvodai Kht. 5500 Gyomaendrőd Jókai út
Jogelődje: Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám
Államháztartási azonosító száma: 346612
Adószáma: 15346614-2-04
KSH azonosító száma: 15346614-8411-321-04
Bankszámla számok:
A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok:
A számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Gyomai kirend.
A számlavezető pénzintézet címe: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30.sz.
A fő bankszámla megnevezése és száma:
- költségvetési elszámolási főszámla, száma:
53200125-11062402
Alszámlák megnevezései és számai:
- állami hozzájárulások számla:
53200125-11063692
- Cigány Kisebbségi Önkorm. számla:
53200125-11063647
- Cigány Kisebbség Tanoda
53200125-11068147
- Cigány kisebbség HEFOP 2.1.5. elk. szla
53200125-11064507
- Cigány Kisebbség HEFOP 2.2.1. elk. szla
53200125-11077004
- Cigány Kisebbség HEFOP 2.1.9. elk. szla
53200125-11079824
- Német Kisebbségi Önkorm. számla:
53200125-11063654
- Közmű Beruházási számla
53200125-11063702
- Gye.V. Bérlakások Ért. számla
53200125-11063678
- Gye.Önk. szoc.bérlakás alszámla
53200125-11063685
- Gye. Önk. Kis B. beruh. Lebony. szla.
53200125-11063733
- Térségi Humánsegítő Szolgálat pályázat. elsz. szla
53200125-11063740
- Térségi Humánsegítő Szolgálat HEFOP 2.2.1. elk. szla
53200125-11076993
- Gye. Önk. Szennyvíz csat elsz. szla.
53200125-11063757
- Szennyvíz ber. KAC lebony szla.
53200125-11063764
- Kőrös völgyi telep reg. szúnyog szla.
53200125-11063771
- Gyomaendrődi Világtalálkozóra elk. szla
53200125-11063788
- Építményadó számla
53200125-11063795
- Telekadó számla
53200125-11063805
- Magánszemélyek kommunális adója számla
53200125-11063812
- Vállalkozók kommunális adója számla
53200125-11063829
- Idegenforgalmi adó számla
53200125-11063836
- Iparűzési adó számla
53200125-11063843
- Termőföld bérbeadásából szárm. Jöv.szla.
53200125-11063850
- Gépjárműadó számla
53200152-11063867
- Egyéb bevételi számla
53200125-11063874
- Bírság számla
53200125-11063908
- Pótlék számla
53200125-11063898
- Mezőőri járulék beszedése számla
53200125-11063881
- Idegen bevételek számla
53200125-11063915
- Talajterhelési díj bev számla
53200125-11067830
- Gye. Város letéti számla
53200125-11063719
- Illeték beszedési számla
53200125-11068673
Otp Gyomaendrőd számlavezető pénzintézet
- Lakásépítési alap számla
11733120-20001649
4) Alapítás ideje és az lapító okirat száma:
a) alapítás ideje: 1990. október 29. (12/1990. (X. 29.) KT határozat)
b) alapító okirat száma: 299/1999. (X. 28.) KT határozat
5) Felügyeleti szerve: fenntartó és működtető szervként: Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., törvényességi ellenőrzést gyakorló szervként: Dél-Alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal Békés megyei Kirendeltsége, Békéscsaba, József A. u. 2-4.
6) Működésének időtartama: meghatározatlan idő
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7) Alapvető szakágazati besorolás:
a) TEÁOR: 8411 Általános Közigazgatás
b) Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többségi célú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
8) A Hivatal vállalkozási tevékenysége: A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9) Általános forgalmi adó alanyisága: Adóalany, általános szabályok alapján.
10) A Hivatal Szervezeti felépítése:
a) A Hivatalt a jegyző vezeti és képviseli. A jegyzőt távolléte esetén - a jogszabályban
meghatározott feladatkörök kivételével - az aljegyző helyettesíti.
b) Az aljegyző önállóan eljár a jegyző által meghatározott feladatkörében.
c) Az osztályvezetők a Szabályzatban meghatározott hivatali egységeket irányítják.
d) A Hivatal önálló belső munkaszervezetei (a továbbiakban: Osztály)
da) Adó Osztály
db) Hatósági Osztály
dc) Humánpolitikai Osztály
dd) Pénzügyi Osztály
de) Titkárság
df) Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
e) A Hivatal dolgozóit a jegyző nevezi ki és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. Azt a kört, amelyben a
kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz a
polgármester egyetértése szükséges az SzMSz 1. számú melléklete tartalmazza.
11) A Hivatal feladatköre:
a) A Képviselő-testület, bizottságok és tisztségviselők továbbá a kisebbségi önkormányzatok munkájának
segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, továbbá a jogszabályok, a
Képviselő-testület által meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok ellátása, a képviselők munkája
technikai feltételeinek biztosítása. A Hivatal közreműködik a Képviselő-testület nemzetközi kapcsolatainak
szervezésében, az önkormányzati szövetségekkel, továbbá más önkormányzatokkal való együttműködésből
adódó feladatok ellátásában. Ellátja a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző és a Hivatal ügyintézőjének
hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek döntésre előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A
Hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.
b) A Hivatal Osztályai önálló feladatkörrel rendelkeznek. E feladatköröket és a Hivatal szervezetének részletes
felépítését a Szabályzat 1. függeléke tartalmazza.
12) A Hivatal Gazdálkodási jogköre:
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.
A Városi Polgármesteri Hivatal, mint önálló költségvetési szerv és a hozzátartozó
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Városi Könyvtár,
Térségi Humánsegítő Szolgálat,
Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a
Német Kisebbségi Önkormányzat, mint részben önálló szerv pénzügyi gazdasági feladatai közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza.
13) Rendelkezésre álló vagyon:
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a működéséhez szükséges ingatlanokat a fenntartó
használatba adja az intézménynek. A használatba adott vagyontárgyakat a vagyonkataszter tartalmazza.
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni. Az
intézmény a rendelkezésére álló vagyont biztosítékként nem adhatja.
14) A Hivatali SzMSz 18. számú melléklete tartalmazza:
- Az állami feladatként ellátott alaptevékenységet, benne elhatároltan a kisegítő, kiegészítő tevékenységeket,
valamint az azokat meghatározó jogszabály(ok) megjelölését.
- Az alaptevékenységek forrásait;
- Az alaptevékenység feladatmutatóit.
- Az egyes feladatok, tevékenységek forrásait;
15) A Hivatali SzMSz 19. számú melléklete tartalmazza:
- A gazdasági társaságban való részvételnek a részletes - alaptevékenységtől elhatárolt - felsorolását;
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16) A költségvetési szerv vezetési struktúráját és működésének rendszerét a 20. számú melléklet tartalmazza.
17) A költségvetési szervhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel kapcsolatos
szabályozást a Hivatali SzMSz 21. számú melléklete tartalmazza.
18) A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidőket, a
feladatellátásért és ellenőrzésért felelős személyek részletes szabályait a 22. számú melléklet határozza meg.
19) A feladatellátás rendjének részletes szabályait a 23. számú melléklet határozza meg.
II.
A Hivatal működése
20) Az ügyintézés szabályai
a) Az ügy elintézéséért az a Hivatali egység felelős, amelynek a Szabályzat 1. függeléke szerint az adott ügy a
feladatkörébe tartozik. Előzménnyel rendelkező ügy elintézéséért az a Hivatali egység felelős, amely az
előzményt intézte. Hatásköri vita esetén a közös felettes vezető dönt.
b) A Hivatali egységek tevékenységük során kötelesek együttműködni. A feladatkörükbe tartozó, de más
Hivatali egység feladatkörét is érintő ügyekben az érdekeltek egyeztetve kötelesek eljárni. A feladat
összehangolt ellátásáért az az Osztályvezető felelős, amelynek a feladat elvégzése a Szabályzat 1. függeléke
szerint a feladatkörébe tartozik.
c) Az ügyirat kiadmányozásra való - a törvényességi, szakmai és célszerűségi szempontoknak megfelelő előkészítéséért, valamint a határidőben történő előterjesztésért az ügyintéző felelős. Az ügyiraton, illetve az
aktán az ügyintéző nevét fel kell tüntetni.
d) Az ügy érdemi elintézéséért az az Osztályvezető felelős, aki az ügyintéző által előkészített tervezetet
felülvizsgálja és azt kiadmányozni jogosult és köteles.
c) Az ügy intézésére kijelölt ügyintéző köteles az ügy elintézése érdekében a jogszabályok és a Hivatal belső
szabályzataiban meghatározott előírások betartásával, az érintett Hivatali egységekkel, vezetőkkel,
ügyintézőkkel együttműködve a szükséges intézkedéseket megtenni.
21) Ügyintézési határidő
a) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok, a Kormány ügyrendje és a felettes vezetők által előírt
határidőben történik.
b) Az ügyintézési határidő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozóan az irányadó anyagi és eljárási szabályokban meghatározott határidő, a
Képviselő-testületi munkával kapcsolatos ügyekre vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló törvényben és
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott határidő.
c) Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek intézésére a vezető által a feladatok kiadása
során megállapított egyedi ügyintézési határidő az irányadó. Jogszabályi rendelkezés vagy egyedi vezetői
utasítás hiányában az irányadó ügyintézési határidő 30 nap.
d) Az a)-c) bekezdés szerinti határidők nem vonatkoznak a „sürgős” jelzésű iratokra, amelyeket soron kívül, de
legkésőbb 3 munkanapon belül kell elintézni.
e) A határidőket naptári napban (kivételesen órában) kell meghatározni. A határidő számításának kezdő napja a
Hivatalban történő első iktatás, befejező napja pedig a regisztrált expediálás napja.
f) A határidő betartásáért annak a Osztálynak a vezetője felelős, amelynek a feladatkörébe a beadvány elintézése
tartozik.
g) Ha a beadvány az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző a késedelem okáról és
az ügyintézés várható időpontjáról felettesét tájékoztatja és intézkedést kezdeményez.
22) Kiadmányozás
a) A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. Az Osztályokon belül a
kiadmányozási jogköröket úgy kell meghatározni, hogy a jogszerűségi és a szakszerűségi követelmények
érvényesülése mellett biztosítsa a gyors ügyintézést.
b) A jegyző meghatározza azokat az ügyeket, amelyekben a kiadmányozás jogát átruházza. A kiadmányozási és
ellenjegyzési jog gyakorlásának átruházásáról szóló jegyzői utasítás az Ügyrend 2. számú mellékletét, a
kötelezettségvállalás és utalványozási jog gyakorlásának átruházásáról szóló polgármesteri utasítás az Ügyrend
3. számú mellékletét képezi.
c) Az aljegyző (akadályoztatása esetén a Hatósági Osztály vezetője) kiadmányozza a jegyzőt helyettesítő
jogkörébe tartozó, a jegyző által hatáskörébe utalt ügyekben keletkezett iratokat.
d) A Hivatal ügyiratait - a hatályos ügyirat-kezelési szabályzat szerint a központi iktató iroda közreműködésével
kezelik. A postabontás és az iratok szignálása a jegyző, illetve az osztályvezetők feladata. Az ügyiratkezelést
külön szabályzat rendezi.
e) A bélyegzők leírása, használata
ea) A képviselőtestület hivatalos körbélyegzői:
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"Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete" középen a város címerével
"Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete" középen a köztársasági címerrel
A képviselő-testület körbélyegzőjét a polgármester és az alpolgármester használhatja azon esetekben, amikor a
Képviselőtestület nevében, vagy megbízásából jár el.
eb) Saját feladat- és hatáskörben eljárva a polgármester, továbbá a polgármester helyettesítése körében az
alpolgármester a következő körbélyegzőket használja:
"Gyomaendrőd Város Polgármestere" középen a város címerével
"Gyomaendrőd Város Polgármestere" középen a köztársasági címerrel
Ez a bélyegző állami szervekkel folytatott levelezés, kötelezettségvállalást tartalmazó továbbá a polgármester
államigazgatási eljárásában keletkezett iratokon használható.
ec) A jegyző a saját hatáskörében eljárva a következő körbélyegzőt használhatja:
"Gyomaendrőd Város Jegyzője" középen a köztársasági címerrel
ed) A Hivatal osztályvezetői, ügyintézői az Ügyrend mellékletében foglalt kiadmányozási jog gyakorlása során
az alábbi kör- és fejbélyegzőt használhatják.
"Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala" középen a köztársaság címerével
"Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Pf.: 3. Tel.: (66)
386-122 Fax: (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu"
ee) A hivatalos bélyegzők lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadványokon lehet
használni.
ef) A hivatalos bélyegzőkről külön bélyegző nyilvántartást kell vezetni.
23) Kiadmányozásra kerülő ügyiratok kezelése
a) A polgármester és a jegyző (a továbbiakban: tisztségviselők) által kiadmányozásra előkészített ügyiratokat ha a tisztségviselő másként nem rendelkezett – szolgálati úton kell felterjeszteni a jegyzőhöz. A kiadmányozásra
előkészített irat fogalmazványát (másodpéldányát) mind az ügyintéző, mind a továbbítást javasló vezető
szignálja és keltezéssel látja el. Határidő túllépésnél a mulasztásról, annak okáról az iraton vagy az előadói íven
készült feljegyzésben említést kell tenni.
b) A tisztségviselő által kiadmányozásra kerülő, az általa meghatározott ügyiratokat, a központi államhatalmi és
államigazgatási, továbbá törvényességi felügyeletet ellátó szervekhez szóló jelentéseket, tájékoztatókat,
feljegyzéseket a Titkársághoz kell megküldeni, akik kötelesek ellenőrizni, hogy az ügyintézők és az
Osztályvezetők az előírt egyeztetési kötelezettségüknek eleget tettek. A Titkárság szükség szerint gondoskodik a
további egyeztetésekről, szakmai kontrollról (pl. jogtanácsos véleményezi)
c) A Képviselő-testületi előterjesztések, a rendeletek tervezetének üléstervezetét a jegyző, aljegyző illetve a
hivatali jogtanácsos véleményezi.
24) Vezetői utasítás végrehajtása
a) Az ügy elintézésére kijelölt ügyintéző köteles a vezetője utasításai szerint eljárni.
b) Ha az ügyintézés során kapott vezetői utasítással nem ért egyet:
ba) köteles azt a közvetlen felettesének szóban megindokolni;
bb) ezt követően jogosult az elutasított ellenvéleményét az ügyiratra vagy az ügyiratot kísérő lapra rávezetni;
bc) az ügyiratban feltüntetett ellenvéleményét a szolgálati felettese útján vagy annak előzetes értesítésével a
jegyző elé terjesztheti.
d) Az ügyet intéző ellenvéleménye általában nem akadályozhatja meg a vezetői utasítás végrehajtását. A
szabályszerű és a szolgálati úton előterjesztett ellenvéleményért, valamint az országgyűlési biztos részére - annak
kérésére - ügykörében közvetlenül adott tájékoztatásért az ügyintézőt semmilyen hátrány nem érheti.
e) Az ügyintéző külön jogszabályban előírt kivételes esetekben köteles, illetve jogosult a vezetői utasítások
végrehajtását megtagadni.
25) A feladatok meghatározása
a) A Hivatal fő feladatait - a Képviselő-testület éves munkaprogramjához igazodva - évenként munkatervben
foglalja össze.
b) A munkaterv a Képviselő-testület napirendjére tűzött előterjesztéseket, ezek elkészítésének külön szakmai és
külön jogi kodifikációs határidejét, a részhatáridőket és a felelősöket tartalmazza.
26) Képviselő-testületi, kisebbségi önkormányzati és bizottsági munka segítése
a) A Képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő előterjesztések írásmunkáját az adott téma szakértő
köztisztviselője készíti el a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
időpontig. Az írásmunka készítője köteles a szükséges egyeztetéseket lefolytatni, a több osztály együttműködését
igénylő témában az egyeztetéseket lefolytatni.
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b) Az írásos előterjesztések elkészítése során meg kell győződni arról, hogy van-e a tárgyalandó témának
előzménye, kapcsolódása más ügyhöz, született-e a témában korábban helyi döntés, ha igen, akkor annak mi lett
az eredménye?
c) A Képviselő-testületi előterjesztéseket nyomtatott irat formájában, napirendenként sorszámozva,
mellékletekkel szerelve és fűzve kell megküldeni a 12. § (1) bekezdésében meghatározottak részére. Egyes
mellékletek terjedelmük, vagy nem nyomtatható digitális tartalmuk miatt digitális adathordozón is
mellékelhetők.
d) Az írásos előterjesztések csak a jegyző előzetes törvényességi ellenőrzése után kerülhet a döntéshozó elé. A
hatékony költség és időgazdálkodás, valamint az írásmunkák minőségét javító információ megosztásban és
adatcserében rejlő előnyök kihasználása érdekében az előterjesztés-tervezetek kizárólag számítógépes
szövegszerkesztővel készíthető el.
e) A kiküldésre alkalmas véglegesített előterjesztéseket a határozati javaslatokkal és mellékleteivel együtt a
hivatal informatikai rendszerében kialakított tárolási helyen döntéshozónként és ülésenként csoportosítva kell
elhelyezni. A papíralapú előterjesztések alapját szolgáló digitális tartalmat nyílt formátumú fájlszerkezetben,
módosításra már nem alkalmas állapotban kell archiválni.
f) Amennyiben a Képviselő-testület az ülés vezetéséhez és a szavazáshoz számítógéppel támogatott elektronikus
rendszert használ, abban az esetben az ülés előkészítését e rendszer szolgáltatásaival kell elvégezni.
g) A rendkívüli sürgősséggel (az ülés előtti 5. napon belül) beterjesztendő előterjesztések esetében az
előterjesztés fejlécében fel kell tüntetni a polgármester engedélyező záradékát. A záradék szövege: "A napirend
soron kívüli beterjesztését engedélyezem!".
h) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a feladatkör szerinti bizottság(ok) előzetesen véleményezi(k).
A bizottság(ok) elnöke(i) a bizottság rendes ülését a Képviselő-testületi ülést megelőző 10. és 9. napra hívják
össze. A Képviselő-testületi ülést megelőző 10. napra a 24. § (1) bekezdés c) és b) pontjában meghatározott, míg
a 9. napon az a) és d) pontban meghatározott bizottságok üléseznek.
i) A jegyző, aljegyző és az Osztály képviselője rendszeresen köteles részt venni az Képviselő-testület (a
továbbiakban ide értve a kisebbségi önkormányzati üléseket is) és bizottsági üléseinek napirendi pontjainak
tárgyalásán. Az üléseket követően a jelentősebb, vezetői döntést és cselekvést igénylő eseményekről a soron
következő osztályvezetői értekezleten kell intézkedést hozni.
27) A Hivatal képviselete
a) A Hivatalt a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző képviseli.
b) A Képviselő-testületi, bizottsági - ide nem értve az bizottság elnöki értekezletet – továbbá a társhatóságokkal,
az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolatokban a Hivatalt a jegyző, az aljegyző, az
osztályvezető, valamint a szakterületüket érintő kérdésekben, illetve a jegyző megbízása alapján az erre
felhatalmazott köztisztviselő képviseli.
28) A sajtó- és tömegtájékoztatás, elektronikus információszabadság
a) Jegyző, az aljegyző, az osztályvezetők és a szakértők sajtó- és kommunikációs tevékenységüket a
polgármesterrel egyeztetve szervezi. A hivatali egységek az időszerű feladataikról, rendezvényeikről, akcióikról,
a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó intézkedésekről, eseményekről, ügyekről, vezetői közszereplésekről és
az állampolgárokat érdeklő kérdésekről a közvéleményt – beleértve sajtótól érkező külső megkeresést is – a
tájékoztatják.
b) Az aljegyző és osztályvezetők a hatáskör szerint érintett tisztségviselővel történt előzetes egyeztetés után
nyilatkozhatnak.
c) A nyilvánosságnak szánt közlésről, nyilatkozatról (interjú, riport), illetve publikációról (cikk, tanulmány),
annak megjelenési helyéről a hatáskörileg érintett tisztségviselőt a nyilatkozatot adó köteles előzetesen
tájékoztatni.
d) A tájékoztatási tevékenység során a nyilatkozónak az állam- és szolgálati titokra, a személyes adatok
védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályokat be kell tartani, a nyilatkozat nem járhat
mások személyhez fűződő jogainak sérelmével.
e) Az elektronikus információszabadságról szóló törvény és végrehajtási rendeletei szerinti adatok és
dokumentumok nyilvánossá tétele az önkormányzati (www.gyomaendrod.hu), továbbá a központi portálon
(www.kozadat.hu) keresztül valósul meg. Az adatfeltöltésről az önkormányzati intézmények a Hivatal osztályai
a Titkárság útján gondoskodnak.
29) A gazdálkodási feladatok
a) A Hivatal gazdálkodási feladatait különösen az államháztartásról szóló jogszabályok, belső normák, az állami
irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje határozza meg.
b) A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszerével kapcsolatos előírásokat
külön szabályzat rendezi.
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30) Kockázatelemzés a döntéshozatalban
a) A kockázat elemzés során be kell mutatni az adott gazdálkodási tárgyú döntés külső kockázatait, így az
esetleges infrastrukturális, gazdasági, jogi és szabályozási, környezetvédelmi, politikai, piaci, és elemi
csapásokkal kapcsolatos kockázatokat. Ismertetni kell az előterjesztés kapcsán megszületett döntés pénzügyi
kockázatait ezen belül a költségvetési biztosítási, tőke beruházási, felelősségvállalási szempontok figyelembe
vételével. Fel kell tárni a döntés kapcsán a tevékenységi kockázatokat a működési-stratégiai, információs, a
hírnév, a kockázat-átviteli, a technológiai, projekt, szempontok figyelembevételével, valamint az emberi
erőforrás kockázatait. Az így elkészített előterjesztés alapján a képviselő-testület több oldalról megvilágított
ismeret birtokában hozhatja meg döntését, az előkészítő bizottságok a fenti tényezők következetes
megvizsgálásával, újabb elemekkel egészíthetik ki véleményüket.
b) Külön meg kell említeni, hogy a gazdálkodással kapcsolatos, az előző pontban meghatározott szempontokat
követő döntés esetén a stratégiai célkitűzésekkel való összhang vizsgálata folyamatosan biztosítottá válik.
c) A gazdálkodási döntések végrehajtása hatékonyabbá és eredményesebbé tétele érdekében a döntés előkészítés
során vizsgálni kell a rendelkezésre álló erőforrások fedezetének meglétét, illetve annak hiányában a
pótolhatóságának egyéb formáját.
d) A Képviselő-testületi ülések előterjesztései, és az ülésekről készült jegyzőkönyveket az internetes honlapon
közzé kell tenni.
c) A Képviselő-testület által elfogadott döntések végrehajtásának személyi és infrastrukturális feltételei
biztosítása érdekében a testületi előterjesztéseket arányosabban kell megosztani az egyes ülések között, és ki
kell küszöbölni a viszonylag nagyszámú soron kívüli előterjesztéseket.
d) A kockázatelemzéssel és
31) Az informatikai rendszer használata továbbá az adatvédelmi tevékenység irányítása
A Hivatali egységek dolgozóinak az informatikai rendszerhez való hozzáférését, használatát, valamint
meghatározott szerveknek a személyes adatkezelési, adatbiztonsági és adatszolgáltatási, valamint a közérdekű
adatok nyilvánosságával összefüggő tevékenységét külön szabályzatok rendezik.
32) A hivatal munkarendje
A Hivatal dolgozói - külön szabályzatban meghatározott módon - rugalmas munkarendben dolgoznak. A
törvényes munkaidőt havi átlagban le kell tölteni. A nem rugalmas munkarendben dolgozók kijelöléséről a
osztályvezető javaslata alapján a jegyző dönt. A munkaidő letöltéséről, annak pontos nyilvántartásáról az
osztályvezetők gondoskodnak.
a) A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő, kedd, szerda csütörtök:
8–16.30 óráig
Péntek:
8–14 óráig
A hivatal egyes köztisztviselőinek az eltérő munkaidő-beosztását a Jegyző határozza meg figyelemmel arra,
hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők heti munkaideje 40 óra.
b) A teljes munkaidőben, valamint a legalább napi 6 órában foglalkoztatott köztisztviselő részére napi 30 perc
munkaközi szünetet munkaidőben kell kiadni.
c) A rendkívüli munka és a készenlét elrendeléséről, nyilvántartásáról és elszámolásának rendjéről a jegyző
külön rendelkezik.
d) A képviselőtestület tisztségviselői hétfői munkanapokon 9 - 12 óráig tartanak ügyfélfogadást.
33) A munkavégzés általános szabályai
a) A Hivatal folyamatos működését a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, az ezekre épülő saját
szervezeti és működési szabályzat, ügyrend, egyéb szabályzatok és a felettes vezető utasításai határozzák meg.
b) Az osztályvezetők, az ügyintézők és az ügykezelők feladatait az a) pontban foglaltakon túl - a munkaköri
leírása szabályozza. A munkaköri leírás - a felelősség megállapítására is alkalmas módon - többek között
tartalmazza a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá- és
fölérendeltségi viszonyait,
a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó képesítési és egyéb sajátos
előírásokat.
c) A munkavégzés általános szabályait, a Hivatali köztisztviselők feladatait a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvény, valamint az ennek végrehajtásáról rendelkező jogszabályok, jegyzői utasítások, illetve szabályzatok
tartalmazzák.
d) A köztisztviselők az egyes ügyeket a személyükre megállapított munkaköri leírásban foglaltak alapján - az
adott ügy előzményeinek és összefüggéseinek ismeretében, az ügyben keletkezett valamennyi irat együttes
kezelésével - intézik.
34) A helyettesítés rendje:
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a) A osztályvezetőt távollétében az osztályvezető-helyettes teljes jogkörrel helyettesíti. Az osztályvezető és
helyettese egyidejű távolléte esetén a munkaköri leírásban foglalt helyettesítési rend érvényesül. A munkaköri
leírás az Ügyrend 4. számú melléklete.
b) Az osztály dolgozói a munkaköri leírásban foglaltak szerint helyettesítik egymást.
Az osztályok általános feladatai
34) A Hivatal és azok osztályai alapvető feladatait, működésének főbb szabályait az 1990. évi LXV. törvény, az
1990. évi LXXXIII. törvény, az 1991. évi XX. törvény, az SZMSZ határozzák meg. Mindezeken túl a osztályok
ellátják a Képviselőtestület, a bizottságok, a tisztségviselők által meghatározott feladatokat, elősegítik és
biztosítják ezek működési feltételeit.
35) Az osztályok az alábbiakban biztosítják a bizottságok működési feltételeit és gondoskodnak a bizottságok,
továbbá a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Német Kisebbségi Önkormányzat ügyrendjében és
szervezeti szabályzatában meghatározott titkári feladatokról:
a) Humánpolitikai Osztály
- Humánpolitikai Bizottság
b) Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
- Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
c) Pénzügyi Osztály
- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
d) Titkárság
- Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Német Kisebbségi Önkormányzat
36) A bizottságok - munkaköri leírás szerint - titkári feladatait ellátó dolgozók a bizottság üléseire készített
előterjesztéseket törvényességi felülvizsgálat céljából kötelesek a jegyzőnek bemutatni az 5. számú
mellékletben szabályozottak szerint.
VI.
Vegyes és záró rendelkezések
37) A Hivatal működésének dologi feltételeit a Képviselő-testület biztosítja. Az osztályok vezetői gondoskodnak
a napi munkavégzéshez szükséges feltételek és eszközök biztosításáról.
38) Az értekezletek rendje:
a) A tisztségviselők hetente, általában hétfőn délelőtt vezetői megbeszélést tartanak a osztályvezetők
részvételével.
b) Az osztályvezetők szükség szerint de legalább kéthetente munkamegbeszélést tartanak a osztály dolgozói
részére a feladatok meghatározása érdekében.
c) A tisztségviselők legalább évente egyszer apparátusi munkaértekezletet tartanak.
39) A Hivatal egésze tekintetében a jegyző, az osztályok tekintetében az osztályvezetők felelősek a
szakszervezeti jogok gyakorlásának biztosításáért.
40) A osztályok vezetői a vonatkozó jogszabályokban, az SzMSz-ben és az Ügyrendben feladatok további
részletezésére, a feladatok osztályon belüli megosztására belső szabályzatot készíthetnek melyet a jegyző hagy
jóvá. A belső szabályzatok az SzMSz függelékét képezik.
41) A Hivatal egységességére tekintettel a jegyző és az irányítási jogosítványt gyakorló polgármester
megbízhatja a Hivatal osztályvezetőit, dolgozóit az SzMSz-ben, Ügyrendben és a munkaköri leírásban nem
szereplő, de a Hivatal tevékenységi körébe tartozó egyéb feladatokkal is.
42) Az SzMSz mellékleteinek naprakészségéről a jegyző gondoskodik.
43) A Hivatal SzMSz-e a Képviselő-testület jóváhagyásával lép hatályba.
44) Az SzMSz mellékletei:
1./ Polgármesteri utasítás azokról a munkakörökről melyeknél a kinevezéshez, vezetői megbízáshoz,
felmentéshez, jutalmazáshoz a polgármester egyetértése szükséges
2./ Jegyzői utasítás a kiadmányozási jog gyakorlásáról
3./ Polgármesteri utasítás az utalványozási jog gyakorlásáról
4./ Munkaköri leírások
5./ ../2008 jegyzői utasítás a testületek elé kerülő előterjesztések előzetes törvényességi felülvizsgálatának,
valamint az ügyviteli cselekmények végrehajtásának szervezési és eljárási kérdéseiről
6./ Ügyviteli szabályzat
7./ Számítástechnikai védelmi szabályzat
8./ Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
9./ Munkabiztonsági vezetői utasítás
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10./ Tűzvédelmi szabályzat
11./ Leltározási szabályzat
12./ Számlarend
13./ Pénztári és pénzkezelési szabályzat
14./ Belső ellenőrzési szabályzat
15./ Szabályzat a munkaruha, formaruha és védőruha ellátásról
16./ Jegyzői utasítás a rugalmas munkaidőről
17./ Bizonylati szabályzat
18. számú melléklet a Hivatali SzMSzhez
Az állami feladatként ellátott alaptevékenységek, benne elhatároltan a kisegítő, kiegészítő tevékenységeket,
valamint az azokat meghatározó jogszabály(ok) megjelölése
Alaptevékenység
Alaptevékenységen belül a Az
Az alaptevékenység Az
forrásai (Ha a forrás alaptevékenység
kisegítő, kiegészítő
alaptetevékenység megnevezése
vé-keny- nem elegendő más
feladatmutatója
sajátforrás kerül
ségre
felhasználásra)
vonatkozó
jogszabály
Száma
Neve
01401-2
Növénytermelési, kertészeti Növényterm. Szolg.
szolgáltatás bevétele szolgáltatás
01402-3
Állattenyésztési szolgáltatás Díjazás alapján végzett szolg.
szolgáltatás bevétele 01403-4
Kisegítő mezőgazdasági
Parkosítás, zöldterületek
szolgáltatás bevétele szolgáltatás
gondozása, közterület
füvesítés, faápolás
02021-5
Erdőgazdálkodási
szolgáltatás bevétele szolgáltatás
22121-4
Lapkiadás
támogatás
45101-7
Magasépítőipar
a kivitelezéshez,
fenntartáshoz kapott
bevételek
(pályázatok, egyéb
külső források.
45201-4
Mélyépítőipar
Utak, vasutak, hidak, vízi
a kivitelezéshez,
építmények, alagutak, föld
fenntartáshoz kapott
alatti építmények kivitelezése
bevételek
és fenntartása
(pályázatok, egyéb
külső források.
45202-5
Helyi közutak, hidak,
Helyi közutak, hidak,
Ötv.
a létesítéshez,
alagutak létesítése,
alagutak létesítése, felújítása
felújításhoz kapott
felújítása
bevételek (Pl:
pályázatok)állami
tám.
55131-5
Diákotthoni, kollégiumi
Kollégium, diákotthon
Ötv.,
beszedett térítési
kollégiumi,
szálláshely nyújtás
fenntartási költségei,
Okt.
díjak, normatív
externátusi
felujítás, fejlesztési kiadások törvény
állami támogatás
elhelyezésben
részesülők
száma (fő)
55132-6
Diákotthoni Kollégiumi
Kollégium, diákotthon
Őtv. Okt. beszedett térítési
Elhelyezésben
szálláshely nyújtás sajátos
fenntartási költségei,felújítás tv
díjak , normatív
részesülők
nevelési igényű gyermekek, fejlesztési kiadások
állami támogatás
száma
tanulók számára
55231-2
Óvodai Intézményi
Óvodás gyermekek
Ötv. Okt. beszedett térítési
Élelmezési
közétkeztetés
szervezett intézményi
tv.
díjak , normatív
napok száma
étkeztetése.
állami támogatás
55232-3
Iskolai intézményi
Szervezett intézményi
Ötv. Okt. beszedett térítési
Élelmezési
közétkeztetés
étkeztetés tanulóknak
tv
díjak , normatív
napok száma
állami támogatás
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55233-4

Kollégiumi intézményi
közétkeztetés

Szervezett kollégiumi
étkeztetés

55241-1
52691-5

Munkahelyi vendéglátás
Egyéb nem bolti
kereskedelem

Felnőtt vendég étkeztetés
Tankönyvforgalmazás

55136-0

Otthoni ellátás keretében
biztosított különleges
(gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai)
gondozás
Alaptevékenység

Száma
63121-1

Neve
Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása

63321-5

Utazásszervezés,
idegenvezetés
Saját vagy bérelt ingatlan
hasznosítása

70101-5

75115-3

75114-2
75116-4

75166-9

75167-0

Polgári védelmi
tevékenység
Alaptevékenység

Száma
75175-7

75176-8

Ötv.,
Okt.
törvény
Ötv.,
Okt.
törvény

beszedett térítési
díjak , normatív
állami támogatás
Beszedett díjak
beszedett díjak,
normatív állami
támogatás
Norm. Tám.

Élelmezési
napok száma

Részesülők
száma, saját
bevétel(fő)
ellátásban
részesülők
száma (fő)

Alaptevékenységen belül a
kisegítő, kiegészítő
tevékenység megnevezése

Az
alaptevé-kenységre
vonatkozó
jogszabály

Az alaptevékenység Az
forrásai (Ha a forrás alaptevékenység
nem elegendő más
feladatmutatója
sajátforrás kerül
felhasználásra)

Közút fenntartás, híd
fenntartás, alagút fenntartás,
autóbusz végállomások,
buszmegállók fenntartása
Tourinform Iroda

Ötv.

pályázatok, egyéb
külső és belső forrás
állami tám.

-

a szolgáltatások
bevételei
bérleti díjak

-

ingatlan adás-vétel, ingatlan
bérlet, ingatlan üzemeltetés,
kezelés
Önkormányzatok igazgatási hivatal, hatósági igazgatási
tevékenysége
társulás tevékenysége
Körzeti igazgatási
tevékenység
Helyi kisebbségi
önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
Tűzvédelem, katasztrófa
elhárítás

Őtv. Okt.
tv.

Gyámügy,
Cigány ,német kisebbség

tűzoltás, tűz elleni
védekezés, műszaki mentés,
katasztrófa elhárítás
elemi csapás elhárítása
polgárvédelem
Alaptevékenységen belül a
kisegítő, kiegészítő
tevékenység megnevezése

Neve
Önkormányzati
intézmények ellátó, kisegítő
szolgálatai
Intézményi vagyon
vagyonüzemeltetés,
működtetése
pénzügyi, számviteli
tevékenység, gondnoki
tevékenység, takarítás,
karbantartás, gépjármű
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-

Ötv.,
igazgatási bevételek
Hatásköri
törvény
a tevékenység
bevétele
Ötv.,
igazgatási bevételek
Hatásköri
törvény
Ötv.
támogatások

-

1993. évi
CX. tv.
Az
alaptevé-kenységre
vonatkozó
jogszabály

-

támogatások

-

-

Az alaptevékenység Az alaptevéforrásai (Ha a forrás kenység
nem elegendő más
Feladatmutasajátforrás kerül
tója
felhasználásra)

a szolgálat bevételei

-

a tevékenység során a meglévő kapacitás
kihasználásával
kapcsolatos
bevételek: bérleti díj,

üzemeltetés, szállítás,
raktározás
75177-9

75179-1
75183-4

Szakmai tevékenységet
irányító és kisegítő
szolgáltatás
Máshová nem sorolható
szervek tevékenysége
Vízkárelhárítás

75184-5

Város- és
községgazdálkodás
szolgáltatás

75185-6

Települési vízellátás és
vízminőség- védelem
Közvilágítási feladatok
Önkormányzatok
elszámolása
Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társ.
feladatra nem tervezhető
elszámolása
Finanszírozási műveletek
elszámolása

75187-8
75192-2
75196-6

75199-9

80111-5

Óvodai nevelés,

80121-4

Általános Iskolai nappali
rendszerű nevelés, oktatás

80122-5

Sajátos nevelési igényű
tanulók nappali rendszerű
általános iskola nevelése,
oktatása.
Alaptevékenység

Száma
80123-6

Neve
Általános iskolai
felnőttoktatás

80131-3

Alapfokú művészet oktatás

80214-4

Nappali rendszerű,
gimnáziumi nevelés oktatás

80217-7

Nappali rendszerű
szakközépiskolai
nevelés,oktatás
Iskolarendszeren kívüli

80402-8

szállítási díj, stb.
norm. Tám.
a szolgáltatás
bevételei, áll.tám.

vízkárrendezés, árvíz és
Ötv.
belvízvédelem, folyó és
tószabályozás
helyi közlekedés, piaci vásári Övt.
tevékenység, egyéb város és
községgazdálkodási
tevékenység
ivóvíz

Ötv.
Ötv.

Költségvetési hiány
finanszírozás, pénzügyi
műveletei
Óvodai nevelés, iskolai
életmódra felkészítés
1-8 évf. okt.

1-8.évf. tan sajátos nev tan.

Alaptevékenységen belül a
kisegítő, kiegészítő
tevékenység megnevezése

a tevékenység
bevétele
támogatások,
pályázatok, más belső
forrás
piaccal, vásári
tevékenységgel
kapcsolatos bevétel
(bérleti díjak, helyjegyek)
Vízdíjak, állami tám.

-

Állami tám.
jogszabály szerint

-

jogszabály szerint

-
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-

-

-

Áht. 8/a

Ötv., Okt. normatív
törvény
hozzájárulás, más
saját forrás
Ötv., Okt. normatív
törvény
hozzájárulás, más
saját forrás
Ötv., Okt. normatív
törvény
hozzájárulás, más
saját forrás
Az
alaptevé-kenységre
vonatkozó
jogszabály

Óvodai nevelést
igénylők
létszáma (fő)
tanulók létszáma
(fő)
tanulók létszáma
(fő)

Az alaptevékenység Az alaptevéforrásai (Ha a forrás kenység
nem elegendő más
Feladatmutasajátforrás kerül
tója
felhasználásra)

Ötv., Okt. normatív
törvény
hozzájárulás, más
saját forrás
Ötv., Okt. normatív
törvény
hozzájárulás, más
saját forrás

9-12 évf. tan szakközép nev.

-

Ötv., Okt. normatív
törvény
hozzájárulás, más
saját forrás
Ötv., Okt. normatív
törvény
hozzájárulás, más
saját forrás
Ötv., Okt. vizsgadíjak,

tanulók létszáma
(fő)
az alapfokú
művészetoktatás
ban résztvevők
létszáma (fő)
tanulók létszáma
(fő)
Tanulók száma
(fő)
óvodai nevelést

szakmai oktatás
80511-3

Napközi-otthoni és
tanulószobai ellátás

80512-4

Nappali rendszerű iskolai
okt. résztvevő gyerm.
Tanulók, koll nevelése okt.
Nappali rendszerű isk. okt.
résztvevő saj. Nev igényű
gyerm. Tan. Koll. nevelése
oktatása.
Pedagógiai szolgálat

80513-5

80521-2

80591-5

Oktatási célok és egyéb
feladatok

85121-9

Háziorvosi szolgálat

85123-1

Kisegítő alapellátási
szolgáltatások
85124-2
Járó betegek
gondozóintézeti ellátása
85127-5
Járó betegek szakorvosi
ellátása
85129-7
Védőnői szolgálat
85131-8
Közegészségügyi és
járványügyi ellátás
Alaptevékenység

Száma
85191-2

Neve
Anya-, gyermek- és
csecsemővédelem

85196-7

Egészségügyi ellátás egyéb
feladatai
Nevelőotthoni és
nevelőintézeti ellátás
Fogyatékosok ápológondozó otthonaiban
történő ellátása
Ápoló-gondozó otthoni és
rehabilitációs intézményi
ellátás
Átmeneti elhelyezést
biztosító ellátások

85314-7
85316-9

85317-0

85318-1

törvény

oktatásért fizetett
térítés
Ötv., Okt. állami hozzájárulás,
törvény
más egyéb forrás
Kollégiumi foglalkozás

Őtv. Okt.
tv

állami hozzájárulás,
más egyéb forrás

Sajátos nev tanulók
kollégiumi foglalkozása

Őtv. Okt.
tv

állami hozzájárulás,
más egyéb forrás

Családsegítő központ
Okt.
gyógypedagógiai tanácsadás, törvény
korai fejlesztés, gondozás,
nevelési tanácsadás,
logopédiai ellátás,
pályaválasztási tanácsadás
stb.

Ötv.
fizikoterápia, kislabor

állami hozzájárulás,
más egyéb saját
forrás

OEP finanszírozás
OEP finanszírozás
OEP finanszírozás

Az
alaptevékenységre
vonatkozó
jogszabály

Az alaptevékenység Az alaptevéforrásai (Ha a forrás kenység
nem elegendő más
Feladatmutasajátforrás kerül
tója
felhasználásra)

anyavédelem,
gyermekvédelem,
csecsemővédelem,
szakorvosi szolgálat, iskola
egészségügyi tevékenység
Liget Fürdő gyógyászat
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napi szakorvosi
órák száma (óra)
napi szakorvosi
órák száma (óra)
-

Ötv.
járványok megelőzése

gondozási díj

szakszolgálati
ellátásra jogosult
gyermekek,
tanulók létszáma
(fő)

a feladattal
kapcsolatos bevételek
és támogatás
OEP finanszírozás
szolgálatok
száma (db)
OEP finanszírozás
OEP finanszírozás

Alaptevékenységen belül a
kisegítő, kiegészítő
tevékenység megnevezése

igénylők
létszáma (fő)
foglalkozásokon
résztvevők
létszáma (fő)
Elhelyezettek
száma,
férőhelyek sz.
Elhelyezettek
száma,
férőhelyek sz.

OEP finanszírozás

-

saját forrás

-

Gyermek
v. tv.
Szoc. tv.

térítési díj bevétel és
saját forrás
állami hozzájárulás és
egyéb saját forrás

férőhelyek
száma (db)
férőhelyek
száma (db)

Szoc. tv.

állami hozzájárulás és férőhelyek
egyéb saját forrás
száma (db)

Szoc. tv.

térítési díj bevétel,
férőhelyek
állami hozzájárulás és száma (db)
saját forrás

85319-2

Egyéb szociális ellátás
szállásnyújtással

Szoc. tv.

85321-3

Bölcsődei ellátás

Szoc. tv.

85323-3

Házi segítségnyújtás

Ötv.

85324-4

Családsegítés

85325-5

Szociális étkeztetés

Ötv.,
Szoc. tv.

85326-6

Nappali szociális ellátás

Szoc. tv.

85331-1

Rendszeres szociális
pénzbeli ellátások

Alaptevékenység

Száma
85332-2
85333-3

Neve
Rendszeres
gyermekvédelmi támogatás
Munkanélküli ellátások

85334-4

Eseti pénzbeli szoc.
ellátások

85335-5

Eseti pénzbeli
gyermekvédelmi ellátások
Szennyvízelvezetés és
kezelés

90111-6

90121-5

Településtisztasági
szolgáltatás

90211-3

Települési hulladékok
kezelése, köztisztasági
tevékenység

92181-5

Művelődési központok,

családsegítő szolgálat,
családsegítő központ,
gyermekjóléti szolgálat,

Időskorúak járadéka, ápolási
díj, rendszeres
lakásfenntartási támogatás
rendszeres szociális segély,
adósság csökkentési tám
Alaptevékenységen belül a
kisegítő, kiegészítő
tevékenység megnevezése

Gyvt, nevelési segély

Ötv.,
Szoc. tv.

Ötv.,
Szoc. tv.

Az
alaptevékenységre
vonatkozó
jogszabály

Ötv.,
Szoc. tv.
Aktív korú
Őtv.
munkanélk.jövpótló tám
Szoc.tv.
Eseti juttatások átm.segély,
Őtv.
temetési segély, közgyógyell. Szoc.tv.
Mozgáskorl. Tám.
Rendkívűli gyvt, egyéb
Őtv.
gyermek tám.
Szoc.tv.
szennyvíz elvezetés,
Ötv.
szennyvíztisztítás,
2000. évi
csapadékvíz gyűjtése,
LXIII
elvezetése
szennyvízrendszerhez nem
Ötv.
tartozó csatornák,
2000. évi
csatornarendszerek tisztítása, LXIII
települési folyékony hulladék
gyűjtése, szállítása,
ártalmatlanítása
Kommunális Hulladék
Ötv.
lerakó szilárd hulladék
2000. évi
gyűjtése, elszállítása,
XLIII
tárolása, ártalmatlanítása,
elhelyezése, hasznosítása,
lomtalanítás, közterületek
tisztítása, hó- és síkosság
mentesítés
Közösségi Ház, Katona
Ötv.,
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térítési díj bevétel,
állami hozzájárulás és
saját forrás
térítési díj bevétel,
állami hozzájárulás és
saját forrás
térítési díj bevétel,
állami hozzájárulás és
saját forrás
térítési díj bevétel,
állami hozzájárulás és
saját forrás
térítési díj bevétel,
állami hozzájárulás és
saját forrás
térítési díj bevétel,
állami hozzájárulás és
saját forrás
állami támogatás és
saját forrás

férőhelyek
száma (db)
férőhelyek
száma (db)
körzetek száma
(db)
-

-

férőhelyek
száma (db)
rendszeres
segélyezettek
száma -

Az alaptevékenység Az alaptevéforrásai (Ha a forrás kenység
nem elegendő más
Feladatmutasajátforrás kerül
tója
felhasználásra)

állami támogatás és
saját forrás
állami támogatás és
saját forrás
állami támogatás és
saját forrás

Segélyezettek
száma Segélyezettek
száma
Segélyezettek
száma

állami támogatás és
saját forrás
a tevékenység
bevétele

Segélyezettek
száma
-

a tevékenység
bevétele

-

a tevékenység
bevétele

-

bérleti díj, egyéb

-

házak tevékenysége

József Műv. központ

92192-5

Egyéb szórakoztatási és
kulturális tevékenység

92312-7

Közművelődési könyvtári
tevékenység

Városi Könyvtár

92321-5

Múzeumi tevékenység

Tájház múzeumi
tevékenység, kiállítás
rendezés

92342-4

Védett természeti értékek
gondozása, bemutatása

Túra útvonal

Alaptevékenység

Száma
92401-4

Neve
Sportintézmények,
sportlétesítmények
működtetése

92403-6

Diáksport

92404-7

Sportcélok és feladatok

92601-8

Máshová nem sorolt
kulturális tevékenység
Máshová nem sorolt
sporttevékenység
Temetkezés és ehhez
kapcsolódó szolgáltatás

92602-9
93031-6

93091-0

Fürdő és strandszolgáltatás

93093-2

Máshová nem sorolt egyéb
szolgáltatás

Alaptevékenységen belül a
kisegítő, kiegészítő
tevékenység megnevezése

1997. évi
CXI tv.

Ötv.

Az
alaptevékenységre
vonatkozó
jogszabály

Sportcsarnok

Kötelező testnevelési, ill.
diáksport feladat ell.

a tevékenység
bevétele (bérleti
díjak, belépőjegyek)
könyvtári
szolgáltatások
bevételei, támogatási
bevételek

-

bérleti díjak,
belépőjegyek,
reklámdíjak, egyéb
saját bevételek

-

Pályázati bevételek,
saját bevételek
pályázati bevételek,
saját bevételek
pályázati bevételek,
saját bevételek
szolgáltatási
bevételek

-

belépőjegyek, bérleti
díj bevételek

-

a tevékenység
bevétele, más saját
forrás

-

1.könyvtárak
száma (db)
2.beszerzett
kötetek száma
(db)
a belépőjegyek árai,
1.múzeumok
támogatási bevételek száma (db)
2.kiállítások
száma (db)
belépőjegyek,
1.természetvédel
támogatási bevételek, mi kezelésben
más saját forrás
lévő terület
nagysága (ezer
ha) 2.egyedileg
védett természeti
értékek száma
(db)
Az alaptevékenység Az alaptevéforrásai (Ha a forrás kenység
nem elegendő más
Feladatmutasajátforrás kerül
tója
felhasználásra)

Okt.tv
Ötv.

Ötv.,
1999.évi
XLIII
Liget Fürdő tisztasági fürdő,
szauna, gyógyfürdő
üzemeltetése

hasznosítási díj

-

*A megjelölt oszlopban található jogszabályok:
- Ötv.: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
- Okt. törvény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.
- Hatásköri törvény: a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről,
- 1993. évi CX. tv.: a honvédelemről szóló 1993. évi CX. tv.,
- Államig. eljárási tv.: az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv.,
- Gyermekv. tv.: a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. tv.,
- 2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.
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- 1999. évi XLIII. tv. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv.,
- 1997. évi CXI. tv. a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. tv.
19. számú melléklet a Hivatali SzMSzhez
Gazdasági társaságban való részvétel
A költségvetési szerv az alábbi gazdasági társaságoknak tagja
A gazdasági társaság megnevezése, adószáma
A gazdasági társaság által ellátott főbb tevékenységi
körök
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 10665387-2-04
Építőipar, település üzemeltetés, út fenntartás
Békés Megyei Vízművek Vállalat 10017980-2-04
Víz és csatorna szolgáltatás
Békés Mérnök Kft. 11040165-2-04
Beruházások tervezése, lebonyolítása
Liget Fürdő Kft
Fürdő, gyógyfürdő üzemeltetés
B.) A gazdasági társaságban való részvétel forrásai:
Egyéb források:
- a gazdasági társaság által ellátott feladatokhoz kapcsolódó üzemeltetésre átadott tárgyi eszköz
- a gazdasági társaság által ellátott feladatokhoz önkormányzati saját forrás (készpénz, apport).
20. számú melléklet a Hivatali SzMSzhez
A költségvetési szerv vezetési struktúrája és működésének rendszere
1.
Lehetséges szervezeti szintek (1)
1. Legfelsőbb vezetői szint
2. Magasabb vezetői szint
3. Középvezetői szint

A költségvetési szerv vezetési struktúrája
A szervezeti szintnek megfelelő
lehetséges vezető beosztások (2)
Jegyző
Aljegyző
Osztályvezető

A konkrét vezetői beosztások
megnevezése (3)
jegyző
aljegyző
osztályvezető

2. Az egyes vezetői szintekhez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható létszám
(A *-gal jelölt oszlopba az 1. pont táblázatának 3. oszlopában lévő vezetői munkaköröket kell beírni.)
Vezetői szinthez tartozó
Vezetőknek közvetlenül
A munkakörökben
Megjegyzés (teljes
beosztások*
alárendelt munkakörök
foglalkoztatható létszám
vagy
(munkakörönként)
részmunkakörre,
csatolt munkakörre
való hivatkozás)
Jegyző/
Aljegyző Osztályvezető
1 fő 5 fő Az éves
teljes munkaidős
Titkárság
költségvetésben meghatározott teljes munkaidősök
létszám.
teljes munkaidős
Aljegyző
Osztályvezető
az egyes osztályokon
Az éves költségvetésben
foglalkoztatott
meghatározottak szerint.
köztisztviselők.,
közalkalmazottak és a
Munkatörvénykönyv
hatálya alá tartozó
dolgozók.
3. A szerv működési rendszere
A szervet a jegyző irányítja, ő a legfelsőbb vezető.
A szerven belül megtalálható:
1. az alá- és fölérendeltség,
- jegyző-aljegyző
- jegyző-osztályvezetők
- jegyző-dolgozók
- osztályvezető-osztályon belüli dolgozók
2. az azonos szinten belül a mellérendeltség.
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- osztályvezetők egymás között

21. számú melléklet a Hivatali SzMSzhez
A szervhez kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézményekkel kapcsolatos szabályok
1. A szervhez részben önállóan gazdálkodó intézmények kapcsolódása
1.1. A szervhez tartozik részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
A részben önállóan gazdálkodó
A részben önállóan gazdálkodó szervnél pénzügyi-gazdálkodási
költségvetési szerv/egység
tevékenységet ellátó személyek
megnevezése
munkaköre
feladata
foglalkoztatási
jellege
Városi Könyvtár
könyvtáros
ellátmány kezelése, elszámolása,
teljes munkaidős
tagdíjak beszedése, könyvleltárak
nyilvántartása,
Városi Zene és Művészeti Iskola iskola titkár
ellátmány kezelése, elszámolása
teljes munkaidős
.térítési díjak beszedése, analitikus
nyilv. vezetése.
Térségi Humánsegítő Szolgálat szakmai vezető
ellátmány kezelése, elszámolása ,
teljes munkaidős
pályázatok elszámolása, analitikus
nyilvántartások vezetése.

22. számú melléklet a Hivatali SzMSzhez
A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők,
feladatellátásért és ellenőrzésért felelős személyek
I.
Munkafolyamat megnevezése

1. Költségvetési koncepció
készítése

Dokumentum

A költségvetési tervezés
Ellátási határidő

Jogszabály Szabályzat
szerint
szerint
Költségvetési
(Koncepció nov. 30.
koncepció
KT. elé
terjesztése
nov. 30.)
Szükség szerint okt. 31.

1.1. A koncepciókészítésben
résztvevők szakmai
tájékoztatása,
információátadás, konzultáció
1.2. Az önkormányzatra
Belső számítási
vonatkozó koncepció
anyag és az
elkészítése
önkormányzat
koncepciója a
2. és 3. sz.
melléklet
szerint
1.3. A koncepció ellenőrzése, Szükség szerint
korrekciója
1.4. A költségvetési
Költségvetési
koncepció előterjesztésének,
koncep- ció
illetve határozati javaslatának előterjesztése és
megszövegezése
határozati
javaslat
Munkafolyamat megnevezése Dokumentum

Ellátásért felelős
Ellenőrzési határidő,
személy megnevezése feladatot ellátja

Pénzügyi
osztályvezető

Belső ellenőr

Pénzügyi
osztályvezető

-

-

nov. 30.

Pénzügyi
osztályvezető

-

-

nov. 30.

-

-

nov. 30.

Osztályvezető
helyettes
Pénzügyi
osztályvezető

Ellátásért felelős

Ellenőrzési határidő,

Ellátási határidő
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-

2. A költségvetési terv
elkészítésének
munkafolyamatai

2.1. A költségvetési terv
kidolgozásában résztvevő
személyek szakmai
tájékoztatása, információs
garnitúra átadás, szükség
szerint konzultáció,
tájékoztatás a KT. által
elfogadott koncepcióról
2.2. A címrend szerinti
költségvetési terv kidolgozása
a költségvetési koncepcióban
jóváhagyott keretszámok,
illetve megfogal- mazott
szempontok szerint
2.3. Az önkormányzat
költségvetési tervének
összeállítása

2.4. A költségvetési terv
szakmai (pénzügyiszámviteli) ellenőrzése
2.5. Költségvetési rendelettervezet összeállítása, a
rendelet szöveges részében
hivatkozott számszaki
adatokat tartalmazó táblázatok
elkészítése
Munkafolyamat megnevezése

2.6. Szöveges előterjesztés,
indoklás a költség- vetési
tervhez
2.7. A költségvetési rendelet
előterjesztéséhez szükséges,
jogszabályokban
meghatározott előterjesztések
összeállítása
3. Információ szolgáltatás az
államháztartás
mérlegrendszerébe

személy megnevezése feladatot ellátja
JogszaSza-bályzat
bály szerint szerint
Költségvetési
Rendelet febr. 15.
Pénzügyi
Belső ellenőr
terv, (rendelet- tervezet és
osztályvezető
tervezet és
előterjeszté
előterjesztés)
s KT. elé
terjeszté-se
Febr. 15.,
(illetve a
költségvetési
törvény
kihirdetését
követő 45
nap)
Szükség szerint jan. 15.
Pénzügyi
osztályvezető

Belső számítási anyag

febr. 15.

Pénzügyi
osztályvezető

-

Belső számítási anyag és az
önkormány-zat
költségveté-si
terve
-

febr. 15.

Pénzügyi
osztályvezető

-

febr. 15.

Pénzügyi
Osztályvezető
helyettes
Pénzügyi
osztályvezető

-

Rendelettervezet
elkészítése

-

Dokumentum

Ellátási határidő

Előterjesztés
készítése

febr. 15.

Jogszabály Szabályzat
szerint
szerint
febr. 15.

Ellátásért felelős
Ellenőrzési határidő,
személy megnevezése feladatot ellátja

Pénzügyi
Osztályvezető

-

Előterjesztés
készítése

-

febr. 15.

Pénzügyi
Osztályvezető

-

MÁK
információs
jelentés
garnitúra és
floppy

a 2. pont
szerinti
határidőtől
számított
30 nap

márc. 15.

Pénzügyi
Osztályvezető
helyettes

-
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3.1. A MÁK információs
garnitúra időtálló módon való
kitöltése, floppyra mentés

3.2.Az információ leadása

3.3. A nyomtatványgarnitúra
tárolásáról gondoskodás

MÁK
információs
jelentés
garnitúra és
floppy
(MÁK átvételi
elismervény)

-

márc. 15.

Pénzügyi
Osztályvezető
helyettes

-

-

márc. 15.

-

-

-

-

Pénzügyi
Osztályvezető
helyettes
Gazdasági ügyintéző
II.

-

II. A költségvetési beszámolás
Munkafolyamat megnevezése

Dokumentum Ellátási határidő

Féléves
1. A féléves költségvetési
gazdálkodásról szóló beszámoló beszámoló
(előterjesztés
készítése
és határozati
javaslat)
1.1. A beszámoló-készítésben
Szükség
résztvevők szakmai tájékoztatása, szerint
információátadás, konzultáció
1.2. A címrend szerint
Főkönyvi
költségvetési beszámoló
kivonat és
összeállítása a főkönyvi kivonat
beszámoló
alapján
javaslat
1.3. Az önkormányzat
Beszámoló
beszámolójának összeállítása
javaslat,
beszámoló
tervezet
1.4. A beszámoló szakmai
ellenőrzése
1.5. A beszámoló-tervezet és
Beszámolóelőterjesztés elkészítése
tervezet és
előterjesztés
1.6. MÁK információs garnitúra MÁK
kitöltése
információs
garnitúra
1.7. Az információs jelentés
(MÁK átvételi
leadása
elismervény)
1.8. Nyomtatványgarnitúra
tárolása, az érintetteknek való
átadás
Munkafolyamat megnevezése
Dokumentum

2. A háromnegyed éves
költségvetési tájé- koztatás

2.1. A háromnegyed éves
költségvetési tájé- koztató
elkészítésében résztvevők

Jogszabály Szabály
szerint
zat
szerint
KT. elé
szept.
terjesztése 15.
szept. 15.

Ellátásért felelős
személy megnevezése

Ellenőrzési határidő,
feladatot ellátja

Gazdasági ügyintézők
I.II.III.IV.V.

Belső ellenőr

-

júl. 15.

Pénzügyi
Osztályvezető

-

-

szept.
15.

Gazdasági ügyintéző
II.

-

-

szept.
15.

Gazdasági ügyintéző
II.

-

-

szept.
15.
szept.
15.

Pénzügyi
Osztályvezető helyettes
Pénzügyi
Osztályvezető

-

júl. 30.

Gazdasági ügyintéző II. -

-

aug. 15. Gazdasági ügyintéző II. -

-

-

-

Ellátási határidő
Jogszabál Szabály
y szerint zat
szerint
okt.
31.

Háromnegyed
éves
költségvetési
tájékoztató
Szükség szerint -
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szept.
30.

Gazdasági ügyintéző I. -

Ellátásért felelős
személy megnevezése

Ellenőrzési határidő,
feladatot ellátja

Pénzügyi
Osztályvezető

Pénzügyi
Osztályvezető

Belső ellenőr

szakmai tájékoztatása,
információátadás, konzultáció
2.2. A címrend szerint
háromnegyed éves költségvetési
tájékoztatók összeállítása a
főkönyvi kivonat alapján

Főkönyvi
kivonat és
javaslat a
tájékoztatás
számszaki és
szöveges
részére
2.3. Az önkormányzat
Beszámoló
háromnegyed éves
javaslat,
gazdálkodásáról szóló tájékoztató beszámoló
összeállítása
tervezet
2.4. A tájékoztatás szakmai
ellenőrzése
2.5. A tájékoztatás és az
Tájékoztató
előterjesztés elkészítése
tervezet és
előterjesztés
Éves beszámoló
3. Az éves beszámoló,
(előterjesztés és
zárszámadási rendelet
rendeletelkészítése
tervezet)

-

okt.
31.

-

okt. 31. Pénzügyi
Osztályvezető

-

okt. 31.

-

3.4. A beszámoló szakmai
ellenőrzése
3.5. A beszámoló-tervezet és
előterjesztés elkészítése
3.6. MÁK információs garnitúra
kitöltése
3.7. Az információs jelentés
leadása
3.8. Nyomtatványgarnitúra
tárolása, az érintetteknek való
átadás

Beszámoló
javaslat,
beszámolótervezet
Beszámolótervezet és
előterjesztés
MÁK
információs
garnitúra
(MÁK átvételi
elismervény)
-

Jogszabál Szabály
y szerint zat
szerint
ápr.
30.

-

-

-

Pénzügyi
Osztályvezető helyettes
okt. 31. Osztályvezető
-

KT. elé
ápr.
terjesztés 30.
e adott
évet
követő 4
hónapon
belül
3.1. A beszámoló-készítésben
Szükség szerint febr.
résztvevők szakmai tájékoztatása,
10.
információátadás, konzultáció
3.2. A címrend szerint
Főkönyvi
ápr. 30.
költségvetési beszámolók
kivonatok és
összeállítása a főkönyvi kivonat
beszámoló
alapján
javaslat
Munkafolyamat megnevezése
Dokumentum Ellátási határidő

3.3. Az önkormányzat
beszámolójának összeállítása

Pénzügyi
Osztályvezető

Pénzügyi
Osztályvezető

-

Pénzügyi
Osztályvezető

-

Pénzügyi
Osztályvezető

-

Ellátásért felelős
személy megnevezése

Ellenőrzési határidő,
feladatot ellátja

Gazdasági ügyintézők
I.II.III. IV. V.

-

ápr. 30. Pénzügyi
Osztályvezető helyettes
ápr.
Pénzügyi
30.
Osztályvezető

-

-

febr.
28.

Gazdasági ügyintézők
I.II.III.IV. V.

-

-

márc.
15.
-

Gazdasági ügyintéző II. -

-

-

Gazdasági ügyintéző I.

-

-

Belső számítási anyag szerkezete(a költségvetési koncepciókhoz, illetve a költségvetési tervekhez)
1. Bevételek szakfeladatok szerint
Szakfeladat száma és neve: .......................................................
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Főkönyvi számla megjelölésével, valamint a konkrét bevételi jogcím megadásával. A sorokat a főkönyvi
számlaszámonként el kell különíteni, és be kell írni a főkönyvi számlaszám összesen adatát.
Főkönyvi
További
Konkrét jogcím, vagy
Számítási művelet,
Összeg
Főkönyvi
számlaszám
alábontás
megnevezés
hivatkozás, utalás
(Ft-ban)
számlaszám
összesen:

2. Kiadások szakfeladatok szerint
Szakfeladat száma és neve: ........................................................
Főkönyvi számla megjelölésével, valamint a konkrét kiadási jogcím megadásával. A sorokat a főkönyvi
számlaszámonként el kell különíteni, és be kell írni a főkönyvi számlaszám összesen adatát.
Főkönyvi
További
Konkrét jogcím, vagy
Számítási művelet,
Összeg
Főkönyvi
számlaszám
alábontás
megnevezés
hivatkozás, utalás
(Ft-ban)
számlaszám
összesen:
3. A bevételek szakfeladatonkénti összesítés szerint
Lásd az 1. pontnál leírt táblázatot.
4. A kiadások szakfeladatonkénti összesítés szerint
Lásd a 2. pontnál leírt táblázatot.

Költségvetési koncepció tartalmi követelményei
1. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a jogszabályi hivatkozásokat:
Pl: „Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 70 §-a alapján a
polgármester a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30.-ig
benyújtja a Képviselő-testületnek.
A jegyző a költségvetési koncepciót az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)
kormányrendeletben foglaltak szerint készítette el."
2. A koncepció összeállításának sarokpontjai
- A koncepció összeállítására az önkormányzat gazdasági programjának figyelembevételével került sor.
- Az adott évre vonatkozó költségvetési irányelvek és ezek várható hatásai az önkormányzat költségvetésére:
......................................................................................................................
- A költségvetési koncepció készítésének menete: ...................................................................
3. A .......... évi költségvetés bevételei és kiadásai
Költségvetés főösszege, költségvetési bevételek és kiadások címenként.
A koncepció készítésének időpontjában meglévő adatok alapján a költségvetési rendelet-tervezet
szerkezetének megfelelő adatok.
4. A ......... évi költségvetés egyensúlya
Értékelés, kiadáscsökkentési javaslatok, illetve bevételszerzési lehetőségek feltárása, javaslatok. Többéves
kihatású tételek bemutatása, annak hatáselemzése.
Az éves beszámoló szöveges indoklásának követelményei
Az éves beszámoló szöveges indoklása a számszaki beszámoló adataira épül.
Tartalmazza:
1. Az adott évi költségvetési gazdálkodás során a költségvetési tartalék változását - nőtt, vagy csökkent.
2. A bevételi előirányzatok teljesítésének értékelését.
Az értékelés során a bevételek megoszlását kell alapul venni. (Be kell mutatni a bevétel főbb bevétel nemek
közötti százalékos megoszlását.)
A bevételeknél a jelentős hatásokra, a bevételek beszedését nagyban befolyásoló tényezőkre külön is fel kell
hívni a figyelmet.
Külön indokolni kell az eredeti előirányzattól való jelentős eltérést. (A jelentős eltérés alatt az 50%-ot eltérő
eltérést, illetve a 300 ezer forintot elérő eltérést kell érteni.)
A bevételeknél külön ismertetni kell:
- a nem tervezett bevételként jelentkező bevételeket.
3. A kiadási előirányzatok teljesítésének értékelését.
Az értékelés során a kiadások megoszlását kell alapul venni. (Be kell mutatni a kiadások főbb kiadás nemek
közötti százalékos megoszlását.)
A kiadásoknál a jelentős hatásokra, a kiadási előirányzatok teljesítését nagyban befolyásoló tényezőkre külön
is fel kell hívni a figyelmet.
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Külön indokolni kell az eredeti előirányzattól való jelentős eltérést. (A jelentős eltérés alatt az 50%-ot eltérő
eltérést, illetve a 300 ezer forintot eltérő eltérést kell érteni.)
A kiadásoknál külön ismertetni kell:
- a nem tervezett kiadásként jelentkező kiadásokat.
4. Elkülönítetten, külön részben tartalmazza a szakmai feladatok teljesítésére vonatkozó értékelést.
Az értékelésnek ki kell térnie, az adott feladattal kapcsolatos teljesítmény és feladatmutatókra, valamint a
feladat minőségével kapcsolatos észrevételekre.
A feladat értékelésnél célszerű (ha lehet) a feladattal elért teljesítmény önköltségét is kiszámolni. Adott
feladathoz kapcsolódva szükségszerű az adott szakirodalomnak megfelelően más hasonló feladatot is ellátó
szervek adataival való összehasonlítás (teljesítmény, költségek, bevételek, stb.)
5. A szöveges beszámoló formájával szembeni követelmény:
- a jól áttekinthetőség,
- a kevés táblázat,
- a pontokba szedés, részletes tagolás.

23. számú melléklet a Hivatali SzMSzhez
A feladatellátás rendjének szabályzata
A szabályzat célja, hogy a - többször módosított - 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése
alapján szabályozza a szerv feladatellátásának - költségvetési kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás
előirányzatok között tartását biztosító:
a.) feltétel- és követelményrendszerét,
b.) folyamatát, kapcsolatrendszerét,
c.) a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárásnak és dokumentumainak leírását.
1. A feladatellátás feltétel- és követelményrendszere
a) Feltételrendszer
1. Csak olyan feladatot lehet ellátni, mely a szerv tevékenységi körébe tartozik.
2. A feladatellátásnál mérlegelni kell a lehetséges feladat-megoldási módokat. Ha adott feladatot többféle
módon (eszközzel) el lehet látni, vizsgálni kell annak:
- költségvetési bevételekre,
- költségvetési kiadásokra,
- illetve a bevételek és kiadások ütemezésére gyakorolt hatását.
Csak akkor lehet a korábbi feladat-ellátási módtól (eszköztől) eltérő feladat-ellátási módot (eszközt)
választani, ha annak összességében több kedvezőbb hatása van, mint kedvezőtlen, azaz:
- a költségvetési bevételeket:
- növeli,
- nem változtatja,
- a kiadások csökkenésével arányosan, vagy annál kisebb mértékben csökkenti,
- a költségvetési kiadásokat:
- csökkenti,
- nem változtatja,
- a bevételek növekedésével arányosan, vagy annál kisebb mértékben növeli.
- a bevételek és kiadások ütemezése:
- nem változik,
- kedvezőbben alakul,
- kedvezőtlenebben alakul, de úgy, hogy az összességében nem befolyásolja hátrányosan a feladatellátást.
3. Amennyiben adott feladatellátás körülményei jelentősen megváltoznak (a feladat bevételeinek, illetve
kiadásainak elérik a 25%-át, illetve összegszerűen a 300 ezer forintot), akkor arról a felügyeleti szervet
haladéktalanul tájékoztatni kell.
4. A felügyeleti szerv intézkedési tervet készít a feladatellátások költségvetési oldalról és teljesítmény oldalról
történő értékelésére.
Az intézkedési tervben meghatározza az értékelések főbb elveit, irányait, a határidőket.
b) Követelményrendszer
1. A feladatellátást a teljesítmények oldaláról kell megközelíteni.
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2. A feladatellátást a feladatellátással kapcsolatos bevételek és kiadások (azaz költségvetési) oldalról, valamint
az elért teljesítmények oldaláról évente legalább egy alkalommal, a költségvetési koncepció készítése
időszakában vizsgálni kell.
3. Hosszú távon (4 éven túl) nem látható el olyan - nem kötelező feladat - mely aránytalan nagy költségvetési
kiadásokkal jár. (Az aránytalan nagy költségvetési kiadást úgy kell meghatározni, hogy az adott feladatellátás
vizsgálata során más, legalább 5, a vizsgált feladatot ellátó szerv adatait össze kell hasonlítani.)
4. Hosszú távon (4 éven túl) nem látható el változatlan módon, és/vagy eszközzel, és/vagy szervezettel olyan
kötelező feladat, amelynek ráfordítása nem áll arányban az elért teljesítménnyel. Az ilyen feladatok esetében
gondoskodni kell az adott feladat-ellátási mód (eszköz/szervezet) megváltoztatásáról. A változást követően
javulnia kell:
- az adott feladattal kapcsolatos költségvetési kiadások és bevételek mérlegének, és/vagy
- az elért teljesítménynek.
5. Amennyiben a szerv költségvetése csak működési hitel felvételével kerül egyensúlyba egymást követő két
éven belül, akkor gondoskodni kell az alapfeladatokon kívüli önként vállalt feladatok csökkentéséről, illetve
megszüntetéséről.
2. A feladatellátás folyamata, kapcsolatrendszere
a) A feladatellátás folyamata
A feladatellátás folyamata a következő:
- a feladat ellátásának szabályozása:
- alapító okiratban,
- SZMSZ-ben,
- a feladatellátás szakmai és szervezeti hátterének megteremtése és folyamatos biztosítása,
- a feladatellátással kapcsolatos költségvetési kiadások tervezése,
- a feladatellátással kapcsolatos költségvetési bevételek tervezése,
- a feladat ellátásért felelős személy, személyek kijelölése,
- a feladatellátás szervezése, irányítása, a gazdálkodás bonyolítása,
- a feladatellátás pénzügyi és teljesítmény ellenőrzése.
1. A feladatot ellátni csak úgy lehet - lásd feltétel és követelményrendszer - ha:
- az adott feladatellátás szerepel a szerv alapító okiratában,
- a feladatellátással kapcsolatos részletesebb előírások szerepelnek a szerv SZMSZ-ében, megjelölve a
feladatellátáshoz tartozó tevékenység szakfeladat megjelölését, a vonatkozó jogszabályi hivatkozást, a
feladatellátás forrását, s ha van a feladatmutatót.
2. A feladatellátás érdekében meg kell szervezni, illetve folyamatosan biztosítani kell a szakmai és szervezeti
hátteret. A költségvetési tervezés időszakában meg kell határozni:
- az eszköz (vagyontárgyak beszerzési, felújítási) szükségletet,
- a működéshez szükséges dologi kiadásokat,
- a feladatellátás kapcsán felmerülő személyi kiadásokat és a személyi juttatások utáni
járulék kiadásokat,
- a feladatellátással kapcsolatban a szervet megillető bevételeket.
Gondoskodni kell a feladatellátó szervezet folyamatos működéséről, a felelős személy, illetve személyek
kijelöléséről, a szervezet részletes működési leírásáról, egyéb, a tevékenységgel kapcsolatos szabályozások
elkészítéséről.
A feladatellátás érdekében a felelős vezetőknek gondoskodni kell a feladatellátás szervezéséről, irányításáról.
A feladatellátással kapcsolatos gazdálkodás bonyolítása során a költségvetési tervadatokra kell támaszkodni.
3. A feladatellátás során biztosítani kell a folyamatos, vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzés
működését. Az esetleges hibákat, helytelen mozzanatokat minél előbb meg kell szüntetni.
A feladatellátás kapcsán el kell végezni a teljesítmény vizsgálatot. Amennyiben a feladatellátás nem az elvárt
teljesítményt mutatja, vizsgálni kell az okokat, s ha szükséges, módosítani kell a feladatellátás:
- pénzügyi területén,
- módján (eszközein).
b) A feladatellátás kapcsolatrendszere
A feladatellátás kapcsolatrendszerének fontosabb elemei:
- a feladatellátás során a feladatellátással kapcsolatos vezető felelős a költségvetési
tervezéskor:
- a kiadások teljes körű szerepeltetéséért, a javasolt előirányzatok részletes
kidolgozásáért (különös tekintettel a feladat folyamatos, biztonságos ellátására)
- a bevételek megalapozott tervezéséért, részletes indoklásért, különösen a
fix, előre jól tervezhető bevételek esetében.
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A javasolt előirányzatok alapján kerül kidolgozásra a végleges terv. A tervjavaslat elkészítéséhez szükségesek
a könyvviteli adatok, valamint a kötelezettségvállalások részletes ismertetése, az ezen adatokat alátámasztó
kimutatások, listák biztosítása a feladatellátók számára.
- a feladatellátás során a gazdasági szervezet vezetője felelős a gazdálkodás előirányzatok között tartásért.
Ehhez szükséges a szervre lebontott elemi költségvetés, valamint az aktuális könyvelési adatok ismerete. Az
előirányzatok szerinti gazdálkodáshoz használni kell a szervre lebontott előirányzat-felhasználási ütemterv
adatait is.
A feladatellátást úgy kell megszervezni, hogy összességében hatékony, a költségvetési kiadásokkal takarékos
gazdálkodás történjen. Ki kell használni a felesleges kapacitások rejtette lehetőségeket, lehetőség szerint szerven
belül, de a különböző feladatok érdekében, ha ez a költségvetési kiadási megtakarítást eredményez. (Pl.:
készletbeszerzések, árubeszerzésekkel kapcsolatos szállítás, egyes szolgáltatások egy időben való igénybevétele
/karbantartásnál csak 1 kiszállás jelenik meg költségként/ stb.)
3. A kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárás és annak dokumentumai
a) A tárgyévi kötelezettségvállalások
Adott feladatellátással kapcsolatban a tárgyévi költségvetési évben csak olyan kötelezettséget lehet vállalni,
mely megfelel a jóváhagyott költségvetésnek. Ezen túlmenően a kötelezettségvállalásnak illeszkednie kell a
szervre, feladatra lebontott előirányzat-felhasználási ütemtervbe.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak tehát meg kell győződni arról, hogy:
- adott jogcímen van e tervezve előirányzat,
- az adott előirányzat, az eddigi és a még várható teljesítést figyelembe véve lehetőséget ad-e a szóban forgó kötelezettségvállalásra,
- a kötelezettségvállalás dokumentumában a pénzügyi teljesítés időpontjai és összegei
összeegyeztethetőek-e az előirányzat-felhasználási ütemtervvel.
aa) A kötelezettségvállalásokat - amennyiben annak értéke nem éri el az 50.000 Ft-ot - nem kötelező írásban
dokumentálni. A fenti eljárást azonban ez esetekben is le kell folytatni.
Az ilyen kötelezettségvállalások alapján történő kifizetésekről nyilvántartást kell vezetni, melyben fel kell
tüntetni a kötelezettségvállaló (kifizetést elrendelő) személy nevét.
ab) A kötelezettségvállalásokat - amennyiben annak értéke eléri az 50.000 Ft-ot - írásban kell dokumentálni.
A kötelezettségvállalás dokumentumát nyilvántartásba kell venni.
Az írásbeli kötelezettségvállalások csak az ellenjegyző aláírásával érvényesek.
A kötelezettségvállalás dokumentumai különösen:
- szerződések,
- megállapodások.
A kötelezettségvállalás, illetve az egyéb előirányzat felhasználáshoz kapcsolódó pénzgazdálkodási jogkörökre
vonatkozó részletes szabályokat a szerv külön szabályozásban részletezi.
b) A több éves kihatású kötelezettségvállalások
Több éves kihatású kötelezettségvállalás esetében, ha az eléri a szerv tárgyévi költségvetésének 5%-át, vagy a
300 ezer forintot, akkor kötelezettséget vállalni csak akkor lehet, ha:
- a kötelezettségvállalásra a szerv vezetőjének külön felhatalmazása van (önkormányzat esetében rendelet,
vagy határozat)
Az ilyen kötelezettségvállalásokat szintén nyilvántartásba kell venni, ahol gondoskodni kell a
kötelezettségvállalás pénzügyi kihatásainak évenkénti lebontásáról.
b) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó kötelezettségvállalások
Az értékhatár alapján a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó kötelezettségvállalásoknál értelemszerűen az
ott előírt eljárási rendet kell betartani.
d) A kötelezettségvállalásokra vonatkozó további szabályok
A kötelezettségvállalásokra vonatkozóan az önkormányzat vagyonrendelete, illetve más, a
vagyongazdálkodással, beruházásokkal foglalkozó rendelete, belső szabályzata határozhat meg további részletes
előírásokat.
1. függelék
Az Osztályok szervezeti struktúrája és részletes feladatai
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1) Hatósági osztály:
a) Általános igazgatási iroda feladatköre
-

-

Kereskedelmi, vendéglátó egységek, fizetővendég szolgálat, osztályba sorolása, nyilvántartása
telepengedélyezés
Birtokháborítás
Szabálysértés
Hagyatéki ügyek
Anyakönyvi feladatok
Családi események (házasságkötés, névadó) szervezése
Személyi adat- és lakcím nyilvántartás
Hatósági bizonyítványok kiállítása
Talált tárgyak
Hirdetmények kifüggesztése
Kárpótlási ügyek
Útlevéllel kapcsolatos feladatok ellátása
Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezménye
Közgyógyellátás
Hadigondozás
Honvédelmi ügyek
Vakok rendszeres segélyezése
Marhalevél kiadása, nyilvántartása
Vásár és piacigazgatási feladatok
Ellátja a központi iktatási és kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat.
Ellátja a Hivatal belső technikai (épület, berendezések karbantartása, eszközök, anyagok
beszerzése, fűtés, világítás, stb.) és védelmi (tűz-, baleset-, munkavédelem, biztonságos
tárolás) funkcióit
A feladatkörökhöz kapcsolódó kötelező statisztikai jelentések készítése
Közreműködik a népszámlálási és egyéb statisztikai célú összeírások (mikrocenzusok)
előkészítésében és végrehajtásában

b) Okmányiroda feladatköre:
a) dönt a személyazonosító igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint a
személyazonosító igazolvány visszavonásáról;
b) dönt a talált személyazonosító igazolvány visszaadásáról;
c) törvényben meghatározottak szerint adatszolgáltatást teljesít a személyazonosító igazolvány
nyilvántartásból;
d) továbbítja a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi hivatalának (a továbbiakban:
Központi Hivatal) a személyazonosító igazolvány kitöltéséhez szükséges adatokat;
e) intézkedik a - a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt,
vagy a polgár által bejelentett - adatváltozásnak, adatjavításnak a személyi adat- és
lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről;
f) értesíti a személyazonosító igazolvány találásáról, elvesztéséről, leadásáról, visszavonásáról
és megsemmisítéséről a Központi Hivatalt és a találásról a lakóhely szerint illetékes
rendőrkapitányságot;
g) kezeli a személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával, a személyazonosító
igazolvány visszavonásával, valamint leadásával kapcsolatos alapiratokat, továbbá
gondoskodik az Nytv. 9. §-ának (3) bekezdésében meghatározott iratok továbbításáról.
h) vállalkozói igazolványok ügyintézése
i) közlekedésigazgatási feladatok
c) Építéshatóság feladatköre
- Építési tilalom elrendelése
- Építési, bontási, használatbavételi engedélyek
- Terület felhasználási engedélyek
- Telekrendezés
- Engedély nélküli építkezések ellenőrzése
- Városképi, műemléki építéshatósági kötelezések
- Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolása
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-

Építés felügyelet
Közterület foglalás engedélyezése
Vízi állások engedélyezése
Kútfúrás engedélyezése
egyéb eljárásban szakhatósági hozzájárulás
műszaki nyilvántartások vezetése
közmű térképi változás vezetése
egyéb lakossági panaszok intézése

2) Humánpolitikai osztály
a) Szociális iroda feladatköre
-

Családsegítő feladatok
Ápolási díj
Időskorúak járadéka
Rendszeres szociális segélyezés
Átmeneti segélyezés
Gyermekek rendszeres átmeneti segélyezése
Közköltségen temetés
Tartós bentlakásos intézménybe beutalás
Bérlakás kiutalás, az első lakáshoz jutók támogatása, rendszeres és eseti lakásfenntartási
támogatás.
- Temetési segélyezés,
- Munkanélküliek támogatásával kapcsolatos feladatok
- Hatósági bizonyítvány kiadása
- Hirdetmények kifüggesztése
- Lakosság tüdőszűrő vizsgálatának szervezése
- Rehabilitációs Bizottság munkájának koordinálása
- Intézményi térítési díj meghatározása, személyi térítési díj megállapítása
- A feladatkörökhöz kapcsolódó kötelező statisztikai jelentések készítése
- Gondoskodik a Humánpolitikai Bizottság elé kerülő előterjesztések előkészítéséről és elkészíti
a bizottsági ülés jegyzőkönyvét
- Döntést hoz az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságrendezési eljárásban
b) Intézmény felügyeleti iroda feladatköre
-

Oktatási törvényből adódó II. fokú feladatok
Közreműködik a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátásában
Biztosítja a fogyatékos tanulók iskolai ellátását
Közreműködik a középfokú oktatási intézmények képzési profiljának meghatározásában
Koordinálja a sport feladatokat, a gyermek- és ifjúsági korosztály szabadidős tevékenységét
Ellátja a művelődési célú alapítványokkal, kiadványokkal kapcsolatos feladatokat
Megszervezi a pedagógiai és közművelődési szolgáltatás rendszerét
Elősegíti az egészségügyi intézmények együttműködését a biztonságos ellátás érdekében
Közreműködik az egészségügyi intézmények fejlesztésében
Biztosítja a szakmai követelményeket az idősek intézményi ellátásában
Ifjúságvédelmi feladatok koordinálása
Civil szervezetek nyilvántartása, önkormányzati támogatásuk pályázat útján történő
bonyolítása
Előkészíti, illetve elkészíti a szociális ellátást biztosító intézmények működési engedélyét

c) Városi Gyámhivatal feladatköre
A Városi Gyámhivatal saját hatáskörében:
A gyermekek védelme érdekében
a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál
vagy alkalmas más személynél, illetve nevelőszülőnél, - ha erre nincs mód - gyermekotthonban
vagy más bentlakásos intézményben,
b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését,
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c) dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetéséről és
megváltoztatásáról,
d) átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel,
e) tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel,
f) dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról,
g) figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását,
a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését,
h) dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről,
i) dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről,
j) dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről,
k) megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét.
A pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt
a) az otthonteremtési támogatás megállapításáról,
b) a gyermektartásdíj megelőlegezéséről.
A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében
a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
b) megállapítja a gyermek családi és utónevét,
c) hozzájárul - cselekvőképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására irányuló
per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel.
Az örökbefogadással kapcsolatban
a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,
b) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról,
c) elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke
ismeretlen személy általi örökbefogadásához,
d) dönt az örökbefogadás engedélyezéséről,
e) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról,
f) kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülő adatairól.
Pert indíthat, illetve kezdeményezhet
a) a gyermek elhelyezése, illetve kiadása,
b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése,
c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,
d) a gyermek örökbefogadásának felbontása,
e) a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése,
f) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása
iránt.
Feljelentést tesz
a) a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása,
b) a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény
miatt.
A szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban
a) dönt a gyermek és a szülő kapcsolattartásáról,
b) intézkedik a bíróság, valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás
végrehajtásáról,
c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
d) dönt a szülői felügyeleti jogkörbe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet
együttesen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre,
e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához,
f) jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot,
g) engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely
elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott engedélyt,
h) dönt a gyermek házasságkötésének engedélyezéséről,
i) eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben.
A gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban
a) a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel,
b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel,
c) irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét,
d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot,
e) külön jogszabályban meghatározott esetekben eseti gondnokot, zárgondnokot,
ügygondnokot, az ügyeinek vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat
részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat.
A vagyonkezeléssel kapcsolatban
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a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy
folyószámlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről,
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről,
b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
c) rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek vagyonának
kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik,
d) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,
e) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyonértékű
jogával kapcsolatos ügyekben,
f) közreműködik a hagyatéki eljárásban.
Szakértőt rendel és ment fel, továbbá megállapítja a szakértői díjat.
Kijelölt ügyintéző útján a ellátja az önkormányzat jegyzője hatáskörébe tartózó:
a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
b) külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, a
kirendelt gondnokot felmenti, továbbá megállapítja munkadíját,
c) a gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat
végez, környezettanulmányt készít, valamint közreműködik a gyámhivatali határozat
végrehajtásában,
d) felveszi a szülő nyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi
örökbefogadásához,
e) dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről,
f) a gyermeket azonnali intézkedést igénylő esetben a különélő másik szülőnél, más
hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy - ha erre nincs
mód - gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben helyezi el,
g) az 1997. évi XXXI. tv. 132. § szerint szakértőt rendel ki és ment fel, továbbá megállapítja a
szakértői díjat,
h) dönt az 1997. évi XXXI. tv. 100. § a) pontja szerinti gyermekvédelmi szolgáltatás
működésének engedélyezéséről,
i) közreműködik a gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi szerződésben
meghatározottak szerint,
j) közreműködik a gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában,
k) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyámügyi
feladatokat.
3) Pénzügyi Osztály:
- Összeállítja az éves költségvetést, valamint a végrehajtásáról szóló jelentést
- Előkészíti a Képviselőtestület gazdasági programjait
- Ellátja az operatív pénzellátási feladatokat, gyakorolja az ellenjegyzési és érvényesítési
jogokat, az 1990. évi CIV. törvény alapján a jegyzői hatáskörbe tartozó ellenjegyzések
kivételével
- Kezeli a betétszámlákat
- Ellátja a házipénztári teendőket
- Feldolgozza az intézmények féléves és éves beszámolóit
- Véleményezi a költségvetési átcsoportosítási, valamint pótelőirányzat iránti igényeket
- Elkészíti az előirt pénzforgalmi és egyéb pénzügyi jelentéseket
- Javaslatot készít az egyes költségvetési intézmények finanszírozási formájára
- Együttműködik a MÁK-al, a bérezési és egyéb személyi kifizetések kérdésében, továbbá a
kölcsönös adatszolgáltatási feladatok ellátásában
- Vezeti a hivatal létszám- és bérnyilvántartását, továbbá a feladatkörébe tartozó egyéb
nyilvántartásokat
- Elkészíti és karbantartja a számviteli szabályzatot
- Gondoskodik az önkormányzati alapítványok pénzkezelési feladatainak ellátásáról
- Ellátja a polgármester által jóváhagyott felelősségvállalást
- Gondoskodik a jogszabályban előirt statisztikai feladatok ellátásáról
- Ellátja az intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzését; a tapasztalatokról évente beszámolót
készít a Képviselő-testületnek
- Gondoskodik a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elé kerülő előterjesztések előkészítéséről és
elkészíti a bizottsági ülés jegyzőkönyvét
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4) Adóosztály
-

Ellátja az önkormányzati adók kivetésével, egyéb állami adók és idegen tartozások
beszedésével, kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat
Ellátja a mezőőri járulék kivetésével és beszedésével és nyilvántartásával kapcsolatos
feladatokat

-

5) Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály:
a) Városüzemeltetési Iroda feladatköre
-

Településfejlesztési, valamint a rendezési programok és tervek előkészítése
Belterületi határ rendezése
Földügyek
Növényvédelem
Beruházások, felújítások műszaki előkészítése, ellenőrzése
Építésfelügyelet
Szabadstrandok, sátorozási helyek kialakítása
Fakivágás engedélyezése
Gyepmesteri telep üzemeltetés
Közmunkások foglalkoztatása
Park és köztisztasági feladatok
Útkezelési feladatok
Csapadékvízelvezetés, csatornázási feladatok
Fürdők, strandok üzemeltetésével összefüggő igazgatási feladatok
Temetőfenntartási feladatok
Szemétszállítás és szennyvízelvezetési feladatok
Önkormányzati tulajdonú holtágak kezelése
Környezetvédelmi feladatok
A feladatkörökhöz kapcsolódó kötelező statisztikai jelentések készítése
Gondoskodik az Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elé kerülő előterjesztések
előkészítéséről és elkészíti a bizottsági ülés jegyzőkönyvét
Közterület foglalás engedélyezése
Értékbecslést ad ki az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságrendezési eljárásban

b) Vagyonkezelő iroda feladatköre
-

Részt vesz, közreműködik az önkormányzati vagyonhasznosítás stratégiai döntéstervezetének;
az önkormányzati vállalkozások előkészítésében.
előkészíti az önkormányzati vagyon hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos döntés-és
szerződés tervezeteket,
vezeti az ingatlan vagyon-katasztert és ellátja a statisztikai adatszolgáltatási feladatokat
A feladatkörökhöz kapcsolódó kötelező statisztikai jelentések készítése

c) Térségmenedzseri iroda feladatköre
-

-

figyelemmel kíséri és összehangolja az önkormányzat, továbbá az önkormányzati támogatást
igénylő - intézmények, közalapítványok által benyújtandó - pályázatokat, azokat döntésre
előkészíti,
közreműködik és koordinátori feladatokat lát el az önkormányzat közép és hosszú távú
fejlesztési célkitűzéseit szolgáló - a Hivatal több osztályát is érintő - előkészítésben és
végrehajtásban,
ellátja az önkormányzat kistérségi szervezetei működtetésének reá háruló előkészítő, szervező,
koordináló stb. feladatokat

d) Közterület-felügyelet feladatköre
- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői
hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése,
megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
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- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
- közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében;
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
- közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.
e) Mezőőrség feladatköre
-

A városi önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt,
a halastavat, a védett természeti területet és értéket – őrzése és az ezzel kapcsolatos feladatok
elvégzése és eljárások lefolytatása az 1997. évi CLIX tv. És a 29/1998. (IV. 30.) FM
rendeletben foglaltak szerint

6) Titkárság:
a) Tisztségviselői titkárság feladatköre
-

-

-

Gondoskodik a képviselőtestület elé készült előterjesztések összegyűjtéséről; vizsgálja azok
törvényességét és haladéktalanul tájékoztatja a jegyzőt, ha az előterjesztésekben, határozati
javaslatokban törvénysértést észlel.
Előkészíti a két testületi ülés közötti intézkedésekről, tanácskozásokról szóló tájékoztatót és az
ülés vezetését segítő egyéb dokumentumokat,
Elkészíti a testületi ülés jegyzőkönyvét és gondoskodik a képviselőtestületi döntések
végrehajtásában érintettek részére - önkormányzati intézmények esetén az illetékes osztály
útján - a döntések megküldéséről.
Nyilvántartja a testületi döntéseket; megfelelő időpontban felhívja a felelősök figyelmét a lejárt
határidejű határozatokra.
Tisztségviselői intézkedés alapján szervezi és előkészíti a vezetői értekezleteket.
Nyilvántartja és a tisztségviselők rendelkezésére bocsátja - a bizottsági ülést megelőző héten a bizottsági ülések időpontját és napirendjét.
Közreműködik a bizottsági előterjesztések tőrvényességének biztosításában.
Nyilvántartja a bizottsági döntéseket.
Gondoskodik a tisztségviselők melletti titkári feladatok ellátásáról
Összehangolja a osztályok testületi munkáját szolgáló, továbbá a tisztségviselők munkáját
elősegítő tevékenységet.
Összegyűjti és a képviselők rendelkezésére bocsátja a megbízatásuk ellátását segítő, a
Hivatalnál rendelkezésre álló információkat.
Segítséget nyújt a testületi tagok munkavégzéséhez, megbízatásaik ellátásához.
Közreműködik az országgyűlési képviselői, önkormányzati választások, valamint az országos
és helyi népszavazások előkészítésében és lebonyolításában.
Gondoskodik a tisztségviselői fogadóórák és a képviselői fogadónapok közzétételéről.
Közreműködik a jegyző igazgatási folyamatok minőségének és a szervezetkorszerűsítés
feladatainak ellátásában.
Előkészíti a Hivatal informatikai és irodaautomatizálási fejlesztési célkitűzéseit; ellátja a
Hivatal informatikai rendszerének felügyeletét; kialakítja, folyamatosan aktualizálja a rendszer
üzemeltetésére és védelmére vonatkozó szabályokat és azt tervezetként a jegyző elé terjeszti
Ellátja a tisztségviselők, osztályvezetők munkáltatói és egyéb munkáltatói hatáskörébe tartozó
munkaviszonnyal kapcsolatos adminisztratív és nyilvántartási feladatokat, valamint a képzési
és továbbképzési teendőket.
Közreműködik a tisztségviselők egyes honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa elhárítási
feladatainak ellátásában.
A feladatkörökhöz kapcsolódó kötelező statisztikai jelentések készítése
Gondoskodik az Ügyrendi és Jogi Bizottság valamint a Német Kisebbségi Önkormányzat elé
kerülő előterjesztések előkészítéséről és elkészíti a döntéshozó testületi ülések jegyzőkönyvét

b) Kirendeltség feladatköre
-

Mindennemű felvilágosításon túlmenően közreműködik valamennyi osztály feladatkörébe
tartozó ügyben az ügyfelek kérelmének felvételében,
környezettanulmány elkészítésében,
helyszíni szemlék megtartásában,
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-

hagyatéki ügyek
anyakönyvi feladatok
családi események szervezése
hatósági bizonyítványok kiállítása
hirdetmények kifüggesztése
átmeneti szociális segélyezés
házasságkötés engedélyezése
közgyógyellátás
ápolási díj
mozgáskorlátozottak
lakás fenntartási támogatás
gyepmesteri bejelentések felvétele
mesterséges megtermékenyítési bejelentések felvétele
vegyszerezési kiértesítés
- közreműködik a mezőőri járulék kivetésével és beszedésével és nyilvántartásával kapcsolatos
feladatokban
- lefolytatja az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságrendezési eljárást és döntésre
előkészíti azt

10. Napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési Stratégiája
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzat pályázatot kíván
benyújtani az államreform operatív program keretében a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése
című egyfordulós pályázathoz. A pályázat benyújtásának egyik feltétele, hogy az önkormányzatnak
rendelkeznie kell a hivatal szervezetfejlesztési stratégiájával.
A szervezetfejlesztési stratégia az előterjesztés mellékleteként szerepel, mely a pályázati feltételeknek
megfelel.
Javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
304/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
1) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal
Szervezetfejlesztési Stratégiáját.
2) A Képviselő-testület pályázatot nyújt be az Államreform operatív program keretében a
polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című egyfordulós pályázathoz (ÁROP 1.A.2) A
képviselő-testület a pályázat saját erős részét, maximum 1.6 millió forintot a 2009. évi
költségvetésben biztosítja.
Határidő: 1 pont: azonnal, 2: pont: 2008. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Időközben Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó megérkezett, így Várfi András polgármester javasolta a
képviselőknek, hogy térjenek rá a 7. napirendi pont „Beszámoló a kötvényből származó forrás I. félévi
menedzsmentjéről” tárgyú előterjesztés megtárgyalására.
Felkérte Csapó Ágnest néhány szóban ismertesse az előterjesztés lényegét.
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7. Napirendi pont
Beszámoló a kötvényből származó forrás I. félévi menedzsmentjéről
Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó a beszámoló összefoglalásaként elmondta, a kötvény kibocsátásra
2008. február 27-én került sor, 6.316.000 CHF értékben, 10 éves futamidőre. A cél akkor az volt, hogy
1 milliárd Ft nagyságrendű összeg álljon rendelkezésre. A jegyzéskori árfolyam 158.35 CHF volt.
A kötvényforrás 2008. június 30-án forint és svájci frankban állt rendelkezésre, mint pénzeszköz.
Ebből a forint esetében kihasználták az állampapír piaci hozamemelkedést – az önkormányzatnak
magyar államkötvényben is volt pénze több mint 250 millió Ft értékben, illetve voltak olyan
strukturált befektetési termékek, ahol a tőke garantált, a hozam pedig biztosított.
Érdemes ugyanakkor megvizsgálni, hogy befektetési oldalról mi az eddig realizálódott nyereség.
Számviteli oldalt nézve december 31-én a számviteli törvény alapján átértékelésre fog kerülni a
6.316.000 CHF. A 158.35 jegyzéskori árfolyamhoz képest lesz egy viszonyítási pont december 31-én
az akkori árfolyamhoz, ami minden év végén meg fog történni. Ha az árfolyam akkor a jegyzési
árfolyam alatt lesz, akkor úgy fog tűnni, mint ha csökkent volna az önkormányzatnak az
adósságszolgálata. Ez viszont nem igaz, hiszen továbbra is 6.316.000 CHF az adósságszolgálat. Ebből
következően javasolta a beszámoló vizsgálatát is, amikor realizált nyereségről beszélnek.
Július 1-től a mai napig, nagyjából 15-18 tranzakciót hajtottak végre, melyek között van olyan, ahol
13.75 %-os éves kamaton van a forint prémium betétbe lekötve. Ez egy olyan ügylet volt, ahol a
feltételes átváltási árfolyam 140 volt, éves szinten 5-6 %-al magasabb kamatszintet lehetett elérni. A
svájci frank normál betétbe került lekötésre. Veszteséget semmiképpen nem szeretett volna realizálni.
Azt mindenki tudja, hogy ennek az összegnek az elköltése több évre el fog húzódni akár mennyire is
ambiciózusak a fejlesztési tervek. Próbálják a forint és a svájci frankban rejlő kamat, árfolyam és
egyéb lehetőségeket kihasználni.
A mai napon a 148 CHF/HUF árfolyamot is elérték, holnap és az azt követő időszakban lesz lehetőség
arra, hogy egy 2-3 szoros nagyságrendű kamatszintet érjenek el az un. prémium betéttel.
Szabó Balázsné bizottsági elnök abban kérte a pénzügyi tanácsadónő megerősítését, hogy a téves
információkkal ellentétben a városnak nincs hitele, hanem fejlesztésre kötvényt bocsátott ki az
önkormányzat, mely kötvénynek jelenleg a teljes összege rendelkezésünkre áll, sőt pénzeszköz
növekedés is bekövetkezett az elmúlt időszakban.
Csapó Ágnes reagálva hangsúlyozta a kibocsátott kötvényt az önkormányzatnak vissza kell vásárolnia
a kibocsátás során meghatározott feltételekkel – kamat, gyakoriság, tőke. A kérdés, az, hogy miből
tudja visszavásárolni. Addig ugyanis, amíg nem történik meg a kötvényforrás felhasználása, addig az
ott van az önkormányzat számláján. Gyakorlatilag un. lombard hitelt – értékpapír, bankbetét fedezete
mellett hitelt hitelezett a pénzintézet az önkormányzatnak. Nyilván, hogy addig, amíg a fedezet ott
van, addig a kockázata nem nagy egyik félnek sem. Lényegében a költségvetés, a helyi adóbevételek
által kitermelendő adóssággá akkor fog átalakulni, amikor elkezdődik a felhasználása. Alapvetően
nem azzal kell foglalkozni, hogy a kötvény kibocsátásra került, hanem azzal, hogy mire kerül
felhasználásra. Amit megtermelt eddig a kötvényforrás, a kötvény kamata abból kerül kifizetésre.
Tehát nem csak arról van szó, hogy ebben az értelemben nem adósodott el az önkormányzat, hanem
arról is, hogy a kamat terhét sem kell a költségvetésnek kitermelni, mert azt maga a kötvényforrás,
amíg pénzeszközként jelen van, ki fogja termelni.
Várfi András polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában megköszönte Csapó Ágnesnek a
szóbeli tájékoztatást, majd felkérte a képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
305/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Csapó Ágnes pénzügyi
tanácsadó beszámolóját a kötvényből származó forrás I. félévi menedzsmentjéről.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal létszámának alakulása, létszámbővítés
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi Bizottság elnökét a napirend
ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök a napirendi pont ismertetéseként elmondta, a képviselő-testület a
költségvetési rendeletében 60 főben állapította meg a Polgármesteri Hivatal létszámát. Néhány feladat
ellátásának megoldása belső átszervezéssel megtörtént, azonban nem minden esetben sikerült.
Munkaügyi Központ támogatásával néhány fiatal felvételére került sor, bértömeg növekedést nem
jelentett. A minőségi munka érdekében előnyös a létszámbővítés. 2009. január 31-ig 1 fővel való
bővítést kér jóváhagyni a képviselő-testület részéről.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz. Megállapította,
hogy hozzászólás nincs, szavazásra kérte fel a képviselőket.
A képviselő-testület a létszámbővítésről szóló határozatot 15 igen szavazattal elfogadta és a következő
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
306/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2008. szeptember 1.
napjától a köztisztviselői létszám 1 fővel történő bővítését.
Ezzel egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy az egy fő létszámváltozást a 2008. évi Költségvetési
rendelet módosításnál vegye figyelembe.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Várfi András polgármester 2007. évi szabadságának felhasználása
Várfi András polgármester bejelentette személyes érintettséget, kérte a döntéshozatalból történő
kizárását.
A szavazás előtt felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a képviselő kizárásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
307/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a „Várfi András
polgármester 2007. évi szabadságának felhasználása” tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
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Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét a napirendi pont ismertetésére.
Szabó Balázsné tájékoztatásul elmondta, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzata rendelkezik arról, hogy a polgármesternek évente július 31-ig el kell számolni a testület
előtt az előző évi szabadságának felhasználásáról. Be kell mutatni, hogy mennyi az előző évben kivett
és a következő évre átvitt szabadság mértéke. Az elszámolással egyidejűleg nyújthatja be a szabadság
megváltási igényét. A 2007. évre járó szabadságból 29 nap húzódott át a 2008. évre, melyből a Munka
Törvénykönyve által meghatározott időpontig 6 nap került felhasználásra, a fennmaradó 23 nap
szabadság elszámolása szükséges. Összegszerűen ez 866.778 Ft-ot jelent.
Hozzászólás hiányában kérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta és a alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen,.Várfi András nem szavazott]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
308/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elszámolja Várfi András
polgármester 2007. évről áthúzódó 23 napnak megfelelő szabadságát, és azt, az alábbiak
szerint megváltja:
23 nap
Br. 656.650,-Ft, + 210.128,-Ft (járulékai 29% + 3%) = 866.778,-Ft
Ezzel egyidejűleg felkéri a Pénzügyi Osztályt az összeg számfejtés utáni kifizetésére.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a napirendhez kapcsolódóan bejelentette a kifizetett nettó összeget
felajánlja a „Kincs az életed Alapítványnak” a jelenlevő kuratórium elnök asszony jelenlétében,
valamint kérte a megfelelő intézkedés megtételét az alapítvány számlájára való átutalásról.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő a Közalapítvány nevében megköszönte a felajánlást. Az idei évben
az Esély klubot támogatták, a Balatonnál voltak a fogyatékkal élő fiatalok nyaralni. A tavalyi évi
támogatását is megköszönte.
13. Napirendi pont
Óvodák szakmai beszámolója a 2007/2008 nevelési évről
Várfi András polgármester elmondta a napirendben szereplő beszámolókat készítő óvodavezetők
közül néhányan részt vesznek az ülésen. Megkérte az ügyrendi bizottság elnök asszonyát, ismertesse a
napirendi pontot.
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az Önkormányzati Minőségirányítási
Programban meghatározottak szerint az óvodavezetők a beszámolókat elkészítették az elmúlt
időszakról. Tartalmas és átfogó képet nyújtva intézményük működési feltételeiről, személyi és tárgyi
feltételeiről. A szakmai munkájukról és annak hatékonyságáról. Megemlítették még kapcsolataikat és
az intézményben megrendezésre került rendezvényeket. Az intézményi munka ellenőrzéséről is átfogó
képet adtak, valamint néhány intézményvezető olyan beszámolói pontot is megjelölt, melyben az
általuk fontosnak tartott dolgokat említette.
A bizottság a beszámolókat megtárgyalta. Azt a következtetést állapították meg, hogy az egyre
nehezedő gazdasági helyzet, melyet a kormány intézkedéseinek tulajdonított, nehézséget állít néhány
esetben az önkormányzat és az intézmények elé. A problémák megoldását egy együttműködési
megállapodásban látják. Elsősorban az intézményvezetőknek kell megoldani.
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Az elégedetlenségként feltüntetett problémákból úgy tűnt, mintha az önkormányzat és a város vezetése
nem azon iparkodna, hogy a városban a gyerekek megkapják a megfelelő óvodai ellátást, támogatást.
Elmondta még, született olyan megállapodás a bizottság és néhány képviselő részéről, ha az
intézményvezetők közül valaki úgy gondolja, hogy a problémát nem tudja megoldani, akkor az
együttműködési szerződés felbontható és az önkormányzati fenntartásban működtethető tovább az
intézmény.
A város vezetése megtesz mindent annak érdekében, hogy problémák ne merüljenek fel, de néhány
gazdasági problémát nem lehet más módon megoldani.
Dr. Csorba Csaba jegyző folytatva a képviselő asszony által elmondottakat, hozzáfűzte, az októberi
képviselő-testületi ülésen fog a testület foglalkozni az oktatásról készült esélyegyenlőségi program
tervezetével. A város oktatásáról szóló esélyegyenlőségi helyzetelemzés után az esélyegyenlőségi
szakértő tett egy javaslatot, melyben olyan intézkedéseket fogalmaz meg, mellyel a településen belül
kialakulónak látszó szegregációt meg kell szüntetni. Ez lényeges kérdés, mivel a jövőben az
önkormányzat pályázatainak benyújtásakor az oktatási intézmények – beleértve az óvodákat –
esélyegyenlőségét biztosítani kell. Példaként említette, hogy az SNI-s (sajátos nevelési igényű)
tanulók átlaglétszáma az önkormányzat működése esetében magasabb az országos átlagnál.
Minden oktatási intézmény felé ez többlet gondot és feladatot jelent. Az egész település
oktatásszerkezetét át kell tekinteni. Adott esetben meg kell vizsgálni a jelenlegi intézmények
működésének hatékonyságát. Jelenleg az önkormányzat fenntartásában működő iroda kevesebb
önkormányzati támogatást igényel, mint az egyéb megállapodási forma keretén belül működő óvodák.
A probléma megszüntetéséhez a beiskolázási- óvodázási körzeteket is át kell tekinteni. A hosszú
múltra visszatekintő oktatási szerkezet, mely kedvező volt a település költségvetése tekintetében,
feszítő tényezőket hordoz magába, ezért nem csak költségvetési oldalról kell áttekinteni, beleértve a
társulási formában működő oktatási intézményt is. Mindez azt eredményezi, hogy az óvodák
működését is át kell tekinteni.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a hét pontból álló határozati javaslatról való
szavazásra. A határozatok a beszámolók elfogadásáról szólnak.
A képviselő-testület az óvodák beszámolóját 15 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
309/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadja
Csoda-Vár
Gyermekcentrum Alapítvány képviselőjének Nagyné Simon Máriának, a Csoda-Vár
Bölcsőde vezetőjének 2007/2008. nevelési évben végzett tevékenységéről készített bölcsődei
szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szivárvány Gyermekkert
KHT. képviselőjének Lázárné Varjú Juditnak, a Vásártéri Óvoda vezetőjének 2007/2008.
nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai és bölcsődei szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szmola Óvodai Oktató
Kht. képviselőjének Szmola Magdolnának, a Napsugár Óvodák vezetőjének 2007/2008.
nevelési évben végzett tevékenységéről készített szakmai beszámolóját.
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Határidő: azonnal
IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tulipános Óvodai Oktató
Kht. képviselőjének Giricz Ilonának, a Tulipános Óvoda vezetőjének 2007/2008. nevelési
évben végzett tevékenységéről készített szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
V.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrődi
Margaréta Óvodai Oktató KHT. képviselőjének Kovács Péternének, a Margaréta Óvoda
vezetőjének 2007/2008. nevelési évben végzett tevékenységéről készített szakmai
beszámolóját.
Határidő: azonnal
VI.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szabó Istvánné Óvodai
Oktató Kht. képviselőjének Szabó Istvánnénak, a Selyem Úti Óvoda vezetőjének
2007/2008. nevelési évben végzett tevékenységéről készített szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
VII.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Csemetekert Óvodai
Oktató KHT. képviselőjének Bárdi Zoltánnénak, a Blaha Úti Óvoda vezetőjének
2007/2008. nevelési évben végzett tevékenységéről készített szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány kérelme
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét a napirendi pont ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az Alapítvány fenntartásában működő óvoda kérelemmel
fordult a Képviselő-testület felé, melyben az előző közhasznúsági szerződéshez képest emeltebb szintű
támogatást kér. A 2007. február 5-én kelt szerződésben az önkormányzat a férőhelyek számánál a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium határozata alapján értelmezte a támogatási összeget és ez
alapján került kifizetésre. Amikor a bölcsőde működéséről döntött a testület, akkor meghatározott főre
szólt a döntés a szerződés megkötéséről. A kérelemben megfogalmazott önkormányzati támogatás
fedezetére a 2008. évi költségvetésben nincs forrás, valamint a számítási módtól a képviselő-testület
nem kíván eltérni.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéshez. Hozzászólás
hiányában felkérte a képviselőket az előterjesztésről való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
310/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csoda-Vár Gyermekcentrum
alapítvány kérelmét elutasítja, mert az átadott feladatokhoz biztosított önkormányzati
kiegészítő támogatás számítási módjától – intézmények engedélyezett férőhelyszám – nem
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kíván eltérni, valamint a 2008. évi költségvetésben nem áll rendelkezésre forrás a kért
önkormányzati támogatás fedezetére.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 2007. február 5én kelt közhasznúsági szerződésben az önkormányzati támogatás maximált összegének
megállapításakor a szerződéskötéskor és jelenleg is hatályban lévő 3268-1/2007. Szociális és
Munkaügyi Miniszter határozatában engedélyezett férőhelyszámot – 10 főt – vette alapul.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati támogatás
összegének egyértelmű megállapításához szükségesnek tartja a 2007. február 5-én kelt
közhasznúsági szerződés 9. pontjának alábbi kiegészítését:
„(Az önkormányzati támogatás maximált összegét a jelen szerződésben alapul vett hatályban
lévő 3268-1/2007. iktató számú Szociális és Munkaügyi Miniszteri Határozat alapján kell
meghatározni. Önkormányzati támogatás csak a 3268-1/2007 iktató számú Szociális és
Munkaügyi Miniszteri Határozatban meghatározott 10 fő után vehető igénybe)”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András
polgármestert a módosítást követően az egységes szerkezetbe foglalt közhasznúsági szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Tulipános Óvodai Oktató Kht. kérelme
Várfi András polgármester a napirendi pont ismertetésére felkérte az Ügyrendi bizottság elnökét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök ismertette a napirendet. Elmondta, Giricz Ilona, a Tulipános óvoda
vezetője az óvoda épületében családi napközit szeretne indítani 7 fővel, változatlan óvodai ellátással.
Ehhez kéri az önkormányzat hozzájárulását.
Javasolta a kérelem támogatását, a képviselő-testületnek, járuljon hozzá a családi napközi
működtetéséhez azzal a kikötéssel, hogy a napközi működése az óvoda működését nem
veszélyeztetheti. A bizottság több oldalról megvizsgálta a kérelmet, lehetősége lát arra is, hogy a
szociálisan hátrányosabban élő gyermekek szülei néhány órás munkát tudjanak vállalni, így a
gyerekek megfelelő helyen tartózkodhatnak addig.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e hozzászólás a napirendhez. Hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket a bizottság által javasolt határozatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
311/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipános Óvodai Oktató Kht.
kérelmének helyt ad, hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő Polyákhalmi u. 1. sz. alatti
óvodaépületben a Tulipános Óvodai Oktató Kht. családi napközit működtessen, azzal a
kikötéssel, hogy a családi napközi működése az óvodai feladatellátást nem veszélyeztetheti.
Határidő: azonnal
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16. Napirendi pont
Közoktatási intézmények beszámolói a 2007/2008-as tanévről
Várfi András polgármester elmondta, közoktatási intézmények 2007/2008-as tanévről szóló
beszámolói szerepelnek az előterjesztésben. A Kis Bálint Általános Iskola valamint a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatói által benyújtott beszámolókat az Ügyrendi bizottság
megtárgyalta. Megkérdezte a bizottság elnökét valamint a jelenlevőket kíván-e kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez.
Hozzászólás, kiegészítés hiányában felkérte a képviselőket a beszámolók elfogadásáról való
szavazásra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az intézményi beszámolókat elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
312/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Fülöp Istvánné a Kis
Bálint Általános Iskola igazgatójának beszámolóját a 2007/2008-as tanévről.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Holubné Hunya
Anikó a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának beszámolóját a
2007/2008-as tanévről.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Az Önkormányzati Minőségirányítási programban meghatározott szakmai és törvényességi
ellenőrzés
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi, Oktatási,
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét a napirendi pont ismertetésére.

Kulturális,

Kisebbségi

és

Szabó Balázsné bizottság elnök röviden ismertette az ellenőrzés szakmai összegzését. A közoktatást
érintő stratégiai célok között szereplő elvárásoknak a lehetőségekhez képest valamennyi intézetben
eleget tettek, gyakran pályázati forrásokból. Eredményesség és hatékonyság követelményeinek
megfelelnek. Minden esetben törekednek a minőség mindenkori javítására. Különös elismerésben
részesítették a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolát és a Kis Bálint Általános Iskolát és
Óvodát. Konkrét feladatok két intézmény felé fogalmazott meg. Törvényességi vizsgálatokat is
végeztek. Vizsgálták az alapító okiratokat, belső szabályzatokat. Tanügyi és munkáltatói
dokumentumok ellenőrzését is elvégezték. Az észrevételeiket és javaslataikat megtették, az
intézményvezetők ezeket végre is fogják hajtani.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e kérdés a napirendi
ponttal kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testület tagjait a határozati
javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
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[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
313/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 102 § (2) bekezdés d) pontja alapján elrendelt átfogó szakmai
ellenőrzésről szóló szakértői véleményt és az abban feltárt hiányosságok megszüntetése
érdekében az alábbi intézkedések megtételére hívja fel az oktatási intézmények vezetőit:

A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi
minőségirányítási programjában (IMIP) le kell szabályozni a humánerőforrás-menedzsment
feladatait: értékelés, együttműködés, kiválasztás, betanulás, belső kommunikáció,
információ, jutalmazás, ösztönzés, elismerés. Az intézménynek az IMIP felülvizsgálatát
2008. június 30-ig kell el végeznie és jóváhagyásra be kell nyújtania a Képviselő-testület
számára.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Dr. Kovács Béla intézményvezető
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 102 § (2) bekezdés d) pontja alapján elrendelt átfogó törvényességi
ellenőrzésről szóló szakértői véleményt és az abban feltárt hiányosságok megszüntetése
érdekében az alábbi intézkedések megtételére hívja fel az oktatási intézmények vezetőit:
 A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programját fenntartói
jóváhagyásra kell benyújtani a Képviselő-testület elé a 2008. szeptember 01. napjával
csatlakozó tanszakokra kibővítetten. A pedagógiai program átdolgozására határidőt
állapít meg a Képviselő-testület: 2008. szeptember 30. A benyújtást követően külső
közoktatási szakértőt kell felkérni az átdolgozott pedagógiai program
véleményeztetésére, ezt követően kerülhet sor a fenntartói jóváhagyásra.
 A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési
szabályzatában rögzíteni kell a vezető helyettesítésének rendjét valamint a
telephelyekre vonatkozó szabályozásokat, a módosítást követően az SZMSZ-t
jóváhagyásra be kell nyújtani a Képviselő-testülethez. Az SZMSZ benyújtásának
határideje: 2008. szeptember 30.
 A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény házirendjében rögzíteni kell a
telephelyekre vonatkozó szabályozásokat, a módosítást követően a házirendet
jóváhagyásra be kell nyújtani a Képviselő-testülethez. A házirend benyújtásának
határideje: 2008. szeptember 30.
 A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2008. szeptember 30-ig
intézkedjen az intézményi SZMSZ honlapi nyilvánosságáról
 A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium házirendjében a legitimációs
záradékot 2008. szeptember 30-ig az alábbi szövegre kell módosítani: „Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium házirendjét a fenntartó jóváhagyta:”
 A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban működő Iskolaszék
összetételének jogszabály szerinti meghatározása. Határidő: 2008. szeptember 30.
 Az ellenőrzésben érintett oktatási intézményeknek a tanügy-igazgatási dokumentumok
vezetésekor az alábbi egységes eljárás rendet kell követniük:
- Ezt a haladási naplót .................... tanítási nappal (órával) lezártam.
- Ezt az osztályozó naplót ................ azaz .................... (betűvel) osztályozott
tanulóval lezártam.
Legvégül dátum, aláírás, pecsét.
- Bármilyen javítás a 11/1994. (V. 8.) MKM. r. szerint történhet, meszelés
szigorúan tilos
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-

Határidő:
Felelős:

A beírási naplóban a távozott tanuló beiratkozásáról szóló értesítés dátumát
minden esetben be kell jegyezni.
2008. szeptember 30.
Holubné Hunya Anikó intézményvezető, Dr. Kovács Béla intézményvezető

III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102 § (2) bekezdés d) pontja alapján elrendelt átfogó szakmai ellenőrzés
megállapításai alapján a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 288/1999. (X. 28.) KT. számú
határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
 Az alapító okirat 4.1. pontjának második francia bekezdése az alábbi szövegrésszel
egészül ki: „valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók”
 Az alapító okirat 4.1. pontjának harmadik francia bekezdésében a „pszichés fejlődés
zavaraival küzdő tanulók esetében” szövegrész törlésre kerül és helyébe az alábbi
szövegrész kerül: ”a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége”
 Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbi negyedik francia bekezdéssel egészül ki: „Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása”
 Az alapító okirat 4.2. pontjának második francia bekezdése az alábbi szövegrésszel
egészül ki: „Hátrányos helyzetű tanulók valamint”
 Az alapító okirat 4.2. pontjának harmadik francia bekezdése az alábbi szövegrésszel
egészül ki: ”- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos
tanulók; -a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége;”
 Az alapító okirat 4.2. pontja az alábbi negyedik francia bekezdéssel egészül ki: „Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102 § (2) bekezdés d) pontja alapján elrendelt átfogó szakmai ellenőrzés
megállapításai alapján a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 19/1998. (I.
29.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
 Az alapító okirat 3. pontja az alábbi hetedik-nyolcadik francia bekezdéssel
egészül ki:
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos
nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos
tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenessége)
- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók
nevelése-oktatása”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
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18. Napirendi pont
ÖMIP programjának 2008-2012 időszakra szóló jóváhagyása
Várfi András polgármester az Ügyrendi bizottság elnökét kérte fel a napirend ismertetésére.
Szabó Balázsné tájékoztatásul elmondta, a Közoktatásról szóló törvény előírja az Önkormányzati
Minőségellenőrzési Programban időszakokat kell meghatározni. Korábbi volt a 2004-2008-as ciklus,
mely zárásaként megtörténtek az átfogó szakmai és törvényességi ellenőrzések külső szakértők
bevonásával. Következő ciklus előirányzatai között szerepel elsődlegesen a bánásmód követelménye
alapján a hátrányos helyzetben lévő gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása konkrétabb
megfogalmazása. A következő ciklus a minőségfejlesztési rendszert és a program által előírt formában
történő működtetést magában foglalja, és elfogadásra javasolja.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő előző napirendi ponthoz kapcsolódóan megköszönte az
intézményvezetők precíz, alapos munkáját az intézményük vezetésében.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, további hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
314/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az
Önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját a
2008-2012-es időtartamra és az abban foglalt minőségfejlesztési rendszert a program által
előírt formában működteti.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyben utasítja Dr. Csorba
Csaba jegyzőt, hogy az éves munkatervek alapján működtesse a közoktatási intézményekre
vonatkozó minőségfejlesztési rendszert.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapdokumentumainak fenntartói jóváhagyása
Várfi András polgármester ismételten Szabó Balázsnét kérte fel a tájékoztatásra.
Szabó Balázsné Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2007.
szeptember 1-től lát el óvodai feladatot is. Az intézvényvezetője egy évet kapott arra, hogy az
intézmények alapdokumentumokat összedolgozza. Ez megtörtént, az alapdokumentumokat
benyújtotta, az intézményi és szülői közösség megismerte és elfogadta egyhangúlag az
alkalmazottakkal együtt. Kérte a képviselő-testületet a jóváhagyás elfogadására.
Várfi András polgármester megköszönte a rövid tájékoztatást. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
315/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete külső közoktatási szakértő
véleménye alapján jóváhagyja a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programját,
azzal, hogy a szakértői véleményben foglalt korrekciókat az intézményvezető vezesse át a
dokumentumon.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda intézményi minőségirányítási programját, szervezeti és működési
szabályzatát valamint iskolai és óvodai házirendjét.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában a 2008/2009-es tanévben indítandó tanulócsoportok és
létszámok jóváhagyása
Várfi András polgármester az ügyrendi bizottság elnökét kérte fel a napirend ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottság elnök elmondta, megadott csoportlétszámmal indítható el egy-egy osztály
tanév kezdetén. A csoportlétszámok túllépése esetén a fenntartónak engedélyt kell adni. A Kis Bálint
Általános Iskola esetében 3 első osztály esetén van erről szó. Ehhez kér hozzájárulást és engedélyt az
intézményvezető. Valamint az Oktatási Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához is fordultak az
engedélyezés ügyében. A korábban már említett SNI-s gyerekek növekvő létszáma miatt szükséges.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában a
képviselő-testület tagjait felkérte a szavazásra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal jóváhagyta, a következő határozatot hozta: [Babos László igen,
Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
316/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008/2098-es tanévben a Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményben az első évfolyamon három osztály
indításával az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi:
- Óvodai nevelés Százszorszép tagóvoda

4 csoport

Napraforgó tagóvoda

1 csoport

- Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyam

23 csoport

- Napközi otthonos ellátás

10 csoport

II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 95/A § (8) bekezdésében foglaltak alapján kérelemmel fordul az Oktatási Hivatal+
Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához, melyben a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda első
évfolyamán a maximális osztály és csoportlétszámokat meghaladó osztályok esetében az
alábbi osztály és csoportlétszámok engedélyezését kéri a 2008/2009-es tanévben:
Ktv. 3. sz. mell. II/3.
Engedélyezhető
Tanulók pontjában foglaltak Átszámított Maximáli
Osztály
max. 20 %-os
száma
alapján 2 főnek
létszám
s létszám
eltérés
számítandó
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1. a.
1. b.
1. c.
Határidő:

23
24
25
azonnal

6
7
6

29
31
31

26
26
26

31
31
31

21. Napirendi pont
Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium tanulóinak 2008 évi érettségi vizsga eredményéről
Várfi András polgármester elmondta, az Ügyrendi bizottsághoz tartozó előterjesztést ismételten az
elnök ismerteti.
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az elmúlt időszakban 2 osztály tett érettségi
vizsgát a Kner Imre Gimnáziumban. Az előterjesztésben az elért eredményeket megismerhették a
képviselők. A vizsga körülményeit a vizsgabizottság megfelelőnek ítélte meg.
Várfi András polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését. Megkérdezte van-e kérdés,
észrevétel. hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a szavazásra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta, az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
317/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 2008. évben érettségi vizsgát tett tanulók
eredményeiről készített tájékoztatót.
Határidő. azonnal
22. Napirendi pont
Tájékoztató a Határ Győző Városi Könyvtár valamint a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény átszervezéséről
Várfi András polgármester a Határ Győző Városi Könyvtár, valamint a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény átszervezéséről szóló tájékoztató ismertetésére az Ügyrendi bizottság
elnökét kérte fel.
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, városunkban az előbb említett két
intézménynél folyik átszervezés. Az illetékes szerveket fel kellet keresni, hogy az ő működési
tervükkel nem ellentétes-e az átszervezés. Mindkét esetben az átszervezés lehetőségére kapták meg a
választ. Mivel a Művészetoktatási Intézmény esetén feladatbővítés is történik, kérdés, hogy újbóli
minősítési vizsgálatot kell-e kérni. Erre még nem érkezett válasz, az új eljárási rend megjelenésére kell
várni.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a tájékoztató elfogadásáról való szavazásra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta, az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
318/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Határ Győző Városi
Könyvtár valamint a Városi alapfokú Művészetoktatási Intézmény átszervezéséről készített
tájékoztatót.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Intézményi konyhák átszervezésére beérkezett javaslatok ismertetése
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, az intézményi konyhák átszervezésére beérkezett
javaslatokat valamennyi bizottság megtárgyalta, értékelte. Március óta igen sok szó esett az anyagról.
Cél lett volna az évi 19 millió forint önkormányzati támogatásból lefaragni, illetve, hogy olyan
vállalkozás jelentkezik, aki nem igényli a támogatást. Tudomásul kell venni azt is, hogy az intézményi
konyháink évről évre felújításra szorulnak, ezért közbeszerzési eljárást kezdeményezett a képviselőtestület, melyet meg is vitattak. A közbeszerzési eljárást a helyi ajánlatok alapján nem lehet kiírni,
ezért a határozati javaslat alapján a képviselő-testület nem kíván kiírni közbeszerzési eljárást. Úgy
véli, rendkívül felelős dolog gyermekeink étkeztetése, alaposan végig kell gondolni. nem képzelhető
el, hogy sok vállalkozó lássa el megfelelő szinten a gyomaendrődi gyerekek étkeztetését, ezért
célszerű lesz továbbgondolni és ismét visszatérni a kezdethez, azaz az egy központi konyha létesítésén
elgondolkodni a képviselő-testületnek.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
319/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 224/2008. (V.29.) Gye. Kt. számú határozatát
hatályon kívül helyezi, az intézményi konyhák működtetésére nem kíván közbeszerzési
eljárást kiírni.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Kórházi Felügyelő Tanácsba tag delegálása
Várfi András polgármester felkérte az előterjesztést véleményező Humánpolitikai bizottság elnökét a
rövid ismertetésre.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Réthy Pál Kórház Felügyelő Tanácsába a
küldött mandátuma lejárt, ezért egy főt újból delegálni kell. Mivel váltás történt, Dr. Torma Éva látja
el az Egészségügyi Intézmény vezetését, ezért őt javasolja a bizottság.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában a határozati
javaslatról való szavazásra kérte fel a képviselőket, mely a képviselőasszony által elmondottakat
tartalmazza.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal a tag delegálást elfogadta, az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
320/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Réthy Pál Kórházrendelőintézet Felügyelő Tanácsába Gyomaendrőd Város küldötteként Dr. Torma
Évát a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosát d e l e g á l j a .
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Tájékoztató tüdőszűrő vizsgálat megszűnéséről
Várfi András polgármester ismételten Hangya Lajosné elnök asszonyt kérte fel az előterjesztés
ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, korábban minden évben mindkét településrészen volt
tüdőszűrő vizsgálat, ezért tájékoztatták a hivatalt, melyről majd Dr. Kövesdi Józseftől írásbeli válasz
kap a hivatal. A probléma országosan is gondot jelent. A bizottság úgy döntött nem javasolja a
tájékoztató elfogadását, a főorvos asszony interpelláljon a helyi járványügyi tüdőszűrő mellett. Munka
alkalmassági vizsgálatokhoz elfogadták a tüdőszűrő vizsgálat eredményét, amit ha külön kell
elvégeztetni, akkor háromezer forintba kerül, valamint a gyerekeknél a szakmai alkalmassági
követelmény. Javasolja a bizottság, a tájékoztatót ne fogadják el.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést, hozzáfűzte, hogy a kormány kivonulásának
hátránya az egészségügyből itt is mutatkozik. Sok embernek fizetőssé válik a tüdőszűrés, valamint
mindenkinek az ismerősei között akad olyan személy, aki ott lett kiszűrve, további vizsgálatokat ez
által végeztek és emberi életek így lettek megmentve.
Dr. Palya József képviselő hozzátette, az egészségügy leépítésének elsődlegesen részünkre igazán
érezhető példája ez. A tüdőszűre nem egy precíz vizsgálat, a kisméretű felvételeket tüdőgyógyász
átnézi, ha talál rendellenességet, akkor a további vizsgálatokra is továbbküldi. Természetesen a kiszűrt
betegek között is akad, akinél már késő a diagnosztizálás. Összességében azonban nagy jelentőségű a
szűrés. Napjainkban az egyre több a rossz anyagi körülmények között élő ember, akik között egyre
gyakoribb a TBC-s megbetegedés. Tisztességtelennek tartja, hogy fizessenek a gyerekek,
munkavállaláshoz a szűréséért.
Várfi András polgármester elmondta, Dr. Torma Éva intézményvezető főorvos jelenleg konferencián
vesz részt. Sokat foglalkozik a tájékoztatóval, nem ért egyet a tüdőszűrő megszűnésével. Azon
dolgozik, hogy a tüdőszűrést meg lehessen tartani a településen. A bizottság elnök asszony
javaslatával egyetért, miszerint a tájékoztatót ne fogadják el.
Vass Ignác képviselő elmondta, tudomása szerint nem kell fizetni a tüdőszűrésért munka alkalmassági
vizsgálat során. A vizsgálatot nem a város, hanem az ÁNTSZ rendeli meg, ott kell a forrást keresni.
Saját példáján elmondta, öt éve nem volt, mivel a körülmények olyanok voltak.
Gellai Józsefné képviselő asszony véleménye szerint objektív feltétel a hely, melynek vannak negatív
tapasztalatai, de ezt helyileg kell megoldani. Ne fogadják el, hogy nincs tüdőszűrés, ragaszkodjanak az
évi egy alkalom megvalósításához, aki el akar menni, annak legyen meg a lehetősége.
Dr. Csorba Csaba jegyző azért javasolja elfogadni a bizottsági javaslatot, mert nem kapott az
önkormányzat még írásos választ az ÁNTSZ-től. Főorvos asszony kellően körül fogja járni a témát.
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Amennyiben megfelelő javaslatot tesz a szeptemberi bizottsági ülésre, akkor az önkormányzat élhet
felterjesztési jogával az ÁNTSZ felé. A felterjesztésre érdemi reagálással kell élnie az ÁNTSZ-nek,
meg kell vizsgálni a probléma okát. A helyi feltételeket adott esetben meg kell vizsgálni, viszont sok
helyi beteget kiszűrtek az évek folyamán. Viszonylag jól működő önkéntes megelőző tevékenység volt
az egészségügy oldaláról. Sokan tudnak példákat mondani erre, megfelelő kezeléssel segítettek az ott
kiszűrt személyeken.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Pontosításként elmondta, az előterjesztés
utolsó bekezdéséről szavaz a képviselő-testület, azaz a Humánpolitikai bizottság javaslatáról. Mely
szerint, a tájékoztatót a Humánpolitikai Bizottság megvitatta, s nem javasolja elfogadását a Tisztelt
Képviselő-testületnek. A bizottság állásfoglalása az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy a Képviselőtestület kérje fel Dr. Torma Éva városi főorvos asszonyt, hogy készítsen tájékoztatást arra
vonatkozóan, hogy milyen feltételekkel lehetne helyben megoldani a tüdőszűrést.
A képviselők egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadták a javaslatot és az alábbi határozatot hozták:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
321/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tüdőszűrő vizsgálat
megszűnéséről szóló tájékoztatót megvitatta, azt nem fogadta el.
A Képviselő-testület felkéri Dr. Torma Éva városi főorvos asszonyt, készítsen tájékoztatást
arra vonatkozóan, hogy milyen feltételekkel lehet helyben a tüdőszűrést megoldani.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
2008. évben elnyert pályázatok, beruházások közbeszerzési eljárása
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét a tájékoztató megtartására.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, 2008. évben nyert Önkormányzati pályázatokról szól az
előterjesztés. 1. Gyomaendrőd, belterületi vízrendezés V. ütem; 2. Gyomaendrőd, Lévai-Kálvin utca
útburkolat felújítás; 3. Polgármesteri Hivatal Kirendeltségének felújítása; 4. Településrendezési tervek
felülvizsgálata. A kimutatásban a felsoroltakon kívül szerepel még a Gyomaendrőd Belterületi
vízrendezés III. ütem, mely megyei projekt. Valamint a szintén ez év szeptemberében induló Selyem
út III. ütem. A beruházások döntő többségében a budapesti székhelyű Darázs és Társai Ügyvédi Iroda
hirdeti meg a beruházásokat és választja ki a kivitelezőt, nemzeti eljárás keretében.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, hozzátette, a négy határozati javaslatról kell
dönteni, ezért megkérte a jegyző urat a határozati javaslatok ismertetését.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertetésként az előterjesztésben szereplő ajánlatokat felolvasta. Elmondta
még, hogy az 1. pontban szereplő Belterületi vízrendezés V. ütem esetében a képviselő-testület a
közbeszerzési eljárás lezárására és a döntés meghozatalára fenntartja a saját részére a hatáskört.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatokról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai a határozati javaslatokat 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, a
következő határozatokat hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
322/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a belvízrendezés V. üteme tárgyban indított
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
Csányi István
Izsó Csaba
Hangya Lajosné
Béres János
Szabó Balázsné
Liszkainé Nagy Mária
Szilágyiné Bácsi Gabriella
2.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az ajánlatok
értékelésére és a döntés előkészítő javaslat meghozatalára.
3.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési
eljárást lebonyolító közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.
Határidő: közbeszerzési eljárás lefolytatására: 2008. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
323/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Lévai utca-Kálvin utca útburkolat
felújítása tárgyában indított közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiak
szerint határozza meg:
Izsó Csaba
Illés János
Vass Ignác
Rácz Imre
Czibulka György
Liszkainé Nagy Mária
Tóthné Gál Julianna
2.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az ajánlatok
értékelésére és a döntés meghozatalára.
3.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
lebonyolító közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.
Határidő: közbeszerzési eljárás lefolytatására: 2008. október 15.
Felelős: Várfi András polgármester
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
324/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Fő út 2. sz. alatti Polgármesteri
Hivatal kirendeltségének felújítása tárgyában indított közbeszerzési eljárás Bíráló
Bizottságának tagjait az következők szerint határozza meg:
Dr. Palya József
Gellai Józsefné
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Jakus Imre
Lehóczkiné Tímár Irén
Liszkainé Nagy Mária
Szetteli György
Szilágyiné Bácsi Gabriella
2.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az ajánlatok
értékelésére és a döntés meghozatalára.
3.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
lebonyolító közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.
Határidő: közbeszerzési eljárás lefolytatására: 2008. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
325/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd város településrendezési terveinek
felülvizsgálata tárgyában indított közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az
következők szerint határozza meg:
Csányi István
Izsó Csaba
Béres János
Dr. Kovács Béla
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Liszkainé Nagy Mária
Behán Erika
2.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az ajánlatok
értékelésére és a döntés meghozatalára.
3.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési
eljárást lebonyolító közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.
Határidő: közbeszerzési eljárás lefolytatására: 2008. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
Selyem úti útépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása
Várfi András polgármester a napirendről való tájékoztatásként elmondta, a Selyem úti építkezésre
kiírt közbeszerzési eljárásra 5 cég pályázott. Az ajánlatok közül a Vegyépszer Zrt (1151 Budapest,
Mogyoród útja 42.) nyert. A határozat javaslatot ismertette.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapította, nincs
hozzászóló, ezért a képviselőket felkérte a szavazásra.
A képviselő-testület 14 igen és 1 ellenszavazattal fogadta el a javaslatot, az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György nem, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
326/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Gyomaendrőd, Selyem utca III.
ütem útépítése kivitelezése tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményes. Az eljárás
nyerteseként a Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. került kihirdetésre, amelyet a Képviselőtestület ezennel jóváhagy és felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
2009-ben megépítésre tervezett belterületi utak kiválasztása
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetésére megkérte Izsó Csaba elnököt.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az önerős belterületi utak pályázatával
kapcsolatban, 2008-ban is megtörtént a belterületi utak fejlesztése, idén 8 utca pormentesítése történik.
Ezen kívül a Selyem utca III. ütem is elindul. 2009-ben is el kell dönteni, mely utcák kerüljenek
aszfaltozásra. Az előterjesztésben választókerületenként kerültek felsorolásra az utcák és a hozzá
tartozó adatok, melyeket felsorolt és jellemzett.
4. sz. választókerület: Bessenyei György utca; 5. sz. vk.: Toldi, Bánomkerti u.; 6. sz. vk.: Újkertsor; 7.
sz. vk.: Bem, Halász, Fő út (Kárász-Kántorkert között); 9. sz. vk.: Vasvári Pál, Kenderáztató;
Öregszőlőben Polyákhalmi és Ugari utcák szerepelnek a tervben. A szándéknyilatkozatok nem
mindenhol készültek el. Kérte a tervezet megvitatását.
Várfi András polgármester megjegyezte a hozzászólók bejelentkezése alapján is kitűnik, hogy a
képviselőknek rendkívül fontos, hogy a körzetükben lévő utcák aszfaltozva legyenek, viszont a
javaslat szerint a jövő évi költségvetés megtárgyalásakor kerül sor a pontosításra.
Hangya Lajosné képviselő asszony kérdezte polgármester úrtól illetve a hivataltól, hogy az erre az
évre tervezett utcák elkészültek-e már.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető válaszában elmondta, folyamatban vannak.
Hangya Lajosné képviselő véleménye szerint a Szabó Balázsné körzetével együtt nem jártak jól idén,
mert a saját erő összege nagy az egyoldalassága miatt. A szándéknyilatkozatokat nemrég kérték tőlük,
ami alapján arra következtetett, hogy az utca nemsoká épül, azonban nem történt semmi. Nincs
tisztában azzal, hogy melyik utca, milyen alapon épült meg. Miért kell a képviselőket megjáratni.
Azon kívül, hogy nem idén épültek meg az utcák, azt gondolja problémának még, hogy az idén 100
ezer forintos hozzájárulási költség esetleg több lesz jövőre. Nem szeretne emiatt lemaradni az
útépítésben, esetleg valamilyen kedvezményt kér a lemaradás miatt. Javasolja a lemaradott utcák
esetén a saját erő 10%-ra való megállapításáról hozzanak döntést.
Várfi András polgármester válaszul elmondta, minden beruházás képviselő-testületi ülésen került
döntésre. Felvetést elfogadja, végigtekintik a lehetőségeket, mely utcák esetén lehet lakossági
kedvezményt adni a megépülés reményében. Meg kell vizsgálni például a mezőgazdasági feltáró
útként való megépítését az Öregszőlőben lévő utaknak.
Czibulka György képviselő módosító javaslattal élt körzetét illetően. Két garázssor van, egyiken jár a
hulladékot elszállító kukásautó, egy kövezetlen úton. A tulajdonosok által összeadott összegből
javították ki. Mivel nem lakossági út, ezért ide nem jár támogatás. Viszont a külterületeken történő
hulladék elszállításnál az önkormányzat gondoskodik az útról. Kérte önerő nélkül az A-D épületek
mögött önerőből az útépítés, viszont teljes egészében nem tudnak annyit összeadni. Kérik a lakosok a
Gyomaszolg Kft. és az Önkormányzat hozzájárulását is. A másik garázssor tulajdonosainak erre nincs
szándéka. Kérte a javaslatának elfogadását.
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Lehóczkiné Tímár Irén képviselő asszony elmondta hozzászólásában, hogy körzetében található
Ridegváros, ami az egyik legelhanyagoltabb területe a városnak. Kevés volta a szilárd burkolatú út.
Idén három épült. Meglepetten tapasztalta az Orgona utca kihagyását, mely egyoldalas utca,
valószínűleg sok lesz az önerő. Javasolta a döntés elhalasztását.
Várfi András polgármester elmondta a képviselőasszony javaslata által eljutottak a kiinduló pontig.
Azaz, a költségvetés tárgyalásánál tekintse át a képviselő-testület újra az utcák felsorolását. Az akkori
forrásoldalnak megfelelően kell dönteni. Akkor sor kerülhet a képviselők által felsorolt utcákra is, és a
prioritás azután kerül meghatározásra.
Javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselő-testület a 2009. évben megépítésre tervezett
belterületi utak kiválasztására a 2009. évi költségvetés tervezésekor tér vissza.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
327/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete testület a 2009. évben megépítésre tervezett
belterületi utak kiválasztására a 2009. évi költségvetés tervezésekor tér vissza.
Határidő: költségvetés készítése
Felelős: Várfi András polgármester
29. Napirendi pont
Közvilágítási lámpatestbővítés, hálózat bővítés
Várfi András polgármester tájékoztatóul elmondta, egy közvilágítási lámpatest és egy meghatározott
utcaszakaszon közvilágítási lámpatestbővítést és gyalogjárda bővítési kérelem. Nem javasolta a
tárgyalást, a költségvetésben erre összeg nem áll rendelkezésre, felesleges erről most vitatkozni.
Javasolta a határozati javaslatok elfogadását.
Hangya Lajosné képviselő asszony elfogadja polgármester úr javaslatát, de kéri, hogy legyen benne a
2009. évi költségvetésben, mert 2005. óta napirenden van, lámpatest viszont nincs.
Szabó Balázsné képviselő asszony is elfogadja a javaslatot, de nyomatékosan kéri a megkülönböztető
figyelemmel kísérését a Dobó utcának, ahol nincs járda, világítás és kövesút.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában a képviselőket kérte a határozati javaslatokról való döntésre.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadta el a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
328/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
1.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közvilágítás hálózatának bővítése kapcsán a
Gyomaendrőd, Gyóni Géza u. 2. számhoz tartozó kapubejáró közvilágítási lámpatest és oszlop
elhelyezését nem támogatja, mivel a 2008. évi költségvetésben nem áll rendelkezésre fedezet.
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2.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közvilágítás hálózatának bővítése kapcsán a Dobó
utca 35-45 szám közötti közvilágítási hálózatának bővítését, minden második oszlopra történő
lámpatest felszerelését és gyalogjárda építését indokoltnak tartja, de forráshiány miatt a 2008.
évi költségvetésből nem tudja fedezetét biztosítani.
Határidő: 2009. évi költségvetés készítése
Felelős: Várfi András polgármester
30. Napirendi pont
Békési Kistérségi Társulás kérelme
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Vass Ignác képviselő tájékoztatásul elmondta, a Békési Kistérségi Társulás kérte, az önkormányzattól
igényelt 19 millió forint visszafizetési határidejét 2008. augusztus 31. helyett november 15-re
módosítani. Az önkormányzat likvidhelyzetét rontja, de garantált a kifizetés. Ha a kérelmet nem
teljesíti és készfizető kezesként lép be az önkormányzat a hitelfelvételhez a visszafizetési határidő
módosítása helyett, az hátrányosabb. A Kistérség beruházásának elkészülése után garantált a
visszafizetés. A bizottság javasolja a határozat elfogadását.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a
napirenddel kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozatról való
szavazásra.
A képviselők egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadták javaslatot, és a következő határozatot hozták:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
329/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hozzájárul a Békési Kistérségi Társulás és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata között 2008. április 14-én létrejött kölcsönszerződésben
szereplő visszafizetési határidő 2008. november 15-ére történő módosításához.
Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
Projektmenedzseri Iroda 2008. I. félévi beszámolója
Várfi András polgármester a Pénzügyi Bizottság elnökét kérte fel az előterjesztés ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a tájékoztatóból látszik, hogy amiért az iroda létrejött azt
elvégzi, javasolja a tájékoztató elfogadását. Az előterjesztés tartalmazza az első félévben beadott
pályázatokat, azok elbírálását. A nyertes pályázatok felsorolását, valamint a további fő feladataikat.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámolóról való szavazásra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a Projektmenedzseri Iroda I. félévi
beszámolóját, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
330/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Projektmenedzseri Iroda 2008. I. félévi
beszámolóját.
Határidő: azonnal
32. Napirendi pont
Együttműködési megállapodás kötése a Hétszínvirág-Tüskevár Bt-vel
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, a Hétszínvirág-Tüskevár Nonprofit Szolgáltató
Bt az endrődi kis tornatermet kívánja felújítani és sport jellegű szolgáltatást nyújtani. A pályázatot az
önkormányzat nyújthatja be, melyhez szükséges egy együttműködési megállapodás megkötése.
Hozzászólás hiányában megkérte jegyző urat ismertesse az előterjesztés lényegét.
Csorba Csaba jegyző elmondta az együttműködési megállapodás formáját kell megtalálni, melyben a
Bt a pályázat költségeihez megfelelően hozzá tud járulni. Jogcímet kell találni, mellyel a társaság a
saját erőhöz illeszkedő anyagi támogatást biztosít az önkormányzat részére, oly módon, hogy ez ne
jelentsen a későbbiek folyamán elszámolási gondot.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás a napirendhez nem
volt, ezért a határozatról való szavazásra kérte fel a képviselőket.
A képviselő-testület az együttműködési megállapodás benyújtásáról szóló javaslatot 15 igen
szavazattal fogadta el, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György
igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
331/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a
Hétszínvirág-Tüskevár Nonprofit Szolgáltató Betéti társasággal kötendő együttműködési
megállapodás tervezetét terjessze be a képviselő-testület 2008. szeptember havi ülésére.
Határidő: 2008. szeptember 25.
Felelős: Várfi András polgármester
33. Napirendi pont
TIOP pályázat benyújtása a Határ Győző Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése
érdekében
Várfi András polgármester megkérte a Határ Győző Városi Könyvtár vezetőjét az előterjesztés rövid
ismertetésére.
Dinyáné Bánfi Ibolya könyvtárvezető tájékoztatásul elmondta, a pályázat lényegének azt tartja, hogy
a Megyei könyvtár konzorciumi tagnak bevette a helyi könyvtárat. A pályázati kiírás szigorú, csak így
van esélye a tagoknak a megyei könyvtárral közösen induljanak.
A pályázat célja infrastrukturális megvalósítás, számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzésére
lesz lehetőség, mellyel országos hálózathoz, illetve egy kialakítandó digitális megyei rendszerhez,
mint aktív tag csatlakozik a könyvtár. Lehetővé válik egy digitalizáló műhely kialakítása is, mellyel a
helyben található egyedi dokumentumokat országos szinten hozzáférhetővé tudják tenni.
Hangya Lajosné képviselő a könyvtár vezetőjétől kérdezte, lehetőség lesz-e a könyvtárközi
kölcsönzés kibővítésére, ami mostanában nem megvalósítható. Jelenleg megyeit nem lehet működtetni
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megfelelően. Jelenleg, ha megyei könyvtárból kölcsönöz könyvet, akkor személyesen kell
gondoskodni a visszavitelről.
Dinyáné Bánfi Ibolya válaszában elmondta jelenleg is működik a könyvtárközi kölcsönzés. A
kormány nem finanszírozza az általa létrehozott országos dokumentációküldő rendszer
finanszírozását. Az olvasónak kell az elhozott könyvért felelnie és fizetni. Jelenleg is működik az
országos lekérés, az ingyenes visszakérést szüntették meg. Ennek elősegítését elektronikus úton fogják
majd kérni és küldeni. A gyomaendrődi könyvtár is tagja az országos dokumentumellátó rendszernek.
A jelenleg megpályázott rendszer lehetővé teszi, hogy elektronikus úton fogadjon dokumentumot
bárhonnan és ilyen formában tudjanak küldeni.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket járuljanak hozzá a pályázat benyújtásához a határozati
javaslatban szereplő feltételekkel.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 15 igen szavazattal támogatta, és a következő határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
332/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár
a Békés Megyei Könyvtár és Humánszolgáltató Centrum által létrehozott konzorciumban
tagként részt vegyen és a TIOP-1.2.3/08/01 pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kijelenti, hogy a Határ Győző Városi Könyvtárat, a
beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a
projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
34. Napirendi pont
Nemzeti Földalapba tartozó termőföld tulajdonrész ingyenes tulajdonba kérése
Várfi András polgármester a napirendről való tájékoztatásként elmondta, a települési önkormányzatai
feladatok ellátásának elősegítése céljából a Nemzeti Földalapba történő termőföld tulajdonrész
ingyenes tulajdonba kéréséről szól az előterjesztés. A földterületekkel korábban már több alkalommal
foglalkozott a képviselő-testület. Az Ipari Park építéséhez, az idegenforgalom fejlesztéséhez, a
település gazdasági és idegenforgalmi fejlesztéséhez valamint szociális földprogram megvalósításához
lesz szükség a megnevezett területekre. A legegyszerűbb lehetőség a földcsere, mely most
kezdeményezésre kerül. A vagyonkezelő szervezet változott meg, ezért és újabb földterületek
bevonása miatt kell újra megkérni a földterületeket. A Nemzeti Földalapkezelő Békés Megyei
Kirendeltségének vezetője egyeztetett a Csejti föld használójával. Kérte a képviselő-testületet
támogassa a határozati javaslatot.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket, a határozati javaslatról történő szavazásra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen,
Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

459

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
333/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete jóváhagyja a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. Békés Megyei területi Irodához 2008. július 22-én kelt és benyújtott az alábbi
területcsere kérelmet.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
35. Napirendi pont
Gye, Eötvös utca 9. sz. alatti ingatlan nyílt árverésen történő értékesítése
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, a telekkel eddig mindig csak gond volt. A
szomszédok állandóan panasszal éltek a telek rendezetlensége miatt. Homonnai úr tulajdonában egy
másik hasonló telek is van. Az Eötvös utcai telek nyílt árverésen értékesítésre kerül, melynek
feltételeit tartalmazza az előterjesztés.
Megkérdezte van-e kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Hozzászólás nem volt, ezért a
képviselőket kérte a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
334/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Eötvös utca 9.
szám alatti ingatlant meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
szám
2449

Terület nagysága, egyéb megjegyzés

Kikiáltási
ár ( Ft )
618
m2.
Az
ingatlant
bontási 1.086.000
kötelezettség terheli. A lakóépület
lebontásra került, a melléképületek még
állnak.

1.
2.
3.
4.

Licitlépcső
( Ft )
10.000

Az árverés időpontja: 2008. szeptember 30-án de. 10.00 óra.
Az árverés helye: Városháza kistermében (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban
szerepel. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2008. szeptember 30-án de. 9.00-ig - a
kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a
Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi
bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését.
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
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sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki betudható ok
miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül
megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg
kell megfizetnie.
8. Az ingatlannal 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.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
36. Napirendi pont
Tütü-Ker Kft területvásárlási kérelme, Poharelec László területcsere ajánlata
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetésére felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét.
Izsó Csaba bizottság elnök tájékoztatásul elmondta, Poharelec László a Tütü-Ker Kft. ügyvezetője az
önkormányzathoz fordult területcsere ajánlattal egy műszaki áruház építési területének megszerzése
céljából. Az önkormányzat a területcseréhez ilyen formában nem járult hozzá, mert több hátrány érné
az önkormányzatot a csere kapcsán. A Lidl áruház mögötti területen történő építés esetén az Október 6
lakótelep melletti zöld terület kisebb lesz, a játszóteret át kellene helyezni. Több olyan fát kellene
kivágni, mely az épület útjában áll. Az előterjesztésben felsorolt több kockázatot mérlegelt a Bizottság
és nem támogatja a cserét.
Vass Ignác képviselő legnagyobb problémának tartja a magántulajdon és a társasági tulajdon
keveredését. Amíg nincs tisztázva, addig nincs miről tárgyalni.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzászólásában elmondta, az önkormányzat a vagyonát nyílt árverésen
értékesítheti. Meg kell teremteni az értékesítés feltételei, a társaság pedig itt vásárolhatja meg az
ingatlant az önkormányzattól. A magántulajdonban lévő ingatlannal történő cserének a jogi oldala
jelenleg nem áll fenn.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatásokat. Megkérdezte van-e kérdés a napirenddel
kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a területcsere elutasításáról szóló
határozati javaslatot,és a következő határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György
igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
335/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elutasítja a Tütü-Ker Kft. (székhely: 5500
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 66. szám) Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát
képező 3409/12 hrsz.-ú lakótelep megjelölésű ingatlanból területvásárlásra illetve ehhez
kapcsolódóan Poharelec László Gyomaendrőd, Honvéd utca 7/1. szám alatti lakos
területcserére benyújtott kérelmét.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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37. Napirendi pont
Körös-menti Biomassza Szövetkezet erőmű beruházásához elvi hozzájárulás
Várfi András polgármester elmondta, a képviselő-testület már korábban is foglalkozott az alternatív
energiaforrásokkal. Voltak már tárgyalások befektetőkkel, melynek érdekében területszerzés is
történik földcserével. A német testvérváros képviselői is hoztak befektető csoportot szélerőmű
beruházásra.
Jelen esetben a Körös-menti Biomassza Szövetkezet kéri a képviselő-testület elvi hozzájárulását
beruházásának megvalósításához. Megvalósulás esetén munkahelyeket jelent, az Ipari parkba
betelepülőknek alternatív energia lehetőségét biztosítana majd. Javasolta a határozat elfogadását.
Megkérdezte van-e észrevétel a napirendhez. Hozzászólás hiányában a képviselőket felkérte a
határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
336/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Képviselő-testülete elvi támogatását adja a Körös-menti Biomassza
Szövetkezetnek a Gyomaendrődön tervezett környezetbarát elektromos és hőenergiát biztosító
fűtőmű beruházási elképzeléseihez.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
38. Napirendi pont
Dísz-kútágas elhelyezése a Bocskai I. utca 56. sz. előtti közterületen
Várfi András polgármester a Városfenntartó bizottság elnökét kérte a napirendről való tájékoztatásra.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a dísz-kútágas elhelyezésének előterjesztése már
szerepelt korábbi ülésen. Rafaj János helyi lakos kérelemmel fordult a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy
a tulajdonában lévő Bocskai u. 56. sz. előtti közterületre egy dísz-kútágast szeretne elhelyezni. Előző
határozat alapján a döntést elhalasztották, Szonda István véleményét megvárják. A vélemény
megérkezett, ismertetésére felkérte Szonda Istvánt.
Szonda István etnográfus-muzeológus szakvéleményét ismertetve elmondta, többféle oldalról
vizsgálta a problémát. Az írásos szakvéleményében próbálta megvilágítani, mely aspektusok
mozgatják a dísz-kút elhelyezést. Első benyomásra elvetendőnek gondolta, olyan tárgy kihelyezését,
melynek nincs funkciója. Mélyebben vizsgálva a problémát, többekkel megtárgyalva a folklór és a
folklorizáció keveredése, azaz bizonyos tárgyak újbóli megjelenése újra a társadalomban. Más
funkciót kapnak a tárgyak. Olyan ajánlatott tett a dísz-kútállító családnak, amennyiben az általa
megadott paraméterek szerint készül el, azaz hasonlít egy parasztudvaron lévő gémeskútra, nem lesz
rajta műgólya, nem hivalkodó színű, olyan helyzetben elhelyezve, ahol sem közlekedést, sem a
magasfeszültségen nem zavarja, balesetvédelmi okokból is megfelelően elhelyezhető. Nem támogatja
az ötletet, viszont meg sem akadályozza.
Másrészt vizsgálta még emberi, társadalmi oldalról is a problémát. A polgárosodás terméke, a zsáner
megteremtése, a díszlet, ahol sok giccsel találkozhatunk. Más által kategorikusan elfogadott tárgyakat
próbál az egyszerű ember számára elérhetővé tenni.
Összefoglalva elmondta, városunkban engedni kell a hasonló „színfoltok” megjelenését. Véleménye
alapján, ha a dísz-kút állíttató a megadott paramétereknek megfelelően valósítja meg a tervét, akkor
támogatja a tárgy kihelyezését.
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Várfi András polgármester elmondta elsőre ő sem támogatta a felállítást. Meggyőző volt az érvelés, a
képviselő-testület támogasson egy civil kezdeményezést, ami természetesen nem jelenti azt, hogy
rendszeresen erre sor kerüljön. Részéről támogatja, a határozati javaslat II. pontját javasolja elfogadni.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként a II.
határozati javaslatról szavazzanak, amely szerint engedélyezik a dísz-kútágas közterületen való
elhelyezését.
A képviselő-testület 11 igen, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László nem, Béres János tartózkodás, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác nem, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
337/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete engedélyezi Rafaj János Gyomaendrőd, Bocskai
utca 56. szám alatti lakosnak a dísz-kútágas közterületen való elhelyezését Szonda István
néprajzos, muzeológus által meghatározott formában, színben és kidolgozásban az
előterjesztéshez mellékletében szereplő fotón bemutatott helyen.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester gratulált Rafaj Jánosnak a kitartásért.
Rafaj János érintett hozzászólásában elmondta, szavait személy szerint polgármester úrnak intézi.
Örült a döntésnek, megköszönte Szonda István szakvéleményét. Megköszönte a döntést, és ígéretet
tett a gémeskutat úgy állítja fel, hogy az mindenki örömére és megelégedésére szolgál. Megköszönte a
döntést.
39. Napirendi pont
Szaci Kft. Kérelme
Várfi András polgármester a napirendi pontról való tájékoztatásként elmondta, a Szaci Kft.
kérelemmel fordulta a képviselő-testület felé, miszerint az endrődi vásártéren megvásárolt ingatlanon
nem tudta határidőre megvalósítani az autómosót az engedélyek beszerzésének hiánya miatt. A
határidő módosítását kéri egy évvel későbbre, 2009. szeptember 30-ra. Javasolta a határozati javaslat
elfogadását.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati
javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
338/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a SZACI Kft. kérelmének (Gyomaendrőd, Körösi
Csoma Sándor u. 15.) helyt ad. Az 5159/17 hrsz-ú 1373 m2 terület beépítetlen terület művelési
ágú ingatlanon 192/2007.(VI.26.) Gye. Kt. határozatban foglalt kézi autómosó létesítésnek
2008. szeptember 30. napjára kitűzött határidejét meghosszabbítja 2009. szeptember 30.
napjáig.
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Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
40. Napirendi pont
Gyomaendrődi Fiatalok Egyesület kérelme
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét a tájékoztató megtartására.
Izsó Csaba bizottsági elnök, tájékoztatásul elmondta, a Gyomaendrődi Fiatalok Egyesülete
képviselője Raffael Attila, kérte a képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy az egyesület
székhelye Endrődi Közösségi Ház címén, a Blaha L. u. 21, sz. alatt kerüljön bejegyzésre. A
Közösségi Ház jelenlegi vezetője, Ungvölgyi János ehhez elviekben hozzájárult. A Véleményező
bizottság nem javasolta a hozzájárulás megadását, mert nem látja az Egyesület céljait, elképzeléseit,
jövőképét. Amíg a fenti hiányosságokat az Egyesület nem pótolja, addig a bizottság nem javasolja
jóváhagyni a kérelmét.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Egyetért a bizottság véleményével.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László tartózkodás, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
339/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Fiatalok
Egyesület kérelmét elutasítja, és nem járul hozzá ahhoz, hogy az egyesület az Endrődi
Közösségi Házat – Gyomaendrőd, Blaha u. 21. – mint önkormányzati tulajdont székhelyként
jelölje meg.
Határidő:
Felelős:

2008. szeptember 15.
Várfi András polgármester

41. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakás állományról
Várfi András polgármester felkérte a véleményező Humánpolitikai Bizottság elnökét a tájékoztatásra.
Hangya Lajosné bizottsági elnök asszony tájékoztatásul elmondta az önkormányzati tulajdonú
bérlakásokról a Gyomaszolg Kft. elkészítette a beszámolót. Az önkormányzatnak 74 bérlakása van,
ebből szociális bérlakás 31, szolgálati bérlakás 19, költségalapú bérlakás 24. A lakások állapota az
újonnan építetteknek jó, viszont szociális lakások, 17 komfort nélküli, melyekkel sok a gond. Egyrészt
nagyon lelakottak, nem történtek felújítások, azon kívül a benne lakók nem szívesen fizetik a
viszonylag kevés lakbért sem.
A költségalapú és a szociális bérlakások kiutalása a Humánpolitikai Bizottság, míg a szolgálati
bérlakások kiutalása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
2004-ben a beszámoló alkalmával járták be a lakásokat, most a Gyomaszolg Kft. ügyvezetője és
munkatársai járták be. Jó lenne a komfort nélküli lakások számát csökkenteni. A lakásállomány
összességében nem csökkenhet, erre kötelezettség van, így kapott a hivatal állami támogatást. A
korábban meghatározott lakáslétszámok csökkentése úgy valósítható meg, ha helyettük újat építenek.
Hosszú távú lakásgazdálkodási koncepció kidolgozását kell megvalósítani, a szükséglakásokat
folyamatosan kiváltani új lakásokkal. Valamint előre kell vetíteni a jövő évben a lakbérek emelését.
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Várfi András polgármester egyetért az elnök asszonnyal, valóban helyes lenne kidolgozni egy
lakáskoncepciót, melyet kezdeményezhet is. Saját elképzelésként elmondta, a Vízmű sori területen
leépült ingatlanok vannak, sok szegény embernek jelentős változást jelentene az életében, ha más
környezetbe kerülnének. Az ingatlanok lebontása után értékes telkekhez jutna az önkormányzat, amit a
fürdő közelében tudna hasznosítani.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot, az alábbi határozatot
hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
340/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú
bérlakások állapotáról szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
42. Napirendi pont
Tájékoztató lakásépítéshez, bővítéshez illetve vásárláshoz nyújtott önkormányzati támogatásról
Várfi András polgármester a Humánpolitikai bizottság elnökét kérte fel a napirendi pont
ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottság elnök asszony tájékoztatásul elmondta, 2008-ban 8 kérelem érkezett, ebből
2 lakásépítésre, 5 lakásvásárlásra, 1 kérelmező lakásbővítésre igényelt támogatást. Lipták Judit
újságírónak a Békés Megyei Hírlapban való megjelentetést megköszönte. A feltételeknek megfelelő
személyeknek minden hónapban megvan a lehetősége. Sajnos kevés a fiatal házas, aki lakást vásárol
és építkezik.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban. Hozzászólás
hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatást, az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
341/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2008. július 31. napjáig kiosztott, fiatalházasok
első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
43. Napirendi pont
Tájékoztató mezőgazdasági földterületek haszonbérletbe adásának árveréséről
Várfi András polgármester az előterjesztésben szereplő tájékoztatás elmondta, miszerint a 0155/17 és
02629/39 hrsz-ú mezőgazdasági földterületek haszonbérletbe adásának árverésén az egyik terület 45
kg/AK, a másik terület 25 kg/AK értéken, jó áron keltek el. Az árverés eredményes volt.
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Megkérdezte van-e a napirendhez hozzászólás, kérdés, észrevétel. megállapította, hozzászólás nincs,
felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való döntésre.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatást, az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
342/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a tulajdonában lévő 0155/17 és
02629/39 hrsz.-ú mezőgazdasági földterületek bérbeadására 2008. július 23.-án megtartott
nyílt árverésről szóló tájékoztatatást elfogadja.
Az árverés eredménye:
Hrsz.
Művelési Terület ( ha AK
ág
)
érték

Nyertes
díj

bérleti Nyertes Bérlő

0155/17

szántó

31,5962

1315,48

45 kg/AK

Szarvasker Kft.,
Szarvas, Partizán u. 2.

02629/3
9

gyep

40,8892

261,68

25 kg/AK

Bíró Imre,
Gyomaendrőd, Sugár u. 10.

Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
44. Napirendi pont
Tájékoztató a juh hodály üzemeltetéséről
Várfi András polgármester elmondta, a gyomai vashídnál található juhhodály – Korábban a Dógos
Kft. működtetésében – rossz képet mutat. A juhhodály nem megfelelően volt üzemeltetve. Egy
vállalkozó pályázaton kívül tett ajánlatot, megkapta, személyesen is látta, körbejárta, rendben van.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati
javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatást, az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
343/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Képviselő-testülete elfogadja a tulajdonát képező 01140/11 hrsz-ú 9798 m2
nagyságú ingatlanon lévő juh nyári szállás tartós üzemeltetéséről szóló tájékoztatást.
Határidő: 2008. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
45. Napirendi pont
Tájékoztató a hulladékkezelési közszolgáltatás végrehajtásáról
Várfi András polgármester elmondta, az ülés folyamán sokat foglalkozott a képviselő-testület a város
hulladékszállításával. A városnak vannak szépen épített, rendezett helyei is, de a rosszat veszik észre
az emberek.
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Jó lenne, ha a városban lakók szelektív hulladékgyűjtést végeznének, családi házaknál házi
komposztálót állítanának fel. Korábban a Gyomaszolg Kft. végezte a vállalkozók hulladékszállítását.
A következő hónapban zárt ülésen kerül megtárgyalásra a két cég (Gyomaszolg Kft. és
Gyomaközszolg Kft.) ügyeinek egymás közötti rendezésére. Két külön cégről van szó. A
hulladékszállítást a lakosság körében a Gyomaközszolg végzi, az ráfizetéses. Helyére kell tenni a
cégek vezetését, ügyeinek intézését. Mindennemű hulladék elszállítása a Gyomaközszolg Kft.
feladata.
Megkérdezte van-e a tájékoztatóval kapcsolatban észrevétel, kérdés. Hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatást, az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
344/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a hulladékkezelési közszolgáltatás végrehajtásáról
szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
Határidő: azonnal
46. Napirendi pont
Tájékoztató a július 19-20-i hulladék-átvételi akcióról
Várfi András polgármester a Városfenntartó Bizottság elnökét kérte fel a napirend rövid
ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a város lakosainak óhajának teljesítésére kicsit késve, de
megvalósította az önkormányzat a teljesítést. A nyári időponttól függetlenül sikeres volt az akció.
Attól függetlenül, hogy nem a város intézte a beszállítást, a lakosok egyénileg vagy közösségileg
megoldották a lomok beszállítását. A korábbi években napokig ingatlanok előtt elhelyezett lomok
helyett ez jobb volt, nem tornyosult több napig az utcán a lom, az utca látképét sem rontva ezzel.
Jövőben is ilyen módon kerül elszállításra a lakossági lom. Megköszönte Szőke Lajos, Kokauszki
János, Pelyva Zoltán mezőőröknek és Szetteli György előadónak a segítséget a beérkező lomok
felülvizsgálására.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a
tájékoztatással kapcsolatban. Hozzászólás nem volt, ezért felkérte a képviselőket a tájékoztató
elfogadásáról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatást, az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
345/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2008. július 31. napjáig kiosztott, fiatalházasok
első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
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47. Napirendi pont
Tájékoztató a „Mi piacunk c. civil kezdeményezésről
Várfi András polgármester megkérte a Városüzemeltetési Bizottság elnökét tartsa meg a tájékoztatót
az előterjesztésről.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a tájékoztató a Megyei Közgyűlés által került a
képviselő-testület elé, akik szeretnék, hogy a helyi termelők, kisgazdák, őstermelők által termelt
termékek kerüljenek a mi piacunkra. A „Mi piacunk” kezdeményezésnek az a koncepciója, hogy egy
egészséges élelmiszert támogató legyen, melyhez elvi támogatását kérik a képviselő-testületnek.
Véleménye szerint helyes elképzelés, melyben több pont a város előnyeire is válik. A helyi
élelmiszerek előtérbe kerülése, valamint a helyi kis- és középvállalkozások megerősödését szolgálná.
Szabó Balázsné képviselő asszony a felhívást megerősíteni kívánta, a helyi őstermelők erősítése
miatt. Véleménye szerint a saját termékek értékesítése helyben sok ember számára megélhetési pontot
jelent. Javaslatot fűzve a kezdeményezéshez, a kis őstermelők támogatására helypénzmentességet
javasol a helyi piacon.
Vass Ignác képviselő véleménye szerint ez elviekben támogatható, de mivel a piac vállalkozásban
működik ez nem kivitelezhető. A vállalkozó helyett a képviselő-testület nem dönthet.
Gellai Józsefné képviselőasszony hozzászólásában rákérdezett, a mellékelt adatlap
formanyomtatvány-e, vagy a piac bővítést meg kell-e rajta jelölni. A termékek között a helyi piacon a
hús termékek árusítását is támogassák illetve legálissá tételére törekedni.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselőasszony elmondta a helydíj fizetés megszüntetését nem látja
megvalósíthatónak az így is csekély számú résztvevő alapján. Keddenként Endrődön alig van néhány
termelő, aki ott megjelenne az árujával.
Várfi András polgármester javasolja a megadott formában való javaslat elfogadását. Egyetért, hogy a
kisnyugdíjasoknak sok a helypénz. Az adatlap csak formanyomtatvány, elindulás után lehet majd ezt
kiegészíteni, most a kérdés, hogy csatlakozunk-e a kezdeményezéshez. Az EU-nak nem követelménye
a nyugta a termelőktől, az egyesületektől rendezvényeken nem várja el a sörkimérésért nyugta
kiállítását. A mi piacunk is működhetne jobban. Javasolja a csatlakozást, ha működik, akkor a
feltételek tárgyalhatók.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a tájékoztatóról való szavazásra, javasolta a mozgalomhoz való csatlakozást.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatást, az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
346/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mi piacunk” című civil
kezdeményezésről szóló tájékoztató megvitatta és csatlakozási szándékát fejezte ki.
Határidő: azonnal
48. Napirendi pont
Hősök útja közterület névváltozás kutatása
Várfi András polgármester a Hősök útja névváltozás kutatásáról elmondta, korábban egy kérelem
volt egyik képviselő felvetésére, miszerint az utca neve nem változott meg Hősök Emlék útjáról soha.
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Az előterjesztésben található dokumentációk alapján, melyek a levéltár véleményét tükrözik, nincs
nyoma Tanácsi rendeletnek arról, hogy a Hősök Emlék útja Hősök útjára változott volna.
Fontos minden embernek a neve, a történelmi múltunk. A lakosság döntésére kell bízni, hogy
támogatja-e a névhasználatot. Nem lehet automatikusan Hősök Emlék útjáról beszélni. Amennyiben
névváltozásról döntenek, lehetne a Hősök napján emlékezéseket szervezni.
A határozati javaslat támogatása esetén az ott lakók és a vállalkozások döntenek a névváltozásról.
Illés János képviselő örült, hogy a napirendi pont újra megtárgyalásra került. A döntéstől függően
ígéretet tett, hogy annak megfelelően fognak tevékenykedni az információ beszerzésén.
Babos László képviselő hozzátette, egyetért a határozati javaslattal. Felhívta a figyelmet, ne
kövessenek el hibákat. Kérte, a jelenlegi anyagokban, és mindenhol legyenek az utcanevek teljes
egészében használva az eredeti névnek megfelelően.
Várfi Andás polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Megszívlelendőnek tartja Babos László
képviselő javaslatát a helyes utcanév használatról.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati
javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatást, az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
347/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hősök útja” elnevezésű
közterület névváltoztatását csak a korábbi közterület névmódosítások során alkalmazott
eljárási rend betartásával támogatja.
Határidő: azonnal
49. Napirendi pont
Pályázat a gyógyvíz kedvező hatását bemutató orvosi tanulmány elkészíttetése érdekében
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, az önkormányzatnak lehetősége van, egy
pályázat benyújtására orvosi tanulmány elkészítésre, mellyel a fürdő kerülne reklámozásra. Majd egy
konferenciát lehetne Gyomaendrődön megtartani, melynek összköltsége 6 millió forint, támogatási
összeg 4,5 millió, azaz 1,5 millió forint saját erő szükséges hozzá.
Czibulka György képviselő elhagyta az üléstermet, jelen van 14 képviselő.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
határozati javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatást, az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
348/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint fenntartó, pályázatot nyújt be az Önkormányzati
Minisztérium által a Turisztikai célelőirányzat forrásainak terhére meghirdetett pályázati kiírás
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alapján a helyi gyógyvíz kedvező hatásának tanulmányban történő ismertetésére, valamint
annak publikálására.
A projekt költségvetése a következőképpen alakul:
Összköltség (100%):
6 000 000 Ft
Támogatási összeg (75%):
4 500 000 Ft
Saját erő (25%):
1 500 000 Ft
A pályázat benyújtásához szükséges saját erőt Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2008.
évi költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtásra, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. szeptember 1.
Várfi András polgármester

50. Napirendi pont
Pályázat szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására
Várfi András polgármester a napirendi pontról való tájékoztatásként elmondta, a város
önkormányzata támogatási igényt nyújt be az általa fenntartott oktatási intézményekben tanuló,
kollégiumi ellátásban részesülő, óvodában, valamint művészetoktatási intézménybe járó tanulók
létszáma után. Elmondta még, a kormány több normatív támogatást megvont, a fent említett
támogatási jogcímekre jutó összeghez támogatás formájában lehet hozzájutni.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatást, az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
349/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatási igényt nyújt be az általa fenntartott oktatási
intézményekben tanuló, kollégiumi ellátásban részesülő, óvodába, valamint művészetoktatási
intézménybe járó tanulók létszáma után, az intézmények szakmai, informatikai és
taneszközeinek pótlására, korszerűsítésére, fejlesztésére, valamint azok üzemeltetésére és
működtetésére. Az Önkormányzat a támogatási igényt a 2008. szeptember 1-jei tanulói
létszám alapján, az intézményekkel egyeztetve nyújtja be a szükséges eszközök beszerzésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a támogatási igény
benyújtásra, és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. szeptember 10.
Várfi András polgármester

51. Napirendi pont
Pályázat támogató szolgáltatások, közösségi ellátások és az alacsony küszöbű szolgáltatók
befogadására és támogatására
Várfi András polgármester ismertetésként elmondta, tipikus példa a normatív támogatások
megvonásának a napirendben szereplő pályázat is, melyet a támogató szolgáltatások, közösségi
ellátások, és az alacsony küszöbű szolgáltatók befogadására és támogatásra.
Vass Ignác képviselő az üléstermet elhagyta, jelen van 13 fő képviselő.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. hozzászólás hiányában kérte a képviselőket a határozati
javaslatról való szavazásra.
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A képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatást, az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
350/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium által a 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet alapján meghirdetett pályázati
felhívásra a Térségi Szociális Gondozási Központ által végzett támogató szolgáltatásoknak az
ellátó rendszerbe történő befogadása és működésének fenntartásához évente
teljesítményarányos pénzügyi források biztosítása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtásra, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. szeptember 1.
Várfi András polgármester

Bejelentések
Szonda István hozzászólásában elmondta, egy előterjesztéshez tett javaslatot. A Zrínyi utcai ingatlan
megvásárlása esetén, mely a gyomai tájház néven került köztudatba, helyi védettség alá kerüljön. A
hivatal műszaki osztályán megtudta, hogy nincs olyan helyi rendelet, mely a helyi épületekkel
kapcsolatban rendelkezne a védetté nyilvánításra. Kérése, hogy a fontos épületek megmentése
érdekében tegyék lehetővé helyi jogszabályokkal a helyi védettség megállapítását.
Csekkeket osztott ki az ülés elején, mely alapján ötezer forinttal való hozzájárulással kérte a Zrínyi
utca tájház tetőszerkezetének felújítására a munkálatok elvégzését támogassák. Saját részéről már ezt
megtette. A korábbi felújítások is adományozásból történtek. Szeretné, ha a felújítás után ez az épület
is közösségi színtérré alakulna át. Az adományozók nevét felvésik az utókor részére a gerendára.
Czibulka György képviselő az ülésteremben megjelent, jelen lévő képviselők száma 14.
Várfi András polgármester a helyi védettségű épületek megőrzése fontos, a rendelet megalkotását a
képviselő-testület megfelelő bizottsága kezdeményezni fogja, az előterjesztést a városüzemeltetési
osztály elkészíti.
Augusztus 16-án a Hagyományos lakodalom rendezvény megszervezése sikeres volt a tájházban, de
erre alkalmas lenne a Zrínyi utcai ház.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő asszony kérte a jövő évi költségvetés megalkotásánál az endrődi
bérlakások előtti járda javítási költségére eszközöljenek összeget.
Czibulka György képviselő saját felesége orvosi ellátásáért köszönetét fejezi ki az ügyeletben lévő
orvos munkájáért.
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta a Szakmai Középiskolásokért Kulturális
Egyesület levelének tartalmát, melyben kérik Hajdú László nyugdíjas tanár foglalkoztatására a Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél. Hozzátette, hogy nyugdíjasként már egy évet állt
foglalkoztatásban, a munkáltatói jogokat pedig az intézmény vezetője gyakorolja. A drámapedagógiai
szak oktatását más személyekkel oldja meg.
További bejelentés hiányában az Ötv. 12. /4/ bekezdés b. pontja alapján javasolta a zöldfelületfenntartás szervezése, önálló gazdasági társaság létrehozása tárgyú előterjesztés megtárgyalásához a
zárt ülés elrendelését.
Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minősített többségű szavazatra van
szükség.
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A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
351/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján a
zöldfelület-fenntartás szervezése, önálló gazdasági társaság létrehozása tárgyú előterjesztés
megtárgyalásához a zárt ülést rendel el.
Határidő: azonnal

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Gellai Józsefné
hitelesítő

Szabó Balázsné
hitelesítő
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