Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
29/2008.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. november 27-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Timár Irén, Dr.
Palya József, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Szilágyiné Bácsi Gabriella és
Liszkainé Nagy Mária osztályvezetők, Tóthné Rojik Edit oktatási ügyintéző,
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 jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat és a meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a 17 fős testületből jelen van 15 fő. Illés János képviselő külföldön van, így a mai
ülésen nem tud részt venni, míg Vass Ignác képviselő jelezte, hogy a füzesgyarmati képviselő-testület
ülésen vesz részt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Dr. Kovács Béla és Rácz Imre képviselőket.
Ezt követően röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb történéseiről.
November 3-án Dr. Nagy Ágnes, a Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója volt a vendége. A
munkaügyi központ rendelkezik bizonyos forrásokkal, melyből segíteni tudja a pénzügyi válság miatt
nehézséggel küzdő helyi működő vállalkozásokat, a munkahelyek megtartása érdekében.
Meg kívánta jegyezni, hogy mind a helyi, mind pedig a regionális munkaügyi központtal jó a
városvezetés kapcsolata, ami megmutatkozik a közmunkaprogramban és a helyi vállalkozókat érintő
pályázatok során is.
November 10-én Lehóczkiné Tímár Irén képviselő asszony és személye fogadták Dr. Piriczki Bélát a
helyi ügyeletet működtető vállalkozás vezetőjét. Az utóbbi időben igen sok negatív jelzés érkezett az
ügyeleti ellátással kapcsolatban, melynek kiértékelésére került sor a személyes találkozó során.
Megegyezés született arról, hogy valamennyi jelzést továbbít a városvezetés az ügyelet felé, és
mindannyian azon lesznek, hogy a város egészségügyi ellátása jó legyen.
November 11-én a Jegyző úrral Budapesten jártak az E-urópa az önkormányzatoknak c. konferencián.
A pénzügyi válság kapcsán a bankok különböző ajánlatokat tettek az önkormányzatok felé, igen
magas kamatköltséggel. Ezen az előadáson is meggyőződött arról, hogy helyes döntés volt a kötvény
kibocsátása, amit még nem használtunk fel, de mit lehetőség rendelkezésünkre áll.
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November 12-én a Békés megyei Tourinform iroda vezetőinek szervezett egy találkozót Varga Zsófia,
a helyi iroda vezetője. Nagy megelégedéssel vettek részt az irodavezetők, több köszönő levél is
érkezett részükről a szervezéssel kapcsolatban. Lényegesnek tartják az összefogást a turisztikában, és
azt, hogy valamennyi megyei iroda ismerje meg Gyomaendrődöt.
November 13-án egy lakossági fórum keretében a Csókási zugban élő lakosokkal beszéltek az ottani
problémákról – vízkezeléshez való hozzájárulás. A lakosok többsége megadta a hozzájárulását,
felismerték azt, hogy ennek a környezetre gyakorolt hatása is jelentős, illetve a mederkotrással ott egy
igazi horgászparadicsom jöhet létre.
November 14-16 között jó néhány vacsora meghívása volt, melyeken nem tudott részt venni, mivel
Lakitelken a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett hosszú hétvégés képzésen vett részt.
Neves előadók előadásait hallgathatták meg és igen sok értékes tapasztalatot, ismeretet szerezhettek.
November 19-én a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola által szervezett esélyegyenlőségi
fórumon vett részt. Kiváló volt a szervezés, nagyszerű előadóktól szerezhettek ismereteket erről a
város oktatásának szempontjából is igen fontos témáról.
Szintén november 19-én Kunkovács László endrődi születésű fotóművész, etnográfus kiállítás
megnyitóján vett részt Dévaványán.
November 20-án került sor a környezetszépítő verseny díjazottainak járó táblák kihelyezésére. A tábla
három helyre került – Dobó Anita és Hangya Lajosné közreműködésével.
November 20-án Gyulai Zsolt kajakenus járt Gyomaendrődön. A városban fontos szerepet tölt be ez a
sportág, ezért is jó, ha egy ilyen kiváló eredményeket elért sportolóval jó kapcsolatot tartsunk fent.
November 21-én Dr. Kovács Béla igazgató úrral Szarvason jártak, ahol a TISZK –kel kapcsolatos
dokumentumok előkészítésében vettek részt. A dokumentumok elfogadásáról a december 2-i
rendkívüli ülésen kell, hogy döntsön a képviselő-testület.
November 22-én a 120-as magyar billiárd verseny megnyitóján vett részt.
November 22-én este volt a Művészetek Bálja a Varga Lajos Sportcsarnokban. Nagyon jól szervezett,
szép rendezvény részvevői lehettek.
November 24-én délután került sor a szúnyoggyérítésben részt vevő 16 település által tartott
„szúnyogkonferenciára”. Alapvetően a települések elégedettek a szúnyoggyérítéssel és a jövőben is
szeretnék, ha Gyomaendrőd gesztorságával működne ezt a társulás.
November 24-én este a K&H Bank évzáró rendezvényén vett részt Békéscsabán a Jókai Színházba. A
bank fiókkal rendelkezik itt Gyomaendrődön, és az év folyamán közel 1 millió Ft támogatást nyújtott a
város különböző rendezvényeihez.
November 25-én egy Vasút történeti kiállítás nyílt a Katona József Művelődési Központba.
November 25-én délután volt a Tűzoltó Köztestület közgyűlése, ahol döntöttek a parancsnok
személyéről, Szemlits Gyula lett a parancsnok. Ugyanakkor elfogadásra került a köztestület
költségvetése.
Szintén ezen a napon a Keselyősi gazdák részére tartottak egy fórumot, melynek témája a Hunyai
összekötő út megépítése volt. A terv elkészült, melyről a gazdáknak változó volt a véleményük. Az út
megépítése fontos volna a városnak, hiszen a hulladéklerakót és az ipari parkot ezen az úton is meg
lehetne közelíteni.
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További bejelentése nem volt, megkérdezte az alpolgármester urat, a bizottság elnököket, képviselőket
van e napirend előtti bejelenteni valójuk.
Hangya Lajosné bizottság elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy november 14-én került
megrendezésre a Szociális munkások napja, ami egy munkaértekezlettel kezdődött, ezt követően pedig
ünnepi műsor volt. ugyanakkor az Őszikék Idősek Otthona itt ünnepelte 10. születésnapját. Jó volt
látni, azt a jó munkahelyi közösséget, tudni azt, hogy vannak még a városban ilyen jó kis közösséget.
Szólt még arról, hogy a Lévai és Kálvin János utca felújítása megtörtént, de a padkázás nem murvával
történt, hanem földdel. Ez azért okoz gondot, mert ebben az esős időben a föld nem tudott kellően
tömörödni, így az Agrimill és a sertésrakodó előtti kanyarban már tengernyi mély árok van, ami
nagyon balesetveszélyes. Jó lenne, ha legalább ezt a részt murvával feltöltenék.
A lakosok várják az avar elszállítását, amiről már korábban volt szó.
Végül tájékoztatásként elmondta, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. igazgatójával megtekintették a
Losonczi u. 16.sz. alatti szociális bérlakást. Jó lenne, ha azt az önkormányzat felértékeltetné, és
megpróbálnák értékesíteni. Ilyen állapotába ez a lakás már nem kiadható, ugyanakkor a felújítására
sem lenne célszerű költeni. Kérte az illetékesek intézkedését.
További napirend előtti hozzászólás, bejelentés nem volt Várfi András polgármester az ülés
napirendjét a meghívótól eltérően az alábbiak szerint javasolta meghatározni:
A meghívóban 16. napirendként szereplő „Beszámoló a Közösségi Ház 2008., évi tevékenységéről”
tárgyú napirendet javasolta 11. napirendként, továbbá 27. napirendként kerüljön megtárgyalásra a
Liget Fürdő Kft alapító okiratának módosítása tárgyú előterjesztés. Ugyanakkor a meghívóban 34.
napirendként szereplő Önkormányzati tulajdonú belterületi és külterületi közutak fejlesztése c.
pályázat tárgyú előterjesztést javasolta levenni a napirendről, kellő előkészítés hiánya miatt. Ezen
napirendet december 2-én 15 órakor tartandó rendkívüli ülésen fogja megtárgyalni a képviselőtestület.
Javasolta továbbá, hogy a meghívó szerint 11. napirendként szereplő Autóbusz jegyár változás miatti
rendeletmódosítás, önkormányzati támogatás mértékének változása tárgyú előterjesztésre akkor
kerüljön sor, amikor a helyi autóbusz közlekedést végző Mobilbusz Kft. képviselője, Ambrózi
Erzsébet megérkezik.
Felkérte a képviselőket, hogy az ülés napirendjét a fentiekben javasolt változtatásokkal fogadják el.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
452/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciója
3. Gyomaendrőd Város Településfejlesztési koncepciója
4. A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása
5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
6. A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23). Kt. számú rendelet módosítása
7. Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV.18.) KT rendelet módosítása
8. A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007.
(II.26.) Gye. Kt. rendelet módosítása
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9. A sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) Kt. rendelet módosítása
10. Gyomaendrőd Város Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet
módosítása
11. Beszámoló a Közösségi Ház 2008. évi tevékenységéről
12. Autóbusz jegyár változás miatti rendeletmódosítás, önkormányzati támogatás mértékének
változása
13. Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület nevében, a polgármester éves szabadsága
tárgyában tett javaslat megvitatása
14. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
7/2003. (III.31.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata
15. A Magyar Államkincstár által végzett helyszíni ellenőrzésről tájékoztatás
16. Az önkormányzat 2009 évi ellenőrzési terve
17. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai program kiegészítésének
jóváhagyása
18. Határ Győző Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása és beiratkozási
díjának megállapítása
19. Települési közoktatási esélyegyenlőségi programjának intézkedési terve
20. A Tulipános Óvoda által igénybevett többlettámogatás visszafizetése
21. Beiskoláztatási körzethatárok meghatározása az általános iskolák tekintetében
22. Önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények kötelező eszköz- és fejlesztési
jegyzékének kimutatása 2004-2008-ig
23. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerről szóló tájékoztató, valamint döntés az
ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
24. Trendl Kft. kérelme közművelődési megállapodás megkötésére
25. Fürj Katalin kérelme
26. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft SzMSz-ének módosítása
27. Liget Fürdő Kft. alapító okiratának módosítása
28. Békés megyei Vízművek Zrt. és a Társaság részvényesei közötti rekonstrukciós
együttműködési szerződés-tervezet
29. Zöldterület gazdálkodásra új gazdasági társaság alapítása
30. Önkormányzati tulajdonú Kft-nek nyújtott kölcsönről szóló szerződés jóváhagyása
31. Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjainak, valamint egyéb területhasználat díjak
módosítása
32. Mindenki ebédel 2009. program
33. Pályázat testvérvárosi találkozó megszervezésére
34. Körösök Völgye Natúrpark, Tematikus túraútvonalak a Körösök mentén c. pályázat
35. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása pályázat
36. Kompetencia alapú oktatás bevezetése – TÁMOP pályázat
37. A Fő út 173-179. sz. (’Kolmann’) társasház előtti parkosított terület átalakítása
38. Emlékmű elhelyezése a Kommunizmus Áldozatai és Üldözöttei emlékére a Szabadság téren
39. Tájékoztatás Dr. Csernai Katalin Kft. Komplex Otthoni Hospice Ellátás ellátási területének
bővítéséről
40. Tájékoztatás a „Szociális Charta”-hoz és az „Önkormányzati Szociális Charta”-hoz való
csatlakozási felhívásról
41. Tájékoztató a Békési Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi munkájáról
42. Tájékoztató a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi munkájáról
43. Tájékoztató a 8709/5 hrsz-ú zártkerti ingatlan értékesítéséről
44. Idősek karácsonya városi rendezvény szervezése
45. Bejelentések
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Szilágyiné Bácsi Gabriellát a pénzügyi osztály vezetőjét röviden
ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, a rendelet módosítására immár ötödik
alkalommal kerül sor. Jelen esetben a testület által korábban hozott döntések kerültek beépítésre, az
intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai jelennek meg, illetve pályázatokon elnyert
pénzösszegek kerültek beépítésre- ezek összegével került módosításra az eredeti költségvetés.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2008. (XII.03.) Gye. Kt. rendelete
a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.
30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt
rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.569.617.-E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.702.799.-E Ft-ra nő,
részletezve a 2. számú mellékletben.
3. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 72.753.-E Ftra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint.
4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
605.602 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 519.657 E Ftra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 34.078.-E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4.
számú melléklet tartalmazza.
5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.240.346 E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az engedélyezett létszámban történt változás a Polgármesteri Hivatalnál az igazgatási
szakfeladaton a köztisztviselőknél 1 fő létszámnövekedés történt a pályázatok írásával és
elszámolásával kapcsolatos területen.
Záró rendelkezések
7. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Az előirányzat változásokat a 2008. év végi
beszámolóban szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2008. november
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. december hó 3. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. december 3.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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2. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója
Várfi András polgármester Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetőt kérte fel a koncepció rövid
ismertetésére.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, a koncepció összeállítását nagyon nagy
bizonytalanság jellemezte, hiszen hétről-hétre változtak a költségvetési törvényjavaslatok, újabbnál
újabb megszorító intézkedések láttak napvilágot. Gyakorlatilag egy olyan előterjesztésből tudtak
dolgozni, ami már tartalmazta a kormány kiadáscsökkentő lépéseire tett intézkedéseket. Ezeket a
lépéseket a parlament a hét folyamán aztán meg is szavazta. A koncepcióba beépítésre kerültek azok a
kiadáscsökkentő döntések, miszerint a közszférát érintően nem kerül sor a 13. havi juttatás
kifizetésére, így ennek megfelelően a bérhordozó normatívák is csökkentésre kerültek. 2009-ben a
köztisztviselők esetében marad a 38650 Ft-os illetményalap, míg a közalkalmazottaknál a 2008. évi
bértáblával számoltak. Előreláthatólag a nyugdíjminimum nem fog változni, a minimálbér összegére
pedig még nincs pontos információ.
A legnagyobb problémát az jelenti, hogy az önkormányzat bevételi bázisát adó normatív állami
támogatások mellett igen nagy bizonytalanság jellemzi az átengedett központi adókat is. Mint az
előterjesztésből is látható, a rendelkezésre álló forrás alacsonyabb, mint 2008-ban. Pontos számadatok
még nem állnak rendelkezésre viszont látható, hogy kevesebb forrásból gazdálkodhatunk, mint 2008
évben. A dologi kiadások tervezésénél a 4.5 %-os infláció mértékével számoltak, az áremelkedésből
adódó többletkiadások nem kerültek számbavételre.
Összegezve: a legfontosabb, hogy működési hiány nélküli költségvetést fogadjon el a testület. Ennek
érdekében meg kellene határozni azokat a lépéseket, feladatokat, amellyel a működési hiányt nullára
tudnák csökkenteni.
A fejlesztéseket érintően beépítésre kerültek a 2008-ról áthúzódó beruházások, számbavételre kerültek
a gazdasági programban 2009-re meghatározott elképzelések, illetve az intézmények fejlesztési,
felújítási igénye. A bevételeket és kiadásokat számba véve látható, hogy több mint 636 millió Ft –os
hiánnyal került megtervezésre a koncepció, melyből 72 millió Ft a működéshez, 565 millió Ft pedig a
fejlesztéshez kapcsolódik.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, elmondta, hogy a koncepciót valamennyi
bizottság megtárgyalta. Egyetértett az osztályvezető asszonnyal, valóban az a fontos, hogy a
költségvetési rendeletet működési hiány nélkül tudja a képviselő-testület megalkotni.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
453/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési koncepció
beterjesztését tudomásul veszi.
A költségvetési rendelet tervezet során a következő alapelvek érvényesülését kell biztosítani:
1. a végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének
és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
2. működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni,
3. biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését,
4. az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés
útján kell kialakítani.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
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3. Napirendi pont
Településfejlesztési koncepció véleményezése
Várfi András polgármester felkérte Torma Gyöngyi tervezőt, a koncepció készítőjét röviden
ismertesse a napirendi pontot.
Torma Gyöngyi tervező elmondta, az elkészített koncepció több fórumon – bizottsági ülések,
közmeghallgatás – is megtárgyalásra, ismertetésre került. A legutóbbi bizottsági üléseken még néhány
olyan témakör került említésre, amivel aztán a koncepció kiegészítésére került, továbbá beépítésre
került a település népességére vonatkozó demográfiai adatsor is. Gyakorlatilag egy-két apró módosítás
kivételével az általuk teljesen véglegesnek szánt koncepció olvasható a város honlapján. Tudomása
szerint – sajnos – észrevétel nem érkezett a településfejlesztési koncepcióval kapcsolatban.
Csányi István alpolgármester el kívánta mondani, hogy az általa eddig hiányolt dolgok beépítésre
kerültek, de a véglegesnek ítélt verzióban is még mindig talált hiányosságokat, pontatlanságokat.
Feltétlen ki kellene javítani azt, hogy a város tisztított szennyvize nem a régi szennyvízvezetéken,
hanem a meglévő szennyvíztisztítónál távozik a városból. A holtágak felsorolásánál tévesen szerepel a
Dan-zugi és a Siratói holtág, ezek ugyanis állami tulajdonúak, nem önkormányzati. A volt Csendőr
laktanya a Kossuth úton volt, ezt adta el nem túl régen az önkormányzat.
Összességében ezt a koncepciót már lényegesen jobbnak tartotta, mint az első verzió szerintit. A maga
részéről elfogadásra javasolta.
Nagyné Perjési Anikó helyi építésztervező, vállalkozó hozzászólásában elmondta, mind az első
olvasatra kiadott, mind pedig a javított koncepciót elolvasta, melynek során azt tapasztalta, hogy a
javított munka továbbra is tartalmazta azon hibák nagy részét, amit az első olvasat. A város honlapjára
felkerült a három kötetből álló koncepció, melyet most a testület elé terjesztettek jóváhagyásra. A
végső forma elfogadása előtt néhány olyan dologra kívánta felhívni a figyelmet, amit érdemes lenne
átgondolni a testületnek.
Az első kötet a város helyzetelemzését tartalmazza. Az látszik, hogy elkezdődött valamilyen szintű
kommunikáció a koncepció készítője és a városban élők között. Rendezettebb, átgondoltabb lett, ez a
fejezet, bár tartalmaz még hibákat, de azok száma elenyésző a korábbihoz képest. A Dél –Alföldi
Régió bemutatásában még mindig 2003-as vagy azelőtti adatok találhatóak. Nagyon fontos lenne,
hogy a jelenlegi helyzetről kapjunk világos képet, az interneten valamennyi témával kapcsolatban
hozzá lehet jutni nagyon friss adatokhoz is. A város egészére vonatkozó helyzetértékelésben a
vállalkozások helyzeténél szintén 2003-as adatok alapján vonja le a következtetéseit, viszont a
következő táblázat már 2007-2008-as adatokat tartalmaz, amiből már egészen más megállapítást lehet
levonni. A turizmus fejezet megfelelően kibővült. A foglalkoztatásra vonatkozó fontos adatok kerültek
a koncepcióba, az oktatás rész új tartalommal töltődött meg, ami tényleg átfogó helyzetelemzést mutat
a város oktatás- neveléséről. Az egészségügyi részből kimaradt az aktualitások, személyi változások
rész. A közlekedés fejezetben a város autóbusz közlekedéséről a következő olvasható: „az ellátás
színvonala elfogadható”. Megítélése szerint az itt élők ezt nem így érzik. A járdák az olvasat szerint
esetenként nem érik el a szabványos szélességet. A város területén alig van olyan járda, ami a
szabványos 1.5 m szélességet elérné. Nem értett egyet azzal a megállapítással, hogy a parkolási
mérleg javulása a 46-os elkerülő út megépülésétől várható.
A szociális ellátás részből kimaradt a javított változathoz képest az önkormányzat kezelésében lévő
tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények táblázat.
A szociális ellátás stratégiai fontosságú kérdés a városban, ezért szükséges annak felmérése, hogy
ebben az irányba milyen fejlesztések kellenének. A helyzetelemzés vezetői összefoglalóban
összefoglalás ugyan van, de frappáns, rövid értékelés, amire a stratégia épülhet, nincsen.
A koncepció következő kötete az örökségvédelmi hatástanulmány. Az örökségvédelmi
hatástanulmány tartalmi követelményeit a 4/2003.(II.20.)MKÖM rendelet szabályozza. E szerint
településfejlesztési koncepció készítése esetén az 1-3. pont alatti vizsgálatokat, elemzéseket teljes
körűen el kell végezni. Az elkészített koncepció viszont csak az 1. pontban felsorolt követelményekből
teljesít, de az sem teljes körűen, míg a 2-3. pont szerinti követelményeket egyáltalán nem tartalmazza.
A településfejlesztési stratégia c. kötetben két lehetséges irány szerint határozza meg a
településfejlesztés lehetőségeit.
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Egyik a gazdasági, míg a másik a társadalmi versenyképesség fokozása. Véleménye szerint e kettő
ilyen kategorikusan nem választható el egymástól. A két út fejlesztésének együtt, egymás mellett
kellene haladnia, mert egyik sem fejlődhet kellőképpen a másik nélkül. Sok jó elgondolás került ugyan
megfogalmazásra, de nem érzi azt a biztos út kijelölését, amit egy stratégia tervnek tartalmaznia
kellene. A prioritások meghatározásánál nincs egyértelmű sorrendi felépítés, akcióterv készítés. A
közműfejlesztés fejezetben a fakadóvizes területek határát tartalmazó táblázat – amire hivatkozik a
dokumentáció – nem található. A zajvédelmi részen a kis és kertvárosi területen az ipari és szolgáltató
tevékenységek korlátozását javasolja a koncepció. Az utóbbi tevékenység korlátozásával a maga
részéről nem érett egyet.
A hulladékkezeléssel kapcsolatban ír a megújuló és alternatív energiák hasznosításáról. Véleménye
szerint ilyen kategorikusan nem szabad kijelenteni, hogy időszerű a biogáz kezelő és hasznosító
rendszer kiépítése.
A fejlesztési irányok városrészi meghatározásából kimaradt az Öregszőlői településrész.
Összegezve, azt kérte a képviselőktől, hogy a koncepciót azzal a kikötéssel fogadják el, hogy az általa
felsorolt hibák, hiányosságok kijavításra kerülnek, a stratégiai terv pedig ne egy ömlesztett
feladathalmazként jelenjen meg, ahol a sok teendő között elvész a lényeg.
Putnoki László képviselő örült ennek a hozzáértő hozzászólásnak. Számára az nem tetszett a
koncepcióban, hogy külön kezeli a Gyomai és a külön az Endrődi településrészt. Ebből következik a
kérdés, hogy lesz e valamikor olyan koncepció, ami együtt Gyomaendrődről szól, a két településrész
közötti központ kialakításával. Ez utóbbi megvalósulásának van e realitása, hogy látja ezt Nagyné
Perjési Anikó tervező.
Várfi András polgármester meg kívánta jegyezni, hogy az elhangzott tervezői észrevételeket,
hozzászólásokat az első olvasat után meg lehetett volna tenni a koncepciót készítők felé, hiszen azért
volt a közmeghallgatás, és a felhívás.
Nagyné Perjési Anikó képviselő úrnak válaszolva elmondta, nem látja realitását az új központ
kialakításának. Gyomaendrőd egy hosszan elnyúló kétpólusú település. Véleménye szerint a két
meglévő városközpontot kellene úgy fejleszteni, hogy ez által élhetőbb legyen Gyomaendrőd, az itt
élők jól érezzék magukat.
Torma Gyöngyi tervező a fenti észrevételek közül az örökségvédelmi hatástanulmányhoz
kapcsolódóan meg kívánta jegyezni, hogy ezt a hatástanulmányt mindig a műfajnak megfelelően kell
készíteni. Amennyiben a településrendezési terv felülvizsgálata megtörténik, ahhoz kapcsolódóan kell
majd azokat az értékeléseket, kiegészítéseket megtenni, amelyeket a tervező kolléga kifogásolt.
Egyetértett azzal a véleménnyel, hogy ez a város mindig is kétpólusú település lesz, ezzel együtt
törekedni kell arra, hogy a két településrész közötti terület is egy harmonikus képet mutasson az
átépülés során. Ennek megvalósulás viszont a lehetőségek függvénye.
Az alpolgármester úr által említett problémákat szeretné személyesen megbeszélni, egyeztetni.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában lezárta a témát, és felkérte a képviselőket
döntsenek a határozati javaslatról, amely szerint a város közigazgatási területére vonatkozó
településfejlesztési koncepciót elfogadják.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta: [Babos László tartózkodás, Béres János tartózkodás, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre tartózkodás, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
454/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a város közigazgatási területére vonatkozó
településfejlesztési koncepciót elfogadja.
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Határidő: 2008. november 27.
Felelős: Várfi András polgármester
4. Napirendi pont
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt röviden ismertesse a rendelet
módosítás lényegét.
Hangya Lajosné elmondta, a 2009. évre szóló költségvetés előkészítése során felülvizsgálatra került
az oktatási intézményeknél alkalmazott élelmezési nyersanyagnorma mértéke. A két általános iskola 5
%-os élelmezési nyersanyagnorma emelést tart indokoltnak január 1-től, míg a Kner Imre Gimnázium
nem kérte az emelést.
Javasolta a képviselő-testületnek a rendelet megalkotását.
Hozzászólás a jelenlévők részéről nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2008. (XII. 03.) Gye. Kt. rendelete
a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2003. (IV.28.) KT rendelet
(továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A R. 1/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 18/2008. (IV. 28.) Gye. Kt. rendelet
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2008. november
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. december hó 3. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. december 3.

Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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5. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a Térségi Szociális Gondozási Központ a
2009. évre a várható 4,5 %-os infláció mértékével kérné megemelni a 2009. február 1-től
alkalmazandó nyersanyagnorma értékeket. Így az egész napi étkezés díja 626 Ft-ról, 655 Ft-ra
változna.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2008. (XII. 03.) Gye. Kt. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet (a továbbiakban: R)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § E rendelet 2009. február 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. november
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. december hó 3. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. december 3.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. számú melléklet a 43/2008. (XII.03.) Gye. Kt. rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ – Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
2009. február 1-től érvényes élelmezési nyersanyagköltsége
-

Reggeli:
Ebéd:
Vacsora:
Egész napi:
vonatkozik.

175,- Ft/nap
295,- Ft/nap
185,- Ft/nap
655,- Ft/nap, mely az intézmény által biztosított munkahelyi étkeztetésre is
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6. Napirendi pont
A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) Kt. számú rendelet módosítása
Várfi András polgármester Szabó Balázsné bizottság elnököt kérte fel a rendelet módosítás
lényegének ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, 2008. április elsején lépett hatályba lépett a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény. A törvény rendelkezései indokolttá tették az
önkormányzati alapokról szóló helyi rendeletek felülvizsgálatát. A törvény olyan eljárási kérdéseket is
szabályoz, amelyeket a korábbi törvény nem, ezért az új törvény által újonnan lefektetett eljárási
kérdéseket ezen rendeletekbe is bele kell foglalni. Az új eljárási rend szerint szabályozásra kerülne a
nyilvánosság követelménye, továbbá, hogy ki az, aki nem pályázhat és nem részesülhet támogatásban,
továbbá az érintettség esete, a döntés előkészítésében, a döntés meghozatalában ki az aki, vagy akinek
a közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Szabályozza továbbá
a döntéshozó szerv vezetőjének a feladatát- elsősorban az összeférhetetlenséget. Ugyanakkor vizsgálja
azt az esetet, amikor a pályázatból bizonyos feltételek megléte, vagy meg nem léte miatt ki kell zárni a
pályázót, esetleg a pályázatot el kell utasítani. Szabályozza még a döntéshozó szervek honlapon
történő megfelelő tájékoztatását. Továbbá különböző nyilatkozatok csatolását rendeli el. Valamint a
megkötött szerződések semmisségét, illetve a támogatás visszafizetését szabályozza.
Végezetül a szerződés átruházási formáját, a döntéshozó és a döntéshozásban részt vevők közötti
feltételeket szabályozza, illetve magának a támogatás formájának szabályait rendezi, minden egyes
közpénzből ellátott támogatás vonatkozásában. Mint ahogy a fentiekben is említette ez az eljárási
szabály kerül beépítésre a 6-10 napirendekben tárgyalandó különböző önkormányzati alapokról szóló
helyi rendeletekbe. Az idegenforgalmi alapról szóló rendelet kiegészül még egy az állami
támogatásokra vonatkozó külön szabályok címmel, aminek lényege a de minimis támogatás vizsgálata
a támogató részéről – mennyi az a támogatási összeg, amit az EU szabályok megsértése nélkül
megállapít a támogató. A Pénzügyminisztérium állásfoglalása szerint amennyiben egy támogatás nem
de minimis, tehát nem csekély összegű, úgy azt be kell jelenteni a Pénzügyminisztériumban működő
Támogatásokat Vizsgáló Irodának, amennyiben azonban megfelel a feltételeknek és csekély
összegűnek minősül, úgy nem kell bejelenteni az Irodának.
Javasolta a képviselőknek a rendelet előterjesztés szerinti megalkotását.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2008. (XII. 03.) Gye. Kt. rendelete
a Közművelődésről szóló 25/1999. (VI. 23.) KT számú rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény alapján a Közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT rendelet (Továbbiakban: Közmüv.
rend.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Közműv. rend. kiegészül „Az eljárás rendje” című fejezettel és a következő 6/A-6/M. §-al.
„Az eljárás rendje
6/A. § (1) A pályázatot befogadó szerv a pályázat befogadásától számított öt munkanapon belül a Kormány által
kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon (a továbbiakban: honlap) közzéteszi
a) a pályázat tárgyát és kiíróját,
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b) a pályázat benyújtóját,
c) lehetőség szerint az igényelt összeget,
d) a 14.§ szerinti érintettséget.
(2) A pályázatot befogadó szerv a pályázat elbírálását követő 15 napon belül közzéteszi a döntéshozó nevét,
és
a) törli a támogatást el nem nyert pályázat adatait, vagy
b) közzéteszi az elnyert támogatás összegét.
(3) A pályázatot befogadó szerv - a számlák és bizonylatok kivételével - közzéteszi a benyújtott és elfogadott
pályázati elszámolást. A közzétett elszámolásban szereplő üzleti titkot olvashatatlanná kell tenni.
(4) A pályázatot befogadó szerv törli az (1)-(3) bekezdés alapján közzétett adatokat a támogatás igényléséhez
való jog megnyílása naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével.
(5) A honlapon bárki számára, ingyenesen biztosítani kell a közzétett adatok kereshetőségét, pályázatonként,
pályázónként, összeghatár szerint és más módon csoportosított lekérdezhetőségét.
6/B. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.
6/C. § Ha a pályázatot helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
a helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, a kisebbségi önkormányzati testület tagja nyújtotta be, a
támogatási döntés meghozatalában nem vehet részt, de - ha a döntésre testület jogosult - a testület ülésén részt
vehet.
6/D. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő
közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
6/E. § Nem vehet részt döntéshozóként vagy döntés-előkészítésben közreműködőként az, aki, vagy akinek a
közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
6/F. § (1) A pályázati eljárásban a döntés-előkészítő szerv vezetője köteles gondoskodni arról, hogy ezen
rendelkezések az előkészítés során érvényesüljenek. Ha az összeférhetetlenség e szerv vezetője vonatkozásában
áll fenn, e feladatát a helyettese köteles ellátni.
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt vezető azt tapasztalja, hogy a döntés-előkészítési eljárásban e
rendelkezéseket megsértették, köteles e körülményt a döntésre vonatkozó előterjesztés tárgyalásának
megkezdése előtt a döntést hozó szervnek vagy személynek írásban jelezni.
6/G. § A pályázati eljárásban döntést hozó szerv vezetője vagy a döntést hozó személy köteles gondoskodni
arról, hogy e rendelkezések a döntéshozatal során érvényesüljenek. Ha az összeférhetetlenség e szerv vezetője
vagy a döntést hozó személy vonatkozásában áll fenn, e feladatát a helyettese köteles ellátni.
6/H. § (1) Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton - a pályázati eljárás bármely
szakaszában fennálló körülményre tekintettel - nem részesülhet támogatásban. A pályázatból való kizárást a
döntést hozó szervnél vagy személynél bárki kezdeményezheti. A pályázatból való kizárás a döntés
meghozataláig kezdeményezhető.

623

A döntési eljárásban közreműködő - az érintett személy megjelölésével - haladéktalanul köteles kezdeményezni
a döntést hozó szervnél vagy személynél a pályázatból való kizárást, ha annak indokairól tudomást szerzett.
(2) A kezdeményezéssel érintett személy nyilatkozatot tehet az összeférhetetlenség fennállásával
kapcsolatban.
(3) A döntést hozó szerv vagy személy a kezdeményezés tárgyában soron kívül dönt. A döntéshozatalban a
kezdeményezéssel érintett személy nem vehet részt. Amennyiben a döntéshozatalra testület jogosult, a
kizáráshoz a testület valamennyi tagja több mint felének egyetértő szavazata szükséges.
(4) Ha a döntést hozó szerv vagy személy megállapítja, hogy a pályázatot benyújtó személy megsértette e
törvény rendelkezéseit, vagy e törvényből következően a pályázaton nem részesülhet támogatásban, e döntés
egyúttal a pályázó által benyújtott pályázat elutasítását is jelenti.
(5) Ha a döntést hozó szerv vagy személy döntésében a (4.) bekezdésben foglaltakat nem állapítja meg, a
döntéshozatali eljárást lefolytatja.
6/I. § (1) A döntést hozó szerv vagy személy tájékoztatja a honlap üzemeltetőjét az e törvény megsértése miatt
jogerősen kizárt pályázatot benyújtó
a) természetes személy nevéről, születési helyéről és idejéről, valamint lakcíméről,
b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet nevéről és székhelyéről, nyilvántartásba vételi
okiratának számáról és a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről.
(2) A honlap üzemeltetője az (1.) bekezdésben meghatározott adatokat, valamint a kizárás tényét a jogerős
döntéstől számított két év időtartamra a honlapon közzéteszi.
(3) Az (1)-(2.) bekezdést nem kell alkalmazni a pályázóra, ha a kizárási okot a döntéshozatalt megelőzően
maga vagy az érintettséget megalapozó személy jelentette be.
6/J. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 7.§-ban foglalt
korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
6/K. § (1) Ha a döntést hozó szerv vagy személy az összeférhetetlenség fennállása ellenére a pályázatot nem
zárja ki és a pályázatot támogatásban részesíti, az e döntés alapján kötött szerződés semmis.
A folyósított támogatást a kedvezményezett egy összegben, a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti
időszakra eső, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal
növelten köteles visszatéríteni.
(2) Az érvénytelenség megállapítását a döntéshozatalt követő két éven belül, írásban bárki kezdeményezheti.
A kezdeményezést a döntést hozó szerv vezetőjéhez vagy a döntést hozó személyhez kell benyújtani.
(3) A döntést hozó szerv vezetője vagy a döntést hozó személy a kezdeményezésről annak kézhezvételétől
számított 15 napon belül határozattal dönt.
(4) A döntéshozatalt követő hat hónapon túl, illetve a pályázatban foglaltak megvalósítását követően az 1.
bekezdésben foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható.
6/L. § Semmis az az átruházási szerződés, amelyben a döntéshozó, annak közeli hozzátartozója vagy ezek
tulajdonában álló gazdasági társaság a pályázat elszámolásának elfogadásától számított két éven belül - a
nyilvánosan működő részvénytársaságban szerzett legfeljebb 5%-os tulajdoni részesedést kivéve - tulajdonrészt
szerez olyan gazdasági társaságban, amelyet abban a pályázati eljárásban nyilvánítottak nyertesnek, amelyben a
döntéshozó részt vett a támogatási döntés meghozatalában.
6/M. § A pályázat érvénytelenségét megállapító vagy a pályázatot a kezdeményezés ellenére érvényesnek
nyilvánító határozat felülvizsgálatát a határozat meghozatalától számított 30 napon belül
a) ha a határozatot közigazgatási eljárás keretében hozták, az erre irányadó törvényi rendelkezések szerint,
b) egyéb esetben a pályázati eljárásban igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek kimerítését követően a
határozatot hozó szerv ellen indított polgári nemperes eljárásban a határozatot hozó szerv székhelye szerint
illetékes megyei bíróságtól lehet kérni.”
2. § Az Közműv. rend. 1. 2. és 3. számú mellékletként kiegészül e rendelet „Az egyéb szervezet pályázó
kötelező nyilatkozata” című 1. számú mellékletével, „A gazdasági társaság pályázó kötelező nyilatkozata” című
2. számú mellékletével, valamint „A természetes személy pályázó kötelező nyilatkozata” című 3. számú
mellékletével.
Záró rendelkezések
3. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. november
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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E rendelet 2008. december hó 3. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. december 3.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1.

számú melléklet a 44/2008.(XII.03.) Gye. Kt. rendelethez

Nyilatkozat
Egyéb Szervezet pályázó:
NEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI OKIRAT SZÁMA:
NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.1
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.2
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

1
2

Kérjük a pályázót, a rá vonatkozót aláhúzni!
Kérjük a pályázót a rá vonatkozót aláhúzni!
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e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
2.

számú melléklet a 44/2008.(XII.03.) Gye. Kt. rendelethez

Nyilatkozat
Gazdasági Társaság pályázó:
CÉGNEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.3
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
3
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Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.4
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.

Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
3.

számú melléklet a 44/2008.(XII.03.) Gye. Kt. rendelethez

Nyilatkozat
Természetes személy pályázó:
NEVE:
LAKCÍME:
SZÜLETÉSI IDEJE:
SZÜLETÉSI HELYE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.5
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
4
5
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f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.6
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.

Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!

7. Napirendi pont
Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) KT rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet előterjesztés szerinti 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, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2008. (XII. 03.) Gye. Kt. rendelete
az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV.18.) KT számú rendelet módosításáról
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény alapján az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV.18) Kt számú rendelet
(Továbbiakban: Ijr.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § Az Ijr. kiegészül „Az eljárás rendje” című fejezettel és a következő 5/A-5/M. §-al.
„Az eljárás rendje
5/A. § (1) A pályázatot befogadó szerv a pályázat befogadásától számított öt munkanapon belül a Kormány által
kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon (a továbbiakban: honlap) közzéteszi
a) a pályázat tárgyát és kiíróját,
b) a pályázat benyújtóját,
c) lehetőség szerint az igényelt összeget,
d) a 14.§ szerinti érintettséget.
(2)A pályázatot befogadó szerv a pályázat elbírálását követő 15 napon belül közzéteszi a döntéshozó nevét, és
a) törli a támogatást el nem nyert pályázat adatait, vagy
b) közzéteszi az elnyert támogatás összegét.
(3) A pályázatot befogadó szerv - a számlák és bizonylatok kivételével - közzéteszi a benyújtott és elfogadott
pályázati elszámolást. A közzétett elszámolásban szereplő üzleti titkot olvashatatlanná kell tenni.
(4) A pályázatot befogadó szerv törli az (1)-(3) bekezdés alapján közzétett adatokat a támogatás igényléséhez
való jog megnyílása naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével.
(5) A honlapon bárki számára, ingyenesen biztosítani kell a közzétett adatok kereshetőségét, pályázatonként,
pályázónként, összeghatár szerint és más módon csoportosított lekérdezhetőségét.
5/B. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.
5/C. § Ha a pályázatot helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
a helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, a kisebbségi önkormányzati testület tagja nyújtotta be, a
támogatási döntés meghozatalában nem vehet részt, de - ha a döntésre testület jogosult - a testület ülésén részt
vehet.
5/D. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő
közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
5/E. § Nem vehet részt döntéshozóként vagy döntés-előkészítésben közreműködőként az, aki, vagy akinek a
közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
5/F. § (1) A pályázati eljárásban a döntés-előkészítő szerv vezetője köteles gondoskodni arról, hogy ezen
rendelkezések az előkészítés során érvényesüljenek. Ha az összeférhetetlenség e szerv vezetője vonatkozásában
áll fenn, e feladatát a helyettese köteles ellátni.
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(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt vezető azt tapasztalja, hogy a döntés-előkészítési eljárásban e
rendelkezéseket megsértették, köteles e körülményt a döntésre vonatkozó előterjesztés tárgyalásának
megkezdése előtt a döntést hozó szervnek vagy személynek írásban jelezni.
5/G. § A pályázati eljárásban döntést hozó szerv vezetője vagy a döntést hozó személy köteles gondoskodni
arról, hogy e rendelkezések a döntéshozatal során érvényesüljenek. Ha az összeférhetetlenség e szerv vezetője
vagy a döntést hozó személy vonatkozásában áll fenn, e feladatát a helyettese köteles ellátni.
5/H. § (1) Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton - a pályázati eljárás bármely
szakaszában fennálló körülményre tekintettel - nem részesülhet támogatásban. A pályázatból való kizárást a
döntést hozó szervnél vagy személynél bárki kezdeményezheti. A pályázatból való kizárás a döntés
meghozataláig kezdeményezhető. A döntési eljárásban közreműködő - az érintett személy megjelölésével haladéktalanul köteles kezdeményezni a döntést hozó szervnél vagy személynél a pályázatból való kizárást, ha
annak indokairól tudomást szerzett.
(2) A kezdeményezéssel érintett személy nyilatkozatot tehet az összeférhetetlenség fennállásával
kapcsolatban.
(3) A döntést hozó szerv vagy személy a kezdeményezés tárgyában soron kívül dönt. A döntéshozatalban a
kezdeményezéssel érintett személy nem vehet részt. Amennyiben a döntéshozatalra testület jogosult, a
kizáráshoz a testület valamennyi tagja több mint felének egyetértő szavazata szükséges.
(4) Ha a döntést hozó szerv vagy személy megállapítja, hogy a pályázatot benyújtó személy megsértette e
törvény rendelkezéseit, vagy e törvényből következően a pályázaton nem részesülhet támogatásban, e döntés
egyúttal a pályázó által benyújtott pályázat elutasítását is jelenti.
(5) Ha a döntést hozó szerv vagy személy döntésében a (4.) bekezdésben foglaltakat nem állapítja meg, a
döntéshozatali eljárást lefolytatja.
5/I. § (1) A döntést hozó szerv vagy személy tájékoztatja a honlap üzemeltetőjét az e törvény megsértése miatt
jogerősen kizárt pályázatot benyújtó
a) természetes személy nevéről, születési helyéről és idejéről, valamint lakcíméről,
b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet nevéről és székhelyéről, nyilvántartásba vételi
okiratának számáról és a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről.
(2) A honlap üzemeltetője az (1.) bekezdésben meghatározott adatokat, valamint a kizárás tényét a jogerős
döntéstől számított két év időtartamra a honlapon közzéteszi.
(3) Az (1)-(2.) bekezdést nem kell alkalmazni a pályázóra, ha a kizárási okot a döntéshozatalt megelőzően
maga vagy az érintettséget megalapozó személy jelentette be.
5/J. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 7.§-ban foglalt
korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
5/K. § (1) Ha a döntést hozó szerv vagy személy az összeférhetetlenség fennállása ellenére a pályázatot nem
zárja ki és a pályázatot támogatásban részesíti, az e döntés alapján kötött szerződés semmis.
A folyósított támogatást a kedvezményezett egy összegben, a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti
időszakra eső, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal
növelten köteles visszatéríteni.
(2) Az érvénytelenség megállapítását a döntéshozatalt követő két éven belül, írásban bárki kezdeményezheti.
A kezdeményezést a döntést hozó szerv vezetőjéhez vagy a döntést hozó személyhez kell benyújtani.
(3) A döntést hozó szerv vezetője vagy a döntést hozó személy a kezdeményezésről annak kézhezvételétől
számított 15 napon belül határozattal dönt.
(4) A döntéshozatalt követő hat hónapon túl, illetve a pályázatban foglaltak megvalósítását követően az 1.
bekezdésben foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható.
5/L. § Semmis az az átruházási szerződés, amelyben a döntéshozó, annak közeli hozzátartozója vagy ezek
tulajdonában álló gazdasági társaság a pályázat elszámolásának elfogadásától számított két éven belül - a
nyilvánosan működő részvénytársaságban szerzett legfeljebb 5%-os tulajdoni részesedést kivéve - tulajdonrészt
szerez olyan gazdasági társaságban, amelyet abban a pályázati eljárásban nyilvánítottak nyertesnek, amelyben a
döntéshozó részt vett a támogatási döntés meghozatalában.
5/M. § A pályázat érvénytelenségét megállapító vagy a pályázatot a kezdeményezés ellenére érvényesnek
nyilvánító határozat felülvizsgálatát a határozat meghozatalától számított 30 napon belül
a) ha a határozatot közigazgatási eljárás keretében hozták, az erre irányadó törvényi rendelkezések szerint,
b) egyéb esetben a pályázati eljárásban igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek kimerítését követően a
határozatot hozó szerv ellen indított polgári nemperes eljárásban a határozatot hozó szerv székhelye szerint
illetékes megyei bíróságtól lehet kérni.”
2. § Az Ijr. 1. 2. és 3. számú mellékletként kiegészül e rendelet „Az egyéb szervezet pályázó kötelező
nyilatkozata” című 1. számú mellékletével, „A gazdasági társaság pályázó kötelező nyilatkozata” című 2. számú
mellékletével, valamint „A természetes személy pályázó kötelező nyilatkozata” című 3. számú mellékletével.
Záró rendelkezések
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3. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. november
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. december hó 3. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. december 3.

Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. számú melléklet a 45/2008.(XII.03.) Gye. Kt. rendelethez
Nyilatkozat
Egyéb Szervezet pályázó:
NEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI OKIRAT SZÁMA:
NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.7
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.8
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(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.

Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
2. számú melléklet a 45/2008.(XII.03.) Gye. Kt. rendelethez
Nyilatkozat
Gazdasági Társaság pályázó:
CÉGNEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.9
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
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f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.10
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
3. számú melléklet a 45/2008.(XII.03.) Gye. Kt. rendelethez
Nyilatkozat
Természetes személy pályázó:
NEVE:
LAKCÍME:
SZÜLETÉSI IDEJE:
SZÜLETÉSI HELYE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.11
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
10
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b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.12
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.

Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!

8. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007.(II.26.)
Gye. Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
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A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2008. (XII. 03.) Gye. Kt. rendelete
a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) Gye. Kt.
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény alapján a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) Gye. Kt. Rendelet (Továbbiakban: Kr.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Kr. kiegészül „Az eljárás rendje” című fejezettel és a következő 11/A-11/M. §-al.
„Az eljárás rendje
11/A. § (1) A pályázatot befogadó szerv a pályázat befogadásától számított öt munkanapon belül a Kormány
által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon (a továbbiakban: honlap) közzéteszi
a) a pályázat tárgyát és kiíróját,
b) a pályázat benyújtóját,
c) lehetőség szerint az igényelt összeget,
d) a 14.§ szerinti érintettséget.
(2)A pályázatot befogadó szerv a pályázat elbírálását követő 15 napon belül közzéteszi a döntéshozó nevét, és
a) törli a támogatást el nem nyert pályázat adatait, vagy
b) közzéteszi az elnyert támogatás összegét.
(3) A pályázatot befogadó szerv - a számlák és bizonylatok kivételével - közzéteszi a benyújtott és elfogadott
pályázati elszámolást. A közzétett elszámolásban szereplő üzleti titkot olvashatatlanná kell tenni.
(4) A pályázatot befogadó szerv törli az (1)-(3) bekezdés alapján közzétett adatokat a támogatás igényléséhez
való jog megnyílása naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével.
(5) A honlapon bárki számára, ingyenesen biztosítani kell a közzétett adatok kereshetőségét, pályázatonként,
pályázónként, összeghatár szerint és más módon csoportosított lekérdezhetőségét.
11/B. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.
11/C. § Ha a pályázatot helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
a helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, a kisebbségi önkormányzati testület tagja nyújtotta be, a
támogatási döntés meghozatalában nem vehet részt, de - ha a döntésre testület jogosult - a testület ülésén részt
vehet.
11/D. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

635

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő
közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
11/E. § Nem vehet részt döntéshozóként vagy döntés-előkészítésben közreműködőként az, aki, vagy akinek a
közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
11/F. § (1) A pályázati eljárásban a döntés-előkészítő szerv vezetője köteles gondoskodni arról, hogy ezen
rendelkezések az előkészítés során érvényesüljenek. Ha az összeférhetetlenség e szerv vezetője vonatkozásában
áll fenn, e feladatát a helyettese köteles ellátni.
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt vezető azt tapasztalja, hogy a döntés-előkészítési eljárásban e
rendelkezéseket megsértették, köteles e körülményt a döntésre vonatkozó előterjesztés tárgyalásának
megkezdése előtt a döntést hozó szervnek vagy személynek írásban jelezni.
11/G. § A pályázati eljárásban döntést hozó szerv vezetője vagy a döntést hozó személy köteles gondoskodni
arról, hogy e rendelkezések a döntéshozatal során érvényesüljenek. Ha az összeférhetetlenség e szerv vezetője
vagy a döntést hozó személy vonatkozásában áll fenn, e feladatát a helyettese köteles ellátni.
11/H. § (1) Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton - a pályázati eljárás bármely
szakaszában fennálló körülményre tekintettel - nem részesülhet támogatásban. A pályázatból való kizárást a
döntést hozó szervnél vagy személynél bárki kezdeményezheti. A pályázatból való kizárás a döntés
meghozataláig kezdeményezhető. A döntési eljárásban közreműködő - az érintett személy megjelölésével haladéktalanul köteles kezdeményezni a döntést hozó szervnél vagy személynél a pályázatból való kizárást, ha
annak indokairól tudomást szerzett.
(2) A kezdeményezéssel érintett személy nyilatkozatot tehet az összeférhetetlenség fennállásával
kapcsolatban.
(3) A döntést hozó szerv vagy személy a kezdeményezés tárgyában soron kívül dönt. A döntéshozatalban a
kezdeményezéssel érintett személy nem vehet részt. Amennyiben a döntéshozatalra testület jogosult, a
kizáráshoz a testület valamennyi tagja több mint felének egyetértő szavazata szükséges.
(4) Ha a döntést hozó szerv vagy személy megállapítja, hogy a pályázatot benyújtó személy megsértette e
törvény rendelkezéseit, vagy e törvényből következően a pályázaton nem részesülhet támogatásban, e döntés
egyúttal a pályázó által benyújtott pályázat elutasítását is jelenti.
(5) Ha a döntést hozó szerv vagy személy döntésében a (4.) bekezdésben foglaltakat nem állapítja meg, a
döntéshozatali eljárást lefolytatja.
11/I. § (1) A döntést hozó szerv vagy személy tájékoztatja a honlap üzemeltetőjét az e törvény megsértése miatt
jogerősen kizárt pályázatot benyújtó
a) természetes személy nevéről, születési helyéről és idejéről, valamint lakcíméről,
b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet nevéről és székhelyéről, nyilvántartásba vételi
okiratának számáról és a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről.
(2) A honlap üzemeltetője az (1.) bekezdésben meghatározott adatokat, valamint a kizárás tényét a jogerős
döntéstől számított két év időtartamra a honlapon közzéteszi.
(3) Az (1)-(2.) bekezdést nem kell alkalmazni a pályázóra, ha a kizárási okot a döntéshozatalt megelőzően
maga vagy az érintettséget megalapozó személy jelentette be.
11/J. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 7.§-ban foglalt
korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
11/K. § (1) Ha a döntést hozó szerv vagy személy az összeférhetetlenség fennállása ellenére a pályázatot nem
zárja ki és a pályázatot támogatásban részesíti, az e döntés alapján kötött szerződés semmis.
A folyósított támogatást a kedvezményezett egy összegben, a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti
időszakra eső, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal
növelten köteles visszatéríteni.
(2) Az érvénytelenség megállapítását a döntéshozatalt követő két éven belül, írásban bárki kezdeményezheti.
A kezdeményezést a döntést hozó szerv vezetőjéhez vagy a döntést hozó személyhez kell benyújtani.
(3) A döntést hozó szerv vezetője vagy a döntést hozó személy a kezdeményezésről annak kézhezvételétől
számított 15 napon belül határozattal dönt.
(4) A döntéshozatalt követő hat hónapon túl, illetve a pályázatban foglaltak megvalósítását követően az 1.
bekezdésben foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható.
11/L. § Semmis az az átruházási szerződés, amelyben a döntéshozó, annak közeli hozzátartozója vagy ezek
tulajdonában álló gazdasági társaság a pályázat elszámolásának elfogadásától számított két éven belül - a
nyilvánosan működő részvénytársaságban szerzett legfeljebb 5%-os tulajdoni részesedést kivéve - tulajdonrészt
szerez olyan gazdasági társaságban, amelyet abban a pályázati eljárásban nyilvánítottak nyertesnek, amelyben a
döntéshozó részt vett a támogatási döntés meghozatalában.
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11/M. § A pályázat érvénytelenségét megállapító vagy a pályázatot a kezdeményezés ellenére érvényesnek
nyilvánító határozat felülvizsgálatát a határozat meghozatalától számított 30 napon belül
a) ha a határozatot közigazgatási eljárás keretében hozták, az erre irányadó törvényi rendelkezések szerint,
b) egyéb esetben a pályázati eljárásban igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek kimerítését követően a
határozatot hozó szerv ellen indított polgári nemperes eljárásban a határozatot hozó szerv székhelye szerint
illetékes megyei bíróságtól lehet kérni.”
2. § Az Irj. 1. 2. és 3. számú mellékletként kiegészül e rendelet „Az egyéb szervezet pályázó kötelező
nyilatkozata” című 1. számú mellékletével, „A gazdasági társaság pályázó kötelező nyilatkozata” című 2. számú
mellékletével, valamint „A természetes személy pályázó kötelező nyilatkozata” című 3. számú mellékletével.
Záró rendelkezések
3. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. november
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. december hó 3. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. december 3.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. számú melléklet a 46/2008.(XII.03.) Gye. Kt. rendelethez
Nyilatkozat
Egyéb Szervezet pályázó:
NEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI OKIRAT SZÁMA:
NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.13
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
13
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f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.14
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
2. számú melléklet a 46/2008.(XII.03.) Gye. Kt. rendelethez
Nyilatkozat
Gazdasági Társaság pályázó:
CÉGNEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.15

14
15

Kérjük a pályázót a rá vonatkozót aláhúzni!
Kérjük a pályázót, a rá vonatkozót aláhúzni!

638

(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.16
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.

Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
3. számú melléklet a 46/2008.(XII.03.) Gye. Kt. rendelethez
Nyilatkozat
Természetes személy pályázó:
NEVE:
LAKCÍME:
16
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SZÜLETÉSI IDEJE:
SZÜLETÉSI HELYE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.17
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.18
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!

17
18
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9. Napirendi pont
A sportról szóló 17/2004.(VI.28.) Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2008. (XII. 03.) Gye. Kt. rendelete
a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény alapján a Sportról szóló 17/2004. (VI. 28). KT rendelet (továbbiakban: Sr.) módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja.
1. § Az Sr. kiegészül „Az eljárás rendje” című fejezettel és a következő 7/A-7/M. §-al.
„Az eljárás rendje
7/A. § (1) A pályázatot befogadó szerv a pályázat befogadásától számított öt munkanapon belül a Kormány által
kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon (a továbbiakban: honlap) közzéteszi
a) a pályázat tárgyát és kiíróját,
b) a pályázat benyújtóját,
c) lehetőség szerint az igényelt összeget,
d) a 14.§ szerinti érintettséget.
(2)A pályázatot befogadó szerv a pályázat elbírálását követő 15 napon belül közzéteszi a döntéshozó nevét, és
a) törli a támogatást el nem nyert pályázat adatait, vagy
b) közzéteszi az elnyert támogatás összegét.
(3) A pályázatot befogadó szerv - a számlák és bizonylatok kivételével - közzéteszi a benyújtott és elfogadott
pályázati elszámolást. A közzétett elszámolásban szereplő üzleti titkot olvashatatlanná kell tenni.
(4) A pályázatot befogadó szerv törli az (1)-(3) bekezdés alapján közzétett adatokat a támogatás igényléséhez
való jog megnyílása naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével.
(5) A honlapon bárki számára, ingyenesen biztosítani kell a közzétett adatok kereshetőségét, pályázatonként,
pályázónként, összeghatár szerint és más módon csoportosított lekérdezhetőségét.
7/B. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.
7/C. § Ha a pályázatot helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
a helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, a kisebbségi önkormányzati testület tagja nyújtotta be, a
támogatási döntés meghozatalában nem vehet részt, de - ha a döntésre testület jogosult - a testület ülésén részt
vehet.
7/D. § (1) Ha a pályázó
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a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő
közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
7/E. § Nem vehet részt döntéshozóként vagy döntés-előkészítésben közreműködőként az, aki, vagy akinek a
közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
7/F. § (1) A pályázati eljárásban a döntés-előkészítő szerv vezetője köteles gondoskodni arról, hogy ezen
rendelkezések az előkészítés során érvényesüljenek. Ha az összeférhetetlenség e szerv vezetője vonatkozásában
áll fenn, e feladatát a helyettese köteles ellátni.
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt vezető azt tapasztalja, hogy a döntés-előkészítési eljárásban e
rendelkezéseket megsértették, köteles e körülményt a döntésre vonatkozó előterjesztés tárgyalásának
megkezdése előtt a döntést hozó szervnek vagy személynek írásban jelezni.
7/G. § A pályázati eljárásban döntést hozó szerv vezetője vagy a döntést hozó személy köteles gondoskodni
arról, hogy e rendelkezések a döntéshozatal során érvényesüljenek. Ha az összeférhetetlenség e szerv vezetője
vagy a döntést hozó személy vonatkozásában áll fenn, e feladatát a helyettese köteles ellátni.
7/H. § (1) Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton - a pályázati eljárás bármely
szakaszában fennálló körülményre tekintettel - nem részesülhet támogatásban. A pályázatból való kizárást a
döntést hozó szervnél vagy személynél bárki kezdeményezheti. A pályázatból való kizárás a döntés
meghozataláig kezdeményezhető. A döntési eljárásban közreműködő - az érintett személy megjelölésével haladéktalanul köteles kezdeményezni a döntést hozó szervnél vagy személynél a pályázatból való kizárást, ha
annak indokairól tudomást szerzett.
(2) A kezdeményezéssel érintett személy nyilatkozatot tehet az összeférhetetlenség fennállásával
kapcsolatban.
(3) A döntést hozó szerv vagy személy a kezdeményezés tárgyában soron kívül dönt. A döntéshozatalban a
kezdeményezéssel érintett személy nem vehet részt. Amennyiben a döntéshozatalra testület jogosult, a
kizáráshoz a testület valamennyi tagja több mint felének egyetértő szavazata szükséges.
(4) Ha a döntést hozó szerv vagy személy megállapítja, hogy a pályázatot benyújtó személy megsértette e
törvény rendelkezéseit, vagy e törvényből következően a pályázaton nem részesülhet támogatásban, e döntés
egyúttal a pályázó által benyújtott pályázat elutasítását is jelenti.
(5) Ha a döntést hozó szerv vagy személy döntésében a (4.) bekezdésben foglaltakat nem állapítja meg, a
döntéshozatali eljárást lefolytatja.
7/I. § (1) A döntést hozó szerv vagy személy tájékoztatja a honlap üzemeltetőjét az e törvény megsértése miatt
jogerősen kizárt pályázatot benyújtó
a) természetes személy nevéről, születési helyéről és idejéről, valamint lakcíméről,
b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet nevéről és székhelyéről, nyilvántartásba vételi
okiratának számáról és a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről.
(2) A honlap üzemeltetője az (1.) bekezdésben meghatározott adatokat, valamint a kizárás tényét a jogerős
döntéstől számított két év időtartamra a honlapon közzéteszi.
(3) Az (1)-(2.) bekezdést nem kell alkalmazni a pályázóra, ha a kizárási okot a döntéshozatalt megelőzően
maga vagy az érintettséget megalapozó személy jelentette be.
7/J. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 7.§-ban foglalt
korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
7/K. § (1) Ha a döntést hozó szerv vagy személy az összeférhetetlenség fennállása ellenére a pályázatot nem
zárja ki és a pályázatot támogatásban részesíti, az e döntés alapján kötött szerződés semmis. A folyósított
támogatást a kedvezményezett egy összegben, a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, az
adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal növelten köteles
visszatéríteni.
(2) Az érvénytelenség megállapítását a döntéshozatalt követő két éven belül, írásban bárki kezdeményezheti.
A kezdeményezést a döntést hozó szerv vezetőjéhez vagy a döntést hozó személyhez kell benyújtani.
(3) A döntést hozó szerv vezetője vagy a döntést hozó személy a kezdeményezésről annak kézhezvételétől
számított 15 napon belül határozattal dönt.
(4) A döntéshozatalt követő hat hónapon túl, illetve a pályázatban foglaltak megvalósítását követően az 1.
bekezdésben foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható.
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7/L. § Semmis az az átruházási szerződés, amelyben a döntéshozó, annak közeli hozzátartozója vagy ezek
tulajdonában álló gazdasági társaság a pályázat elszámolásának elfogadásától számított két éven belül - a
nyilvánosan működő részvénytársaságban szerzett legfeljebb 5%-os tulajdoni részesedést kivéve - tulajdonrészt
szerez olyan gazdasági társaságban, amelyet abban a pályázati eljárásban nyilvánítottak nyertesnek, amelyben a
döntéshozó részt vett a támogatási döntés meghozatalában.
7/M. § A pályázat érvénytelenségét megállapító vagy a pályázatot a kezdeményezés ellenére érvényesnek
nyilvánító határozat felülvizsgálatát a határozat meghozatalától számított 30 napon belül
a) ha a határozatot közigazgatási eljárás keretében hozták, az erre irányadó törvényi rendelkezések szerint,
b) egyéb esetben a pályázati eljárásban igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek kimerítését követően a
határozatot hozó szerv ellen indított polgári nemperes eljárásban a határozatot hozó szerv székhelye szerint
illetékes megyei bíróságtól lehet kérni.”
2. § Az Sr. 1. 2. és 3. számú mellékletként kiegészül e rendelet „Az egyéb szervezet pályázó kötelező
nyilatkozata” című 1. számú mellékletével, „A gazdasági társaság pályázó kötelező nyilatkozata” című 2. számú
mellékletével, valamint „A természetes személy pályázó kötelező nyilatkozata” című 3. számú mellékletével.
Záró rendelkezések
3. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. november
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. december hó 3. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. december 3.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. számú melléklet a 47/2008.(XII.03.) Gye. Kt. rendelethez
Nyilatkozat
Egyéb Szervezet pályázó:
NEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI OKIRAT SZÁMA:
NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.19
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
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e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.20
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
2. számú melléklet a 47/2008.(XII.03.) Gye. Kt. rendelethez
Nyilatkozat
Gazdasági Társaság pályázó:
CÉGNEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
20
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Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.21
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.22
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
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3. számú melléklet a 47/2008.(XII.03.) Gye. Kt. rendelethez
Nyilatkozat
Természetes személy pályázó:
NEVE:
LAKCÍME:
SZÜLETÉSI IDEJE:
SZÜLETÉSI HELYE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.23
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.24
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
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Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!

10. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008.(II.29.) Gye. Kt. rendelet
módosítása
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2008. (XII. 03.) Gye. Kt. rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény alapján a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008.
(II.29.) Gye. Kt. rendelet (továbbiakban: Idf. rend.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § Az Idf. rend. kiegészül „Az eljárás rendje” című fejezettel és a következő 9/A-9/M. §-al.
„Az eljárás rendje
9/A. § (1) A pályázatot befogadó szerv a pályázat befogadásától számított öt munkanapon belül a Kormány által
kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon (a továbbiakban: honlap) közzéteszi
a) a pályázat tárgyát és kiíróját,
b) a pályázat benyújtóját,
c) lehetőség szerint az igényelt összeget,
d) a 14.§ szerinti érintettséget.
(2)A pályázatot befogadó szerv a pályázat elbírálását követő 15 napon belül közzéteszi a döntéshozó nevét, és
a) törli a támogatást el nem nyert pályázat adatait, vagy
b) közzéteszi az elnyert támogatás összegét.
(3) A pályázatot befogadó szerv - a számlák és bizonylatok kivételével - közzéteszi a benyújtott és elfogadott
pályázati elszámolást. A közzétett elszámolásban szereplő üzleti titkot olvashatatlanná kell tenni.
(4) A pályázatot befogadó szerv törli az (1)-(3) bekezdés alapján közzétett adatokat a támogatás igényléséhez
való jog megnyílása naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével.
(5) A honlapon bárki számára, ingyenesen biztosítani kell a közzétett adatok kereshetőségét, pályázatonként,
pályázónként, összeghatár szerint és más módon csoportosított lekérdezhetőségét.
9/B. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személyvezető
tisztségviselő, az alapítványkezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
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fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.
9/C. § Ha a pályázatot helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
a helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, a kisebbségi önkormányzati testület tagja nyújtotta be, a
támogatási döntés meghozatalában nem vehet részt, de - ha a döntésre testület jogosult - a testület ülésén részt
vehet.
9/D. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő
közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
9/E. § Nem vehet részt döntéshozóként vagy döntés-előkészítésben közreműködőként az, aki, vagy akinek a
közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
9/F. § (1) A pályázati eljárásban a döntés-előkészítő szerv vezetője köteles gondoskodni arról, hogy ezen
rendelkezések az előkészítés során érvényesüljenek. Ha az összeférhetetlenség e szerv vezetője vonatkozásában
áll fenn, e feladatát a helyettese köteles ellátni.
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt vezető azt tapasztalja, hogy a döntés-előkészítési eljárásban e
rendelkezéseket megsértették, köteles e körülményt a döntésre vonatkozó előterjesztés tárgyalásának
megkezdése előtt a döntést hozó szervnek vagy személynek írásban jelezni.
9/G. § A pályázati eljárásban döntést hozó szerv vezetője vagy a döntést hozó személy köteles gondoskodni
arról, hogy e rendelkezések a döntéshozatal során érvényesüljenek. Ha az összeférhetetlenség e szerv vezetője
vagy a döntést hozó személy vonatkozásában áll fenn, e feladatát a helyettese köteles ellátni.
9/H. § (1) Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton - a pályázati eljárás bármely
szakaszában fennálló körülményre tekintettel - nem részesülhet támogatásban. A pályázatból való kizárást a
döntést hozó szervnél vagy személynél bárki kezdeményezheti. A pályázatból való kizárás a döntés
meghozataláig kezdeményezhető. A döntési eljárásban közreműködő - az érintett személy megjelölésével haladéktalanul köteles kezdeményezni a döntést hozó szervnél vagy személynél a pályázatból való kizárást, ha
annak indokairól tudomást szerzett.
(2) A kezdeményezéssel érintett személy nyilatkozatot tehet az összeférhetetlenség fennállásával
kapcsolatban.
(3) A döntést hozó szerv vagy személy a kezdeményezés tárgyában soron kívül dönt. A döntéshozatalban a
kezdeményezéssel érintett személy nem vehet részt. Amennyiben a döntéshozatalra testület jogosult, a
kizáráshoz a testület valamennyi tagja több mint felének egyetértő szavazata szükséges.
(4) Ha a döntést hozó szerv vagy személy megállapítja, hogy a pályázatot benyújtó személy megsértette e
törvény rendelkezéseit, vagy e törvényből következően a pályázaton nem részesülhet támogatásban, e döntés
egyúttal a pályázó által benyújtott pályázat elutasítását is jelenti.
(5) Ha a döntést hozó szerv vagy személy döntésében a (4.) bekezdésben foglaltakat nem állapítja meg, a
döntéshozatali eljárást lefolytatja.
9/I. § (1) A döntést hozó szerv vagy személy tájékoztatja a honlap üzemeltetőjét az e törvény megsértése miatt
jogerősen kizárt pályázatot benyújtó
a) természetes személy nevéről, születési helyéről és idejéről, valamint lakcíméről,
b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet nevéről és székhelyéről, nyilvántartásba vételi
okiratának számáról és a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről.
(2) A honlap üzemeltetője az (1.) bekezdésben meghatározott adatokat, valamint a kizárás tényét a jogerős
döntéstől számított két év időtartamra a honlapon közzéteszi.
(3) Az (1)-(2.) bekezdést nem kell alkalmazni a pályázóra, ha a kizárási okot a döntéshozatalt megelőzően
maga vagy az érintettséget megalapozó személy jelentette be.
9/J. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 7.§-ban foglalt
korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.

648

9/K. § (1) Ha a döntést hozó szerv vagy személy az összeférhetetlenség fennállása ellenére a pályázatot nem
zárja ki és a pályázatot támogatásban részesíti, az e döntés alapján kötött szerződés semmis.
A folyósított támogatást a kedvezményezett egy összegben, a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti
időszakra eső, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal
növelten köteles visszatéríteni.
(2) Az érvénytelenség megállapítását a döntéshozatalt követő két éven belül, írásban bárki kezdeményezheti.
A kezdeményezést a döntést hozó szerv vezetőjéhez vagy a döntést hozó személyhez kell benyújtani.
(3) A döntést hozó szerv vezetője vagy a döntést hozó személy a kezdeményezésről annak kézhezvételétől
számított 15 napon belül határozattal dönt.
(4) A döntéshozatalt követő hat hónapon túl, illetve a pályázatban foglaltak megvalósítását követően az 1.
bekezdésben foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható.
9/L. § Semmis az az átruházási szerződés, amelyben a döntéshozó, annak közeli hozzátartozója vagy ezek
tulajdonában álló gazdasági társaság a pályázat elszámolásának elfogadásától számított két éven belül - a
nyilvánosan működő részvénytársaságban szerzett legfeljebb 5%-os tulajdoni részesedést kivéve - tulajdonrészt
szerez olyan gazdasági társaságban, amelyet abban a pályázati eljárásban nyilvánítottak nyertesnek, amelyben a
döntéshozó részt vett a támogatási döntés meghozatalában.
9/M. § A pályázat érvénytelenségét megállapító vagy a pályázatot a kezdeményezés ellenére érvényesnek
nyilvánító határozat felülvizsgálatát a határozat meghozatalától számított 30 napon belül
a) ha a határozatot közigazgatási eljárás keretében hozták, az erre irányadó törvényi rendelkezések szerint,
b) egyéb esetben a pályázati eljárásban igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek kimerítését követően a
határozatot hozó szerv ellen indított polgári nemperes eljárásban a határozatot hozó szerv székhelye szerint
illetékes megyei bíróságtól lehet kérni.”
2. § Az Ijr. 1. 2. és 3. számú mellékletként kiegészül e rendelet „Az egyéb szervezet pályázó kötelező
nyilatkozata” című 1. számú mellékletével, „A gazdasági társaság pályázó kötelező nyilatkozata” című 2. számú
mellékletével, valamint „A természetes személy pályázó kötelező nyilatkozata” című 3. számú mellékletével.
3. § Az Idf. rend. kiegészül „Az állami támogatásokra vonatkozó külön szabályok” címmel és 9/N §-sal.
„Az állami támogatásokra vonatkozó külön szabályok
9/N. § (1) Amennyiben a 3. § (2) bekezdésében megjelölt támogatási jogcímek alapján nyújtandó támogatás az
EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, abban az esetben az egyes
pontok alapján nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.
(2) A csekély összegű támogatások az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-én elfogadott 1998/2006/EK bizottsági
rendelet (HL L 379/5., 2006.12.28) hatálya alá tartoznak.
(3) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik, hogy az előző
három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma nem haladja meg a
200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, közúti szállítás terén működő vállalkozás esetében a 100.000 eurónak
megfelelő forintösszeget.
(4) A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
(5) Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két
pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.
(6) A 1998/2006/EK rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni.”
Záró rendelkezések
4. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. november
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. december hó 3. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. december 3.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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1. számú melléklet a 48/2008.(XII.03.) Gye. Kt. rendelethez
Nyilatkozat
Egyéb Szervezet pályázó:
NEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI OKIRAT SZÁMA:
NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.25
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.26
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
25
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Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!

2. számú melléklet a 48/2008.(XII.03.) Gye. Kt. rendelethez
Nyilatkozat
Gazdasági Társaság pályázó:
CÉGNEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.27
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.28
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
27
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e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
3. számú melléklet a 48/2008.(XII.03.) Gye. Kt. rendelethez
Nyilatkozat
Természetes személy pályázó:
NEVE:
LAKCÍME:
SZÜLETÉSI IDEJE:
SZÜLETÉSI HELYE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.29
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.30
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(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!

11. Napirendi pont
Beszámoló a Közösségi Ház 2008. évi tevékenységéről
Várfi András polgármester köszöntötte Ungvölgyi János urat a közösségi házat működtető
Templárius Alapítvány képviselőjét, majd felkérte röviden a beszámoló rövid ismertetésére.
Ungvölgyi János elmondta, a közösségi ház igyekezett a közművelődési megállapodásban vállalt
kötelezettségeinek maximálisan, és sokszor erőn felül eleget tenni. Az év folyamán mintegy 3 millió
Ft összegben sikerült számos munkát elvégezni az önkormányzat a közösségi ház és más
adományozóknak köszönhetően. Sikerült a hangosítást megvalósítani, a földszinti helyiségek festését
elvégezni, fűtéskorszerűsítést, padlószőnyeg, és jó néhány használati cikket vásárolni. Százalékosan
ezek a hozzájárulások 20 %-a közösségi ház, pályázati pénz 30 %, önkormányzati támogatás 30 %, és
a mecénási támogatás szintén 30 %. Ugyanakkor sikerült az emeleti nagytermet Hídvégi András
színházi rendező segítségével, ötletével felújítani így az Operett király c. ősbemutató előadást, már
ebben a szépen felújított teremben tudták megrendezni.
Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy 2010. májusában lesz 80 éves a közösségi ház, a volt katolikus
népház, melyet szeretnének erre az alkalomra kívül, belül teljes körűen felújítani. Amennyiben ezt
sikerül megvalósítani, úgy egy olyan impozáns épület, közösségi színtér lesz Gyomaendrődön, ahová
szívesen betérnek az emberek – fiatalok, idősek egyaránt.
Ezúton mondott köszönetet az önkormányzatnak és azon mecénásoknak a nyújtott támogatásért, ami
lehetővé tette a terveik megvalósulását.
A következőkben szeretnék, ha ez a munka még nagyobb megelégedéssel folyna. Az említett Operett
Király c. ősbemutató előadás során egy kérdőíves felmérést készítettek, - melyre 200 db jegy kelt el
elővételben, melyre még nem volt példa itt Gyomaendrődön- amiből azt szűrték le, hogy igen is van
igény a kulturált szórakozásra itt a településen. Számos lehetőség mutatkozik erre, melyet szeretnének
kihasználni, folytatni ezt a munkát.
A jövőre vonatkozóan egy anyagi támogatási igényt is megfogalmaztak a beszámolóban, melyet az
időközben drasztikusan megemelkedett gázár tett indokolttá. Kérte a képviselő-testületet, hogy a
lehetőséghez mérten a kért támogatást megadni szíveskedjen.
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Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, majd érdeklődés, hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket a beterjesztett határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
455/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Templárius Alapítvány
beszámolóját a közművelődési megállapodás keretében működtetett Közösségi Házban 2008.
évben végzett tevékenységéről.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület nevében, a polgármester éves szabadsága tárgyában
tett javaslat megvitatása
Várfi András polgármester bejelentette személyes érintettségét, kérte a döntéshozatalból történő
kizárását.
Felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a
kizárásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
456/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a Gyomaendrőd
Város Fejlődéséért Egyesület nevében, a polgármester éves szabadsága tárgyában tett javaslat
megvitatása tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte Csányi István alpolgármestert, hogy a napirend tárgyalása során
vezesse az ülést, majd azt követően rendeljen el 15 perc szünetet.
/ Várfi András polgármester távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 14 fő./
Csányi István alpolgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt az előzmények és a tett intézkedések
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző röviden összefoglalta a témával kapcsolatos álláspontját, melyet egyeztetett
a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei kirendeltségével, az önkormányzat jogi
képviseletét ellátó ügyvédi irodával és egy független ügyvédi irodával.
A polgármester szabadság kiadásának rendjét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Tv. nem szabályozza, speciális
közszolgálati jogviszonyra rendeli alkalmazni a Munka Törvénykönyvének általános szabályait,
melyek a versenyszféra munkaadói és munkavállalói kapcsolatát hivatottak rendezni. A fentiek miatt
szükséges a helyi szabályozás kidolgozása.
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A munkáltató által kiadásra nem kerülő szabadság nem évül el egy adott választási cikluson belül,
sorsáról legkésőbb a ciklust követő testületi ülésen rendelkezni kell, akkor viszont az utolsó hat havi
átlag jövedelem figyelembe vételével.
A polgármester részére megfizetett összeg a 2008-as évben nem tette szükségessé az önkormányzat
költségvetési rendeletében meghatározott bérelőirányzat módosítását, így nem állítható a
bűncselekmény elkövetésének eshetősége, mint ahogy azt a Gyomaendrőd Város Fejlődéséért
Egyesület elnöke a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalhoz címzett beadványában állítja. A
képviselő-testület, mint munkáltató az Egyesület beadványát nem bagatelizálja el, azt a beadványt
követő soros nyílt testületi ülésen tárgyalja meg, és minden bizottság nyílt ülésen vitatta meg az abban
foglaltakat.
A beadványban szereplő egyes pontok jogszabályszerűséget, mint ahogy az írásos előterjesztésben is
rámutatott, jogilag vitathatók.
A 308/2008.(VIII.28.) Gye. Kt. határozatban foglaltak tekintetében megállapítható az érvénytelenség,
melynek orvoslására a bevont szakértők szerint is meg van a lehetőség. E tekintetben, mint az
előkészítésért felelős személyt felelősség terheli.
Figyelemmel arra, hogy a Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület tisztségviselői által tett
beadvány célja erősen politikai indíttatású, a polgármester erkölcsileg azt tartotta helyesnek, hogy a
szabadság megváltás címén részére megítélt összeget visszautalja, amely visszautalás már megtörtént.
A fentiek alapján javasolta a Képviselő-testületnek, hogy döntsenek a polgármester szabadságának
szabályozása tárgyában született szabályozási javaslatokról. A bizottságok javaslata alapján javasolta,
hogy a polgármester kiadásával kapcsolatos szabályozás az SZMSZ-ben kerüljön leszabályozásra,
rendeleti formában.
Kérte továbbá, hogy a fenti tájékoztatásnak megfelelően a rendelet megalkotását követően vizsgálja
felül a 308/2008.(VIII.28.) Gye. Kt. határozatát. Az erre vonatkozó határozati javaslatát az esetleges
rendeletalkotást követően fogja megtenni.
Csányi István alpolgármester megköszönte a hozzászólást, majd felkérte a bizottságok elnökeit,
elsőként az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét, Szabó
Balázsnét a bizottsági vélemény ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes a Gyomaendrőd Város Fejlődéséért
Egyesület részéről egy beadvány érkezett a testület felé, melyben a polgármester szabadság elszámolás
rendezésére hívják fel a figyelmet.
A bizottság a témát megtárgyalta és bár jogi hozzáértés nélkül, alaposan körüljárták, melynek során
megállapították, hogy a polgármesteri tisztségről szóló törvény 12. §-a alapján a jegyző látja el a
polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. A képviselő-testület a
jegyző úr által említett határozatot előkészítés alapján hozta meg a helyi hatályos rendelete
értelmében. Emlékezete szerint a határozatot akkor a képviselő-testület egyhangúlag – 17 igen
szavazattal fogadta el. Való igaz, hogy a határozatban foglaltak jogszerűségét nem vizsgálták, de az
biztos, hogy ezzel a döntéssel nem kívánt rossz hiszeműen kárt okozni – különösen nem a városnak.
Egyébként is a szabadság megváltás címén kiutalt összeg egy igen nemes célra – fogyatékos
gyermekek támogatására - került felajánlásra a Polgármester úr részéről.
Végezetül a képviselő-testület valamennyi tagjának nevében ki kívánta jelenteni, hogy senkinek nem
áll érdekében hanyag munkavállalói magatartást elkövetni ebben a testületben.
Kérte a képviselőket az előterjesztett rendelet –tervezet elfogadására.
Putnoki László képviselő hangsúlyozta, az egyesület beadványa egyáltalán nem politikai indíttatású,
csupán arról van szó, hogy egy hozzáértő szakember megállapította, - amit a közigazgatási hivatal is
megerősített, - hogy a kifizetés jogszerűtlen volt.

655

A bizottság elnök asszony által elmondottakat annyiban kívánta pontosítani, hogy a határozat
meghozatalakor a testület nem volt teljes létszámmal jelen, személye ugyanis nem volt jelen azon az
ülésen.
Lényegében bebizonyosodott, hogy Dr. Busai Györgynek, az egyesület elnökének észrevétele helyt
álló volt.
A jelenleg javasolt SZMSZ módosítás nem oldja meg azt a problémát, hogy a szabadság ne
halmozódjon fel, és nem kelljen ugyan úgy kifizetni, mint a 2006-os ciklus kezdetén.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő tájékoztatásként elmondta, hogy az összeg visszafizetése nem
érintette a Kincs az életért alapítvány kasszáját, melyre a polgármester úr az ilyen címen kapott
összeget felajánlotta. A polgármester az elmúlt évben is hasonló összeggel támogatta a fogyatékkal élő
emberekért létre jött alapítványt. Ebből az összegből a nyár folyamán olyan kiránduláson vehettek
részt a fogyatékkal élő fiatalok, amire még életükben eddig nem volt lehetőségük.
Ez úton is megköszönte a polgármester úrnak és mindenkinek, aki támogatja a fogyatékkal élő fiatalok
élethelyzetét.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva a Putnoki képviselő úr hozzászólására, el kívánta mondani, hogy
az egyesület tisztségviselői által beadott beadvány egyes pontjai ugyan úgy nem oldják meg ezt a
problémát, mint ahogyan a korábbi szabályozás és a jelenlegi szabályozás sem oldja meg. A
polgármesteri jogviszony egy speciális jogviszony, amit nem lehet úgy kezelni, mint ahogy a Mt. –ben
a tipikus munkavállalói és munkaadói viszonyokat szabályozzák. Tehát megítélése szerint a
szabályozás hiányosságait sem az egyesület, sem az általa tett javaslat nem fogja megoldani.
Putnoki László képviselő tudomásul vette a Jegyző úr véleményét, de úgy vélik, hogy igen is lehet
valamit jobban csinálni és bizonyos mértékig szabályozni. Ők erre adtak egy lehetőséget, melynek
elfogadásáról a testület fog dönteni. Az egyesület másként vélekedik erről a dologról.
Véleménye szerint nem kellene egybemosni a jótékonyságot és az egyesület által észrevételezett
jogszerűtlen kifizetést.
Csányi István alpolgármester összegezte az előterjesztett javaslatokat,amely szerint az egyik javaslat
az egyesület beadványában szereplő javaslat. A másik javaslat egy rendelet-tervezet, mely az SZMSZ
módosítaná oly módon, hogy a ki nem vett szabadság megváltására csak a ciklus végén, a
munkaviszony megszűnésekor van lehetőség. A polgármester szabadságának kivételét abban az
esetben lehetne korlátozni, ha lenne egy főállású alpolgármester, akit külön jogkörrel lehetne
felruházni.
További hozzászólás hiányában lezárta a vitát, majd felkérte a képviselőket, hogy elsőként az
egyesület beadványában szereplő hat pontban megfogalmazott javaslatról döntsenek.
A képviselő-testület a javaslatot 1 igen szavazattal, 11 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett
elutasította. [Babos László tartózkodás, Béres János nem, Czibulka György nem, Csányi István nem, Gellai Józsefné nem,
Hangya Lajosné nem, Izsó Csaba nem, Jakus Imre nem, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén nem, Dr. Palya
József nem, Putnoki László igen, Rácz Imre nem, Szabó Balázsné nem,]

A szavazás eredményére figyelemmel a bizottságok által elfogadásra javasolt, a SZMSZ-t módosító
rendelet-tervezetről kérte a képviselők döntését, amely a polgármester szabadság kiadásáról és annak
nyilvántartásáról rendelkezik.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotta: [Babos László tartózkodás, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen]
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2008. (XII.03.) Gye. Kt. rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991.(IX.19.) KT
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. § (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az
alábbiakban rendelkezik.
1. § Az SZMSZ 25.§ (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„25.§ (6) A polgármester éves szabadságolási tervét a költségvetési rendelet tervezet benyújtásával
egyidejűleg nyújtja be a Képviselő-testületnek. A polgármester a szabadságolási ütemtervben
esedékes, ki nem vett szabadságról az esedékességet követő soron következő testületi ülésen ad
tájékoztatást, ezzel egyidejűleg megjelöli a ki nem vett szabadág ismételt esedékességének időpontját.
Egyéb esetekben a polgármester szabadság engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt. A
polgármester szabadságolásával kapcsolatos döntéseit a Képviselő-testület vita nélkül hozza meg. A
szabadság igénybevételének tényét és időtartamát a Polgármesteri Hivatal által vezetett
nyilvántartásba kell bevezetni.
(7) A polgármester az éves szabadságolási terv benyújtása során tájékoztatást ad az előző évben ki
nem adott szabadságának mértékéről. Az elszámolásban be kell mutatni az előző évben kivett és a
következő évre átvitt szabadság mértékét. Az önkormányzati ciklus utolsó rendes soros ülésén a
jegyzőnek előterjesztésében tájékoztatást kell adni a polgármester részére kiadott és a ki nem adott
szabadságról, a megváltással járó költségvetési kihatásáról.„
2. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. november
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. december hó 3. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. december 3.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
Ezt követően az alpolgármester kérte a képviselőket, hogy a Jegyző úr által elmondottakra
figyelemmel határozzanak a 308/2008.(VIII.28.) Gye. Kt. határozat felülvizsgálatáról.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
tartózkodás, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
457/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 308/2008.(VIII.28.) Gye. Kt. határozatot
felülvizsgálja.
Határidő: azonnal
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Dr. Csorba Csaba jegyző a képviselő-testület fenti határozata alapján az alábbi határozati javaslatot
terjesztette a képviselő-testület elé: Gyomaendrőd Város Képviselő-testület a 308/2008.(VIII.28.) Gye.
Kt. határozatának felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a 2006 és a 2007-es évekből a
polgármester részére 2008. március 31-ig 23 munkanap szabadság nem került kiadásra.
A képviselő-testület tudomásul veszi,- figyelemmel az Mt. 136. § /1/ bekezdésében foglaltakra, - hogy
a polgármester a szabadság megváltás címén részére kiutalt összeget visszautalta.
Csányi István alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a határozati
javaslatról.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
tartózkodás, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
458/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület a 308/2008.(VIII.28.) Gye. Kt. határozatának
felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a 2006 és a 2007-es évekből a polgármester
részére 2008. március 31-ig 23 munkanap szabadság nem került kiadásra.
A képviselő-testület tudomásul veszi,- figyelemmel az Mt. 136. § /1/ bekezdésében
foglaltakra, - hogy a polgármester a szabadság megváltás címén részére kiutalt összeget
visszautalta.
Határidő: azonnal
/ Várfi András polgármester visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 15 fő./
13. Napirendi pont
Autóbusz jegyár változás miatti rendeletmódosítás, önkormányzati támogatás mértékének
változása
Várfi András polgármester elmondta, a Képviselő-testület korábbi rendeletében a helyi autóbusz
közlekedés üzemeltetésével a Mobilbusz Közlekedési Kft-t bízta meg. Az üzemeltetést végző cég a
jogszabály adta lehetőségeken belül javaslatot tett a menetjegyek és a bérletek árának 2009. január 1től esedékes árváltoztatásra. Kérte még a 2009. évi autóbusz közlekedésre kapott önkormányzati
támogatás mértékének emelését is.
Felkérte Izsó Csaba Városfenntartó Bizottsági elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök a jelen levő Mobilbusz Közlekedési Kft. ügyvezetőjét kérte fel a kérelem
ismertetésére.
Ambrózi Erzsébet a Mobilbusz Kft. ügyvezetője elmondta, inflációval növelt jegyáremelést kér a cég
az önkormányzattól. Az áremelést a bérleti díjak, alkatrészek, javítási költségek emelkedése indokolja.
Az inflációval növelt autóbuszjegy ár emelése nem ró nagy terhet az önkormányzatra. Kérte az
áremelés elfogadását.
Izsó Csaba bizottsági elnök megkérdezte, a gázolaj árának csökkenése esetén miért kell a jegyárakat
ilyen mértékben emelni.
Ambrózi Erzsébet válaszában elmondta, a javítási költségek jelentős mértékben emelkedtek, mely a
vállalkozás kiadásainak nagy hányadát képviselik. A járatok számának csökkentése nélkül így
kívánják kompenzálni a kiadásokat a bevételekkel szemben.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Megkérdezte van-e kérdés az
előterjesztéssel kapcsolatban.
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Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelettervezetről való szavazásra, felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással megalkotta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné nem, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2008. (XII. 03.) Gye. Kt. rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször módosított
4/1991. (III. 29.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII tv. 7. §-ban kapott
felhatalmazás alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször
módosított 4/1991. (III. 29.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbiakban rendelkezik:
1. § A „R.” 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

Záró rendelkezés
2. § E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 21/2008. (IV. 28.) Gye. Kt. rendelet
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2008. november
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. december hó 3. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. december 3.

Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. sz. melléklet az 50/2008.(XII.03.)Gye. Kt. rendelethez
A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj
- teljes árú havi bérlet
- kedvezményes havi bérlet
- vonaljegy

2.300 Ft
430 Ft
100 Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

14. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
7/2003. (III.31.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az októberi képviselő-testületi ülésen a
méltányossági közgyógyellátás feltételeit nem kívánta újraszabályozni, azonban a határozatban az
átmeneti segélyezés – eseti magas gyógyszerköltség címén – feltételeinek áttekintését kérte a mai
ülésre. Mivel a szociális törvény módosítása várható, célszerű a helyi rendelet vizsgálatához a törvényi
változásokat előbb megismerni.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a
napirenddel kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való
szavazásra.
A képviselők 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
459/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az 1993. évi III. törvény módosítását követő felülvizsgálat során tekintse
át a 7/2003. (III.31.) Gye. Kt. rendelet az átmeneti segélyezés (eseti magas
gyógyszerköltség címén adható) vonatkozó rendelkezését is.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
A Magyar Államkincstár által végzett helyszíni ellenőrzésről tájékoztatás
Várfi András polgármester felkérte jegyző urat az ellenőrzés rövid ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a Magyar Államkincstár a 2007 évi normatíva elszámolást
ellenőrizte az önkormányzatnál, melynek során helyszíni ellenőrzésre is sor került a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kis Bálint Általános Iskola, Térségi Szociális Gondozási
Központ, és a Térségi Humán Segítő Szolgálat vonatkozásában. A tételes ellenőrzés célja az volt,
hogy megállapításra kerüljön, hogy az önkormányzat a 2007 évi normatívát jogszerűen igényelte e
meg. A MÁK előzetes jegyzőkönyvet küldött az ellenőrzésről. A vizsgálat még nem zárult le mivel a
normatíva igénybevétel ellenőrzése további oktatási intézményeknél is folyik, csak helyszíni
ellenőrzésre nem került sor. Az előzetes megállapítás lényege, hogy a MÁK a Gondozási Központ és a
két általános iskola tekintetében normatíva visszafizetést kíván az eljárás lezárásaként megállapítani.
Ennek összege több mint 7 millió Ft, melyből a Gondozási Központ 7.7 millió Ft-al érintett. Az
oktatási intézményeknél ugyanis nem csak normatíva visszafizetési, hanem normatíva igénybevétel
elmaradást is megállapított az ellenőrzés, így visszafizetési kötelezettségről esetükben nincs szó. Az
ellenőrzés megállapításaira az önkormányzat meg tette az észrevételeit, vannak olyan részek, melyek
szerintünk vitathatóak, viszont, amit nem tartottak vitathatónak, úgy ott a visszafizetést az
önkormányzat megtette. Ennek összege 5.5 millió Ft, mely a házi gondozás területén merült fel, ahol
megállapításra került, hogy az ellátás dokumentáltsága hiányos volt.
Ugyancsak visszafizetési kötelezettséget állapított meg a vizsgálat az átmeneti gondozásra vonatkozó
normatíva leigénylése tekintetében, melynél két fő esetében állapította meg, hogy az intézmény azt
követően, hogy a gondozás megszűnt jogosulatlanul vette igénybe a normatívát. Itt olyan egyedi
élethelyzetekről volt szó, hogy az átmeneti gondozás következtében, a gondozottak állapota nem javult
a két éven belül, így továbbra is bent tartották őket az intézményben. Ennek a normatíva jogosságát
vitatta a MÁK, természetesen a gondozott ellátása megtörtént. A bentlakásos intézmények
tekintetében is szeretne megállapítani visszafizetési kötelezettséget a MÁK, ezt azonban előzetesen
vitatja az önkormányzat, mivel a feladat ellátása jól dokumentált, nyomon követhető.
Kitekintésként meg kívánta jegyezni, hogy a gondozási központ a saját költségvetéséből biztosítani
tudja a normatíva visszafizetést, mely a jelenlegi költségvetésének 1.34 %-át jelenti.
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Megjegyezte továbbá, hogy egy nagyon átfogó, tételes ellenőrzés volt, melynek során apró részletekig
vizsgálták a rendelkezésre álló dokumentumokat, az intézményvezetőknek az észrevételeik
megtételére nem volt lehetőségük. Ebből adódott a Rózsahegyi K. Általános Iskola esetében, hogy
bizonyos gyermekek oktatási iratai a társulási intézményből kifolyólag a csárdaszállási intézménynél
voltak. Az észrevétel során a hiányzó okiratokat az önkormányzat becsatolta.
Összegezve elmondható, hogy a vizsgálat lezárása év végére várható, ezt követően adja majd ki a
MÁK a határozatot, mellyel szemben az önkormányzat jogorvoslattal élhet.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő asszony véleménye szerint a MÁK nem vette figyelembe az
intézményeknél a tőle független dolgokat. Többek között a normatíva lehívásoknál nem lehetett
számolni egy olyan törvényi változással, ami a zavar- és tanulási nehézségek fogalmánál különbséget
tesz. Ugyanis, amikor a tanuló behívásra került vizsgálatra akkor még az előző törvény volt hatályban,
a szülő aláírta az előzetes tájékoztatót a gyermeke tanulási zavaráról, ami egyébként sem lehet
közömbös, mivel anyagilag is érinti a családot. Viszont, amikor a hivatalos és végleges vizsgálati
eredmény megérkezett, már csak nehézséget diagnosztizáltak. Az intézménynél több ilyen eset volt,
mely esetén a normatívát így nem lehetett jól lekérni.
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője hozzászólásában el kívánta
mondani, hogy semmilyen szakmai érvet nem fogadott el a vizsgálatot végző arra vonatkozóan, hogy
az átmeneti ellátásban miért maradt a rendszerben az az idős ember, aki az egészségügyi állapota miatt
az átmeneti ellátást követően nem kerülhetett az otthonába, hiszen ott az ellátása nem volt megoldható,
vagy kifejezetten életveszélyt jelentett volna.
A vizsgálat befejezését követően az intézmény pótolta a fogyatékos nappali ellátás vonatkozásában az
orvosi véleményeket melyek a fogyatékosság tényét igazolták. Felülvizsgáltatták az ellátottak
egészségügyi állapotát, melynek során 2 fő vonatkozásában megállapításra került, hogy továbbra is
jogosult az ellátására, 1 fő idős esetében viszont a fogyatékosság ténye nem nyert bizonyítást, így ő
áthelyezésre került a nappali idős ellátásba. Ugyanakkor pótoltak minden olyan megállapodást, ami az
1999 előtt keletkezett jogviszonyok tekintetében hiányoztak, függetlenül attól, hogy a jogszabály csak
ennek az évnek októberétől teszi kötelezővé a megállapodás megkötését az egyes ellátási formákban.
A házi gondozási naplókat szintén az elvárásoknak megfelelően minden nap aláíratják azokkal az
ellátottakkal is, akik étkeztetést vesznek igénybe, részükre házi gondozás keretében történik az ebéd
házhozszállítása. Folyamatosan vizsgálják a dokumentumok jogszabályi előírásoknak való
megfelelését, és azon vannak, hogy minden az előírásoknak megfelelően történjen.
Az átmeneti ellátás vonatkozásában elmondta, hogy már a hatodik hónaptól vizsgálják, hogy változik
e az ellátott egészségügyi állapota olyan mértékbe, hogy az otthonába visszakerüljön és az alapellátás
keretében élheti az életét. Amennyiben nem úgy a tartós elhelyezéséről kell gondoskodni.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd ismertette a határozati javaslatot és
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, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
460/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár által végzett – 2007. évi
normatív hozzájárulások és támogatások megalapozottságának, jogszabályi előírásoknak való
megfelelésének vizsgálata – helyszíni ellenőrzésről készült tájékoztatást elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a feltárt hiányosságok alapján
tekintse át az intézmény összes szakmai dokumentációját, hogy azok megfelelnek –e a
jogszabályi előírásoknak, és erről tegyen jelentést a fenntartója felé.
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A Képviselő-testület szükségesnek tartja a Térségi Szociális Gondozási Központnál a
Módszertani Intézet vizsgálatának lefolytatását az alkalmazott szakmai dokumentumok
tekintetében. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a vizsgálat elvégzésére bízza
meg a Módszertani Intézetet.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
16. Napirendi pont
Az önkormányzat 2009 évi ellenőrzési terve
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az önkormányzat éves ellenőrzési tervkészítési
kötelezettségét jogszabály is előírja. 2008. január 1-től a Szarvasi Kistérségi Társulással kötött
megállapodás alapján a belső ellenőrzési feladat átkerült a szarvasi munkaszervezethez, így a feladat
ellátását a Szarvasi Kistérségi Társulás által foglalkoztatott belső ellenőr fogja elvégezni. A belső
ellenőrzés célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony, eredményes és szabályszerű
gazdálkodást.
Az Önkormányzati törvény rendelkezése alapján az éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek
előző év november 15-ig kell jóváhagynia.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket az előterjesztés mellékletében olvasható ellenőrzési
terv jóváhagyására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
461/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi
ellenőrzési tervét elfogadja.
Határidő: folyamatos
Beszámolás 2009. évi zárszámadás időpontja.
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai program kiegészítésének
jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az ügyrendi bizottság elnökét a napirendi pont
lényegének ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület egy korábbi döntése alapján az iskola
szeretné a 2009/2010-es tanévtől az „Utazás és Turizmus” című fakultációs tantárgy képzését
beindítani. Ennek előfeltétele a tantárgy pedagógiai programba való beillesztése. A pedagógiai
program fenntartói jóváhagyása előtt be kell szerezni külső közoktatási szakértő véleményét.
A Pedagógiai Program kiegészítésének véleményezése az oktatási szakértő részéről megtörtént, az
alábbi összegzéssel: „A kidolgozott helyi tanterv tartalma minden vonatkozó jogszabálynak
megfelelően került kidolgozásra, az összhangban van az Alapító okirattal. A Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programjának az Utazás és Turizmus fakultációs tantárgy
helyi tantervével való kiegészítését jóváhagyásra javasolta a Képviselő-testületnek.”
A bizottság a fenti összegzésre figyelemmel szintén javasolta a jóváhagyás megadását.
Hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a határozati javaslat
elfogadására.
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A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
462/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 44.§ (1)bekezdése alapján és a szakértői vélemény alapján, a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programjának az Utazás és Turizmus fakultációs tantárgy
helyi tantervével való kiegészítését engedélyezi.
Határidő: azonnal

18. Napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása és beiratkozási
díjának megállapítása
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, az önkormányzat átszervezte a települési
könyvtári feladatellátást. A gyomai városrészen a Városi Könyvtár biztosítja a könyvtári szolgáltatást,
az endrődi városrészen a Városi Könyvtár fiókkönyvtára látja el a közművelődési könyvtári
szolgáltatást. Az intézmény átszervezése mellett 2008. szeptember 1. napjától a Városi Könyvtár neve
Határ Győző Városi Könyvtár elnevezésre változott.
Az átszervezés következtében szükségessé vált a könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának a
felülvizsgálata, mivel a díjfizetés nem egységes a két könyvtárban. Az endrődi városrészen működő
Rózsahegyi Kálmán Könyvtár, a Határ Győző Városi Könyvtár fiókkönyvtára és ott díjmentes a
könyvtári beiratkozás és a könyvtárhasználat. A gyomai részen működő Határ Győző Városi
Könyvtárban díjmentes a könyvtárhasználat, de a könyvtári beiratkozás nem. A véleményező
bizottságok a gyomai könyvtárban is díjmentes beiratkozási díj megállapítását javasolják.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
463/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Határ Győző
Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatát.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település mindkét könyvtárába
díjmentes beiratkozási díjat állapít meg.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Települési közoktatási esélyegyenlőségi programjának intézkedési terve
Várfi András polgármester felkérte Tóthné Rojik Edit oktatási előadót röviden ismertesse az
előterjesztés lényegét.
Tóthné Rojik Edit elmondta, a közoktatási esélyegyenlőségi program elkészítését megelőzte egy
helyzetelemzési terv elkészítése, melyet 2007. decemberében fogadott el a testület. A helyzetelemzési
tervet és az esélyegyenlőségi program intézkedési tervét az érintett intézmények megvitatták az
ügyrendi bizottsággal.
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Ezt követően Urbán Antalné esélyegyenlőségi szakértő együttműködésével elkészült az
esélyegyenlőségi terv, melynek elfogadása az egyik feltétele annak, hogy az önkormányzat és az
intézményi társulás esélyegyenlőségi pályázatot nyújthasson be.
Tájékoztatásként elmondta még, hogy az oktatási és kulturális minisztérium mind az önkormányzati,
mind pedig az intézményi társulási esélyegyenlőségi tervet elfogadta.
Hozzászólás hiányában Várfi András polgármester javasolta a képviselőknek az intézkedési terv
elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
464/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának
Intézkedési Tervét.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
A Tulipános Óvoda által igénybevett többlettámogatás visszafizetése
Várfi András polgármester elmondta, az önkormányzat a költségvetési rendeletében határozza meg a
településen működő óvodák részére nyújtandó támogatás mértékét – melyet az egy gyermek
ellátásához biztosított támogatás és a bérleti díj fizetéséhez nyújtott támogatás alkot. Az óvodavezetők
a Képviselő-testület határozatáról értesültek, valamint az erre vonatkozó megállapodás is módosításra
került. A megállapodást a Tulipános Óvodai Oktató Non profit Kft vezetője tévesen értelmezte és a
megállapított gyermekenkénti havi támogatás összegén felül a bérleti díj fizetéséhez nyújtott
támogatást pluszban leszámlázta. Ezen adminisztrációs hibából az óvoda 214.328 Ft többlettámogatást
vett igénybe, melyet vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. Az óvoda vezetője kérelemmel fordult a
képviselő-testülethez, melyben kéri, hogy engedélyezzék számára a többlettámogatás 6 havi
részletekben történő visszafizetését.
A véleményező bizottságok javasolják a kérelem támogatását.
Felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
465/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete engedélyezi a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit
Kft részére a 214.328 Ft összegű többlettámogatás visszafizetését 2008. december 1. napjától
kezdődően 6 havi részletben.
Határidő: 2009. május 4.
Felelős: Várfi András polgármester

664

21. Napirendi pont
Beiskoláztatási körzethatárok meghatározása az általános iskolák tekintetében
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt a napirendi pont lényegének
ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a közoktatási törvény értelmében módosult és pontosabbá
vált az általános iskolai felvételi körzetekre vonatkozó szabályozás, amely a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók és az e körbe nem tartozó tanulók egymáshoz viszonyított arányát településre vetíti
ki, és ehhez viszonyítva írja elő a körzeti arányok megtartását. A városban működő intézmények
jelenlegi körzetei az új szabályoknak nem felelnek meg, s ezért a fenntartónak 2008. december 31-ig
kell a megfelelő körzeteket kialakítani. A városban több olyan gyermek él, akiket a megfelelő családi
körülmény hiánya miatt, kollégiumi elhelyezésre javasol, rendel el a Térségi Humánsegítő Szolgálat.
Gyomaendrődön a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tudja fogadni az előbb említett
gyermekeket.
Ebben az intézményben működik tagintézményként a Speciális tagozat, ahová olyan tanulók járnak,
akik képzését a Szakértői Bizottság külön tantervű, e célra létrehozott oktatási intézménybe javasolja.
A Speciális tagozatra járó tanulóknál a súlyos magatartási-, beilleszkedési- és tanulási zavarok mellet
jelen van az enyhe értelmi fogyatékosság is. Az esetleges körzethatárokat úgy kell meghatározni, az
adott körzetben, hogy az összes tanköteles korú gyermek létszámának a 25%-át ne haladja meg az
adott körzetbe lakó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma.
A vizsgálat során a három általános iskola helyzetét kell megvizsgálnunk, melyből a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola és a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda önkormányzati
fenntartású oktatási intézmény, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda ugyan egyházi
fenntartású oktatási intézmény, de egyoldalú jognyilatkozatot tett, hogy az önkormányzattal
együttműködik az közoktatási feladatok ellátásában.
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda beiskolázási körzethatárainak meghatározása
csak abban az esetben jöhet létre, ha az egyházi fenntartású oktatási intézmény fenntartója – SzegedCsanádi Egyházközösség -, és Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, nyilatkozatban
rögzítik a körzethatárok kialakításával kapcsolatos megállapodásukat. A megállapodás érdekében a
Polgármester úr, tárgyalásokat kezdeményez a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
fenntartójával - SZEGEKISF Barabás Hunorné igazgató asszonnyal. A megbeszélést, egyeztetést
követően a tényleges körzethatárok kijelölésére a decemberi Képviselő-testületi ülésen kerül majd sor
rendelet formájában.
Hozzászólás hiányában Várfi András polgármester javasolta a képviselőknek a határozati javaslat
elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
466/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1993. évi LXXIX. Kt. 66.§ (2) bekezdésére
figyelemmel, a három oktatási intézményt érintve - Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola, a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Óvoda - a beiskolázási körzethatárok tervezetét véleményezésre megküldi az általános iskolai
intézményeknek.
Egyidejűleg felkéri Várfi András polgármester urat, hogy a körzethatárok kialakításával,
meghatározásával kapcsolatban kezdeményezzen tárgyalásokat a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola és Óvoda fenntartójával, a Szeged-Csanádi Egyházközösséggel.
A képviselő-testület az intézményi véleményekre figyelemmel a tényleges körzethatárok
kijelöléséről a decemberi Képviselő-testületi ülésen dönt.
Határidő: azonnal
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22. Napirendi pont
Önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények kötelező eszköz- és fejlesztési jegyzékének
kimutatása 2004-2008-ig
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a vonatkozó rendelet értelmében a nevelési-oktatási
intézmények számára előírt a kötelező eszköz- és felszerelések jegyzékének megléte meghatározott
időtartamra vonatkozóan. Fenntartói utasításra 2003. augusztusában elkészítették az oktatási
intézmények a 2004-2008-ig szóló eszközbeszerzési tervet, ami a pedagógiai program
megvalósításához szükséges eszközöket és felszereléseket tartalmazza évenkénti ütemezéssel. Az
átütemezett eszközigény nagyságát tekintve és az adott év költségvetési helyzetét ismerve, az
önkormányzat nem tudja vállalni saját erőből a szükséges anyagi támogatást. Az elkövetkező években
is a beszerzés mértékét az éves költségvetési helyzet határozta meg. Az intézmények 2008
októberében felülvizsgálták és megállapították, hogy a felsorolt eszközök egy részét beszerezték, egy
része időközben korszerűtlenné vált és van, amelyeket még most is tudnak használni. A 2009-2012-re
szóló eszközbeszerzési tervet 2009. január 30-ig kell az intézményeknek elkészíteni. Az önkormányzat
vállalja, hogy az intézmények kötelező eszközjegyzékének beszerzéséhez szükséges önerőt biztosítja,
az adott év költségvetési lehetőségeit figyelembe véve.
Hozzászólás hiányában Várfi András polgármester javasolta a képviselőknek a határozati javaslat
elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
467/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a fenntartásában működő
közoktatási intézményeket, hogy készítsék el az intézményükre vonatkozó kötelező
eszközbeszerzési tervet 2009-2012-ig. Az elkészítés időpontja 2009. január 30.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elkövetkező években a
közoktatási intézmények kötelező eszközjegyzékének beszerzéséhez szükséges önerőt
biztosítja, az adott év költségvetési lehetőségeit figyelembe véve.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerről szóló tájékoztató, valamint döntés az
ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
Várfi András polgármester Szabó Balázsnét kérte fel a napirendi pont ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottság elnök elmondta, önkormányzatunk ez idáig egyéni tanulmányi szerződés
megkötésével támogatta a településen hiányszakmát tanuló felsőfokú tanulmányaikat folytató
gyomaendrődi fiatalokat. Az idei évben ismét hangsúlyosabbá vált az igény a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás kérdésében. Ennek egyik döntő
oka a felsőfokú oktatási rendszer költségeinek a megnövekedése és a szociálisan rászoruló tanulók
számának a növekedése, az esélyegyenlőség megteremtésének hangsúlyozása. Ennek az
ösztöndíjrendszernek a támogatására három forrás szolgálna, egyik az önkormányzatok által nyújtott
támogatás, a megyei önkormányzat támogatása továbbá az intézményi támogatás. Az
ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozási szándékot 2009. szeptember 30-ig kell jelezni.
A bizottság a téma megvitatás során arra az álláspontra jutott, hogy javasolja a Bursa Hungarica
ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást azzal, hogy a jelenleg támogatásban részesülő felsőfokú
tanulmányokat folytató hallgatók a tanulmányaik befejezéséig részesüljenek támogatásba.
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Várfi András polgármester egyetértett a bizottság javaslatával. A településen egyre nagyobb az igény
erre a támogatásra, több szülő és tanulmányait folytató fiatal is felkereste ez ügyben. Azért lenne
célszerű most csatlakozni, mert a megyével azonos struktúrával tudnának ebben részt venni. A
következő tanévtől ugyanis a megye valamennyi megyei lakosú felsőfokú tanulmányokat folytató
tanulónak megadja ezt a támogatást, aki megfelel a feltételeknek.
Az Ügyrendi bizottságon kívül a Pénzügyi és Gazdasági bizottság is tárgyalta a témát, és szintén a
csatlakozást támogatta.
A bizottságok javaslatára is figyelemmel felkérte a képviselőket a határozati javaslat II.
alternatívájának elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
468/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évre csatlakozni kíván a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
csatlakozással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg illetve az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének összeállításakor az ösztöndíjrendszer pénzügyi fedezetét jelölje ki.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 260/2008. (VI. 26.) Gye. Kt.
határozatát visszavonja azzal, hogy a jelenleg támogatásban részesülő felsőfokú
tanulmányokat folytató hallgatókat a tanulmányaik befejezéséig támogatásban részesíti.
Határidő: 2009. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Trendl Kft. kérelme közművelődési megállapodás megkötésére
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét a napirendi pont ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, Trendl Kft. ügyvezetője Kovács Erika már egy korábban
benyújtott kérelmében is kérte a közművelődési megállapodás megkötését a tulajdonában lévő Apolló
Mozi működtetéséhez. Akkor a kérelmet a képviselő-testület elutasította azzal, hogy a költségvetés
tárgyalása során térjenek erre vissza. Véleménye szerint ez a téma nem lehet olyan, ami mellett csak
szó nélkül elmenjenek. A városban a közművelődéshez a mozi is hozzátartozik, ezért nem lehetne egy
olyan egyszerű elutasító döntést hozni, amit kellőképpen nem támasztanak alá. A pénzügyi
bizottsággal egyetértésben arra a megállapodásra jutottak, hogy a 2009 évi költségvetésben a
közművelődés támogatására fedezet nem áll rendelkezésre, ezért a Trendl Kft. kérelme nem
teljesíthető. Viszont lehetőség nyílik a Trendl Kft számára, hogy a 2009-es évben kibocsátott pályázati
lehetőségekre benyújtsa pályázati anyagát.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint ilyen kulturális lehetőséget a városban, mint ez a
mozi, nem szabad hagynunk tönkremenni. Ez a kis mozi teszi lehetővé a pedagógusoknak, hogy
szórakoztatva tanítsanak az óvodától a középiskoláig. Sőt az időseknek is elviszik a filmeket. Egy kis
plusz szórakozási lehetőséget nyújtanak az itt élőknek, hogy ne csak az otthoni tv-t, videót nézzék.
Ugyanakkor társas együttlétet is jelent, mert az ott lévő kis színpadot a művészeti iskola is használja.
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Igazán a téli hónapokkal van problémája a Kft-nek, a magas fűtésköltség miatt. A maga részéről
javasolta a képviselő társainak gondolják át a kérelmet, és kössenek megállapodást a mozi
működtetésére. Azt az évi 3-400 e Ft támogatást adják oda a mozi működésére, mert az alapokból
annyi oda nem fog jutni, amennyire szükség lenne.
A meglévő kulturális lehetőségeket meg kellene hagyni a városban. Ha a sportot több százezer
forinttal tudják támogatni, akkor a kultúrára sem kellene sajnálni.
Módosító javaslatként javasolta a kérelem támogatását, a közművelődési megállapodás megkötését.
Várfi András hangsúlyozni kívánta, hogy itt szó sincs arról, hogy az önkormányzat nem támogatná a
városi kultúrát. A Kft a 2007-ben kibocsájtott pályázati alapokra benyújtott pályázata 80.000-80.000
Ft összegben részesült támogatásban, míg 2008-ban az Idegenforgalom alapból a kertmozi
üzemeltetésére 335.000.Ft támogatást kapott.
További hozzászólás hiányában elsőként Hangya Lajosné bizottság elnök módosító indítványáról kérte
a képviselők döntését, amely szerint az önkormányzat kössön közművelődési megállapodást az Apolló
mozi működtetésére.
A képviselő-testület a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elvetette: [Babos László nem, Béres János tartózkodás, Czibulka György igen, Csányi István tartózkodás, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre tartózkodás, Dr. Kovács Béla nem, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre nem, Szabó Balázsné nem, Várfi András nem.]

A szavazás eredményéből Várfi András polgármester megállapította, hogy a módosító javaslat nem
kapta meg a többségi igen szavazatot, így az előterjesztett határozati javaslatról kérte a képviselők
döntését.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György tartózkodás, Csányi István tartózkodás, Gellai Józsefné tartózkodás, Hangya
Lajosné tartózkodás, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
tartózkodás, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
469/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Trendl Kft. kérelmét elutasítja,
nem köt közművelődési megállapodást az Apolló Mozi működtetésére, mert a 2009. évi
költségvetésben az önkormányzat szabad forrással nem rendelkezik.
Lehetőség nyílik a Trendl Kft számára, hogy a 2009-es évben kibocsájtott pályázati
lehetőségekre benyújtsa pályázati anyagát.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Fürj Katalin kérelme
Várfi András polgármester Szabó Balázsné bizottság elnököt kérte fel a napirendi pont ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, Fürj Katalin elkészítette verses és mesés kötetét, melynek
kiadásához kér támogatást oly módon, hogy 80 példányt vásároljon meg az önkormányzat, amit aztán
a helyi illetve a környékbeli óvodákba, iskolákba és könyvtárakba ajándékként eljuttathatnának. A
bizottság a kérelmet megtárgyalta, és megállapította, hogy az önkormányzat költségvetési helyzete
nem teszi lehetővé, hogy az év utolsó két hónapjában könyvek kiadási, megvásárlási költségeit
támogassa. Természetesen a képviselő-testület tagjai saját lehetőségeik, véleményeik alapján
dönthetnek az önálló támogatási szándékukról. Ezzel kapcsolatban a kérelmező személyesen keresheti
fel a Képviselő-testület tagjait.
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Fürj Katalin kérelmező hozzászólásában el kívánta mondani, hogy az írásos kérelmében leírtakkal
ellentétben a 80 kötet helyett 60 kötet megvásárlását kérte a képviselő-testülettől. A fennmaradó 20
kötetet ajándékba adná azon képviselőknek, aki erre igényt tartanak.
Szeretné, ha ez a verses- mesés kötet minél több kisgyermekhez eljuthatna. A kötet egyik versesmeséje, ami a helyi sajtóban is meg fog jelenni, pályázatot nyert, így a Kis-Alföld Nagy mesekönyve
c. kötetben is meg fog jelenni. Értékes verses-mesékről van szó, melyek nevelési célzattal íródtak, a
kisgyermekek jó emberré válását segítik elő.
Nagyon örülne annak, ha a testvérvárosokba is eljutatna ez a kötet, hiszen ott is élnek magyar nyelvet
beszélő emberek.
Várfi András polgármester el kívánta mondani, hogy jó néhányan vannak itt a városba olyanok, akik
hasonló írások, művek szerzői, „tulajdonosai”, akiket azonos módon kellene az önkormányzatnak
támogatni. Javasolta a kérelmezőnek, hogy a soron következő ülésre hozzon néhány kötet, amit a
képviselő-testület tagjai és a jelenlévők biztosan meg fognak vásárolni.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek az előterjesztett határozati
javaslatról, amely szerint a könyvkiadási, megvásárlási költségeit nem tudják támogatni.
A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György tartózkodás, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre tartózkodás, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
470/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város költségvetésben az önkormányzat szabad forrással nem rendelkezik s
ezért Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a könyvek kiadási, megvásárlási költségeit nem
tudja támogatni.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft SzMSz-ének módosítása
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a Liget Fürdő Kft 2003-ban alakult, 100 %-ban önkormányzati
tulajdonú, mely a fürdő üzemeltetését és turizmusszolgáltatást végez. A Felügyelő Bizottság legutóbbi
ülésén megvizsgálta a Kft vonatkozásában a saját tulajdonú személygépkocsi hivatali, azaz üzemi célú
használatának szabályait. Erre vonatkozóan született egy javaslat, mely részletesen szabályozza, hogy
az ügyvezető hogyan és milyen módon számolhatja el a saját tulajdonú gépkocsijának költségeit, ha a
Kft érdekében használja azt.
A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
471/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete határozatával a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
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1./ A Szabályzat 8./7. pontja hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezések lépnek:
8.7./ A saját tulajdonú személygépkocsi hivatali (üzemi célú) használata:
a./ A saját tulajdonú személygépkocsi hivatali (üzemi) célra történő használata csak a
kiküldetési célra, azaz Gyomaendrőd Város közigazgatási területén kívüli utakra történhet.
Ezen gépkocsi használatra csak a munkáltatói jogok gyakorlójának előzetes, azaz még a
kiküldetés előtt megadott engedélye alapján kerülhet sor. Az előzetes engedélyt a Kft.
alkalmazottja részére az ügyvezető, míg az ügyvezető részére a munkáltatói jogok gyakorlóját
képviselő Polgármester adhat.
Rendkívüli, halaszthatatlan esetben ezen gépkocsi használat engedélyezése az eseményt
követő három napon belül utólagos jóváhagyással történhet.
b./ A személygépkocsi használatának elszámolása az alábbiak szerint történik:
-

Az elszámolás kétpéldányos kiküldetési rendelvény alapján az üzemanyagköltség,
valamint a fenntartás, javítás, felújítás költségek térítésére terjedhet ki.
- Az előzetesen engedélyezett gépkocsi használat teljesülését, azaz elszámolhatóságát
hét munkanapon belül a munkáltatói jogkör gyakorlójával (alkalmazott esetében
ügyvezetővel, ügyvezető esetében Polgármesterrel) a kitöltött kiküldetési rendelvényt
le kell igazoltatni.
Üzemanyagköltség térítése:
Az engedélyezett kilométer-távolságra a gépkocsi- motorjának lökettérfogata alapján
megállapított – átalánynormája szerinti fogyasztásának az APEH által közzétett
üzemanyagárral számított értéke.
Fenntartási, javítási, felújítási költség térítése:
Az engedélyezett kilométer-keret alapján 9Ft/km átalány összeg.
c./ A munkáltatói jogkör gyakorlói (ügyvezető esetében a Polgármester, Kft alkalmazottai
esetében ügyvezető) a fenti elszámolási elvek, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezések
figyelembe vételével külön megállapodás szerint is engedélyezhetnek gépkocsi használatot.
2./ A Szervezeti és Működési Szabályzat egyéb rendelkezései változatlan érvényűek.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Liget Fürdő Kft. alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester röviden ismertette az előterjesztés lényegét, miszerint az ügyvezető nevét
– aki már második éve tölti be ezt a tisztséget – bele kell foglalni a társaság alapító okiratába.
Felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
472/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Liget Fürdő Kft alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
1./

Az alapító okirat 14./ pontjának Az ügyvezető címszó alatti második bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
A társaság ügyvezetője 2008. június 1. napjától 2009. május 31. napjáig terjedő
időtartamra Szabados Krisztina (a. n.: Horváth Ilona Valéria) 5500 Gyomaendrőd,
Vásártéri lakótelep 19/B. III/8. szám alatti lakos.
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2./

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan érvényűek.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezen határozatnak megfelelő módosító
okirat aláírására.
Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
Békés megyei Vízművek Zrt. és a Társaság részvényesei közötti rekonstrukciós együttműködési
szerződés-tervezet
Várfi András polgármester Izsó Csaba bizottság elnököt kérte fel az előterjesztés ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a Békés Megyei Vízművek Zrt. és a Társaság részvényesei
közötti rekonstrukciós együttműködési szerződés tervezetének elfogadása egy igen fontos napirendi
pont. Az Alföldön, a mi régiónkban található víz a Kárpát medence egyik legnagyobb természeti
kincse, amire nekünk nagyon kell vigyáznunk, óvnunk, védenünk kell. A szakértők véleménye szerint
a víz egy stratégiai kincs, melynek értéke a következő években még jobban meg fog nőni, ezért nem
mindegy hogyan gazdálkodunk vele. A megállapodás arra jönne létre, hogy a víz kincsünket sokkal
hatékonyabban és jobb minőségben tudjuk élvezni.
Tudni kell azt, hogy a Békés megyei Vízműveknél a szükséges javítási és karbantartási feladatok
ellátása a közműrendszeren megtörtént. Viszont egy amortizációs alap képzésére ez idáig nem került
sor, amely biztosítaná azt a hálózati felújítási munkáknak az alapját, amely hosszú távon biztosítaná a
víz biztonságos eljuttatását a fogyasztókig. Erre fog alakulni egy rekonstrukciós közösség, amely
koordinálja majd ezeket a munkákat. Ennek alapja egy jogviszony, amely a vízművek zrt. és a
tulajdonos önkormányzatok között jön létre, mivel a zrt. az önkormányzatoknak bérleti díjat fizet a
művek használatáért. A megalakuló rekonstrukciós közösség létre fog hozni majd egy rekonstrukciós
tanácsot, amely tanács egy 5 főből álló un. operatív koordinációs bizottságot hoz majd létre. Ez az 5
fős szakértőkből álló bizottság fogja majd meghatározni a közép és hosszú távú rekonstrukciós
prioritási dokumentumot, amely alapján az ivóvíz és szennyvíz közművek amortizációs felújítása
megtörténik.
A város életében a víz rendkívül fontos tényező, e nélkül nem tudnánk létezni, élni. Ez egy olyan
lépés, amivel hosszú távon biztosíthatjuk az utánunk jövő generációnak a tiszta és egészséges ivóvizet.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában ismertette a
határozati javaslatot, amely szerint az önkormányzat elfogadja a Rekonstrukciós együttműködési
Szerződés tervezetét és Gyomaendrőd Város Önkormányzata csatlakozik ahhoz.
Felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
473/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Rekonstrukciós együttműködési
Szerződés tervezetét és Gyomaendrőd Város Önkormányzata csatlakozik ahhoz.
Határidő: azonnal
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29. Napirendi pont
Zöldterület gazdálkodásra új gazdasági társaság alapítása
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottsági elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, ha egy olyan településben gondolkodik az önkormányzat,
amelyik óvja, védi a környezetét, akkor szintén egy nagyon fontos kérdésben kell most dönteni. A
város belterületén rendkívül sok a zöldterület, amelynek a rendben tartásáról hosszú távon kell
gondolkodni. Az előterjesztés egy olyan megoldást tartalmaz, amely hosszú távon rendezi ezt. Az
önkormányzat alakítani kíván egy 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot, melynek
bevételi forrása 90 %-ban a zöldterületek karbantartásából, gondozásából fog befolyni. A társaság
2009. január 1-én alakulna, ügyvezető igazgatónak javasolják Gurin Lászlót megválasztani. Felügyelő
Bizottság tagjainak javasolják Dr. Kovács Béla, Hangya Lajosné és Illés János képviselőket.
A társaság megalakulását főként az indokolja, hogy az önkormányzat évente 10-15 millió Ft-ot költ a
zöldterületek ápolására, gondozására, mely pénzösszeget fontosnak tartják, hogy itt maradjon helyben
Gyomaendrődön, és az itt élőknek adjanak munkalehetőséget. Megítélése szerint ez a Kft be fogja
tölteni azt a szerepet, amire létrehozzák.
A zöldterület gondozásán túl a Kft feladata lesz még, hogy a téli időszakban a hóeltakarítási,
csúszásmentesítési feladatokat elvégezze.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az előterjesztésben a társaság fő tevékenységi körének a
zöldterület-kezelést javasolták meghatározni, melyet javasolt a „munkaerő kölcsönzés”-sel
kiegészíteni, mivel így tudnák teljes egészében lefedni a Kft-nek szánt tevékenységi kört. A jövőben a
közhasznú foglalkoztatást a Kft-n keresztül kellene megoldani- ezért is lenne ez egy nonprofit
gazdasági társaság. A TEÁOR szám vonatkozásában jelenleg folyik az egyeztetés a statisztikai
hivatallal, hogy pontosan mi az a TEÁOR szám, amit az alapító okiratban fel kellene tüntetni.
A határozati javaslatot annyiban javasolta pontosítani, hogy a felügyelő bizottság elnökének tisztelet
díját 36.000 Ft-ban határozzák meg, így illeszkedne a más felügyelő bizottságok elnöki tisztelet
díjához.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket, hogy a
Jegyző úr által tett pontosítás figyelembe vételével döntsenek a határozati javaslatról.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
474/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 8. § -ban
meghatározott közterület fenntartási feladatából a zöldterület gazdálkodásról a 9.§ (4)
bekezdésében biztosított hatáskörére figyelemmel önálló gazdasági társaság alapítása útján
gondoskodik, 2009. január 1-től. A társaság alapító okirata a határozat szerves mellékletét
képezi.
Az alapításra kerülő gazdasági társaság formája, nonprofit, egyszemélyes korlátolt felelősségű
társaság, cégneve: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
rövidített cégneve: Zöldpark Nonprofit Kft., székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2. sz.
a társaság törzstőkéje ötszázezer Ft, az alapító törzsbetétjének összege ötszázezer Ft.
A társaság ügyvezetőjévé 5 évre, Gurin László, 5500 Gyomaendrőd, Katona József. u. 18. sz.
alatti lakost jelöli, foglalkoztatására az Mt. szabályait kell irányadónak tekinteni. Munkabére:
bruttó 200.000 Ft/hó, valamint Negyvenezer Ft/hó összegű költség átalányt állapít meg saját
gépjármű használatához. A Gt. 33.§ (2) c) pontjában foglaltakra figyelemmel 3 fős felügyelő
bizottságot hoz létre, melynek elnökévé Dr. Kovács Béla, 5500 Gyomaendrőd, Hantoskerti u.
18 sz.; tagjaivá Hangya Lajosné, 5500 Gyomaendrőd, VI. ker. 540/D.; Illés János, 5500
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Gyomaendrőd, Hősök útja 54. sz. alatti lakosokat választja meg. A felügyelő bizottság
tagjainak megbízatása 2010. december 31-ig szól, az elnöki feladatok ellátásával Dr. Kovács
Béla, 5500 Gyomaendrőd, Hantoskerti u. 18 sz. alatti lakost bízza meg. A felügyelő bizottság
tagjainak tiszteletdíját bruttó 30.000 Ft/hó-ban határozza meg. Az elnök tiszteletdíja: bruttó
36.000 Ft/hó.
A Gt. 41.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a gazdasági társaságnál a könyvvizsgálói
feladatok ellátásával Lázárné Kovács Etelka okleveles könyvvizsgálót bízza meg öt évre,
tiszteletdíját bruttó 30.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
A képviselő-testület a gazdasági társaság alapító okiratának készítésével dr. Szendrei Éva
ügyvédet bízza meg.
A képviselő-testület, felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester és dr. Szendrei Éva ügyvéd
30. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú Kft-knek nyújtott kölcsönről szóló szerződés jóváhagyása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, képviselő-testület korábbi határozataiban a
tulajdonában lévő Liget Fürdő Kft, a Gyomaszolg Ipari Park Kft és a Gyomaközszolg Kft-nek
különböző összegű tulajdonosi kölcsönt ítélt meg, melyek szerződésbe való foglalásáról szól az
előterjesztés.
Izsó Csaba bizottsági elnök további tájékoztatásként elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 6 millió
Ft tulajdonosi kölcsönt kért az önkormányzattól a Fő u. 210. sz. alatti gyógyszertári szolgálati lakás
felújítására. A Gyomaközszolg Kft. a hulladékszállítási feladatok zavartalan ellátásához kért 13 millió
Ft-ot, míg a Liget Fürdő Kft 17 millió Ft-ot kért, melyből 12.5 millió Ft –ot vett igénybe.
Gellai Józsefné képviselő hozzászólásában aziránt érdeklődött, hogy kölcsönszerződés 3. pontjában
leírtak megvalósulásának mennyi a realitása, hogy ezen kölcsönök visszafizetésre kerülnek 2008.
december 30. napjáig.

Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a visszafizetés realitását nem tudja megítélni. A
képviselő-testület a kölcsönök folyósításakor ezzel a határidővel rendelkezett. Ezen határidőt azért
fontos a szerzősben szerepeltetni, mert amennyiben az letelik, és a Kft addigra nem képesek a
visszafizetésre, úgy kérelemmel kell forduljanak az önkormányzathoz, melyben meg kell jelöljék azt
az időpontot, amikorra képesek a visszafizetésre, és azt, hogy milyen bevételből.
Egeresi András ügyvezető aziránt érdeklődött, van e mód arra, hogy a képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő kölcsönszerződést a decemberi ülésén felülvizsgálja, módosítsa, úgy, hogy
amennyiben a kft-knek nem lesz módja a kölcsön visszafizetésre, úgy más jogcímen megkaphassák ezt
az összeget. Például nem kölcsönként, hanem pénzeszköz átadás címén.
Várfi András polgármester hangsúlyozni kívánta, hogy itt nem a tartalmi rész vizsgálatáról van szó,
hanem egy korábbi döntéssel megítélt kölcsön szerződésbe foglalásáról.
Az ügyvezető úr érdeklődésére a Jegyző úr a fenti hozzászólásában már megadta a választ.
Felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról, a kölcsönszerződések jóváhagyásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
475/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés
mellékletét képező következő kölcsönszerződéseket:
1. Kölcsönszerződés a Gyomaszolg Ipari Park Kft és az Önkormányzat között
2. Kölcsönszerződés a Gyomaközszolg Kft és az Önkormányzat között
3. Kölcsönszerződés a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft és az Önkormányzat között
Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjainak, valamint egyéb területhasználat díjak
módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a határozati javaslat szerint az abban felsorolt helyiségek bérleti
díja az infláció mértékével - 4.5 %-al - kerül megemelésre 2009. január 1-től.
Felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
476/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
1./ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú bérbe illetve használatba
adott ingatlanok helyiségbérleti és területhasználati díjait 4,5 %- kal megemeli 2009. január 1. napjától
kezdődően 2009. december 31. napjáig az alábbiak szerint:
Bérelt ingatlan megnevezése
Bruttó bérleti díj
Mirhóháti u. 11.
117.000,- Ft/hó
Munkaügyi Központ
Szabadság tér
5.650,- Ft/hó
Buszállomás-tarfik
Polgármesteri Hivatal 16,28 m2 iroda
3.270,- Ft/hó
Közjegyző
Fő úti lakóközösség, Fő út 173-179.
2.200,- Ft/hó
Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179, 22,24 m2
3.280,- Ft/hó
Endrődi Cuti Kft., Endrődi utcában közterület
14.380,- Ft/hó
Kulik Zoltán, Hantoskert területhasználat
1.150,- Ft/év
Fibernet Rt., Fő út 173-179. kábeltévé
12.500,- Ft/hó
Kiss Sándor, Erzsébet – liget földhasználati jog
671.900,- Ft/év
Liget – Fürdő Kft. ( 1090, 1293/5, 1295/2, 1298
1.419.630,- Ft/hó
hrsz.)
Liget – Fürdő Kft. B-4. kat. Termálkút
511.070,- Ft/év
( Áchim utca )
2./ A bérleti díjak felülvizsgálata 2009. november 30.-val válik esedékessé.
3./ Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt bérlők bérleti szerződéseket a
következő feltételek mellett meghosszabbítja:
Megnevezés
Hősök u. 56, Nagylaposi Tárház Bt.
Hősök u. 56, Gyoma – Gazda „ Bt.

Bérleti szerződés lejárta
2009. december 31.
2009. december 31.
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Bruttó bérleti díj
15.870,- Ft/hó
18.940,- Ft/hó

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítások
megkötésére.
Határidő: 2009. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
32. Napirendi pont
Mindenki ebédel 2009. program
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét a napirendi
pont ismertetésére.
Hangya Lajosné elmondta, az önkormányzat 2006 óta sikeresen pályázik ezekre a programokra. Egy
település alapesetben 20 gyermek ellátására nyújthat be pályázatot. A pályázat kedvezményezettjei
azok a szegénysorban élő óvodás, illetve általános iskoláskorú gyermekek (3-14 év), akiket a pályázó
település oktatási intézményei jelölnek ki Egy gyermek ellátása a jelen pályázat keretében átlagosan
75.000 Ft. Ez magában foglalja a 2009. év II-XII. havi valamennyi hétvégéjére 1-1 adag, a tavaszi és a
téli szünetre naponta 1-1 adag, a nyári szünetre pedig naponta további 1-1 adag helyszínre juttatását,
így évente minimum 160 adag ennivaló átadását. Az idei évben ismételten szeretnénk az endrődi és az
öregszőlői településrészen élő HHH-s gyermekek közül kiválasztani a 20 támogatásban részesülőt,
hiszen városunknak ezen a két részén él a legtöbb kisgyermek rossz anyagi és szociális körülmények
között.
A bizottság nevében javasolta a pályázat benyújtását a határozati javaslatban leírtak szerint.
A Képviselő-testület a bizottság javaslatát egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
477/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Gyermekétkeztetési Alapítvány
Mindenki Ebédel 2009. programjára 20 fő 3-14 éves korú gyermek étkeztetésének kiegészítése
érdekében.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a szükséges saját erőt, azaz 150 000 Ft-ot
egy összegben, 2009. április 20-ig az alapítvány bankszámlájára átutalja.
Az alapítványi szállítmányok tárolásához szükséges, minimum 180 literes hűtőszekrényt az
élelmiszerek kiosztásáért felelős intézmény biztosítja.
Határidő: 2008. december 1.
Felelős: Várfi András polgármester
33. Napirendi pont
Pályázat testvérvárosi találkozó megszervezésére
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt az előterjesztés rövid
ismertetésére.
Szabó Balázsné elmondta, idén is megjelent a pályázati felhívás testvérvárosi, „lakossági” találkozók
megszervezésére,mely alapján közvetlenül az Európai Unió Bizottságától lehet támogatást igényelni.
Önkormányzatunk 2009. április 30. és május 3. közötti időpontra tervezi a találkozók időpontját, így
pályázat benyújtási határideje: 2008. december 1. A pályázatot angol nyelven kell benyújtani
közvetlenül Brüsszelbe, az Európai Unió Bizottságához. A találkozó kapcsán a három
testvértelepülésünk, Nagyenyed, Schöneck, és Pilzno város küldötteit, valamint leendő
testvérvárosunk, a szlovákiai Vrutky delegátusát látnánk vendégül.
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A találkozó a 2009. évi Sajt- és Túrófesztivál kísérőrendezvényeként kerülne megrendezésre. A
rendezvényen lehetőség lenne a tánc és egyéb művészeti csoportok fellépésére, ugyanakkor a „Nők a
politikai életben” című téma kapcsán sor kerülne egy tanácskozás megszervezésére a hivatali
delegáció számára.
A pályázat pozitív elbírálás esetén a három napos program megszervezésére városunk rendezési
költségként 3264 euró összeget kapna, most: 1 €=261,44 Ft-tal számolva ez összesen 853 340 Ft.
Javasolta a képviselőknek éljenek a lehetőséggel, támogassák a pályázat benyújtását.
Kérdés, észrevétel hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a határozati javaslat
elfogadására.
A Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
478/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Unió Bizottságához a
2009. április 30 – május 3. között megrendezendő testvérvárosi program lebonyolításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. december 1.
Felelős: Várfi András polgármester
34. Napirendi pont
Körösök Völgye Natúrpark, Tematikus túraútvonalak a Körösök mentén c. pályázat
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a bíráló bizottság nevezett pályázatunkat támogatásra
érdemesnek ítélt és 3.150.000 Ft összegű támogatásban részesítette. A pályázó települések a pályázat
keretén belül szeretnék összegyűjteni, tematizálni és összehangolni a Körösökhöz kapcsolódó
túraútvonalakat (vízi, kerékpáros, gyalogos, lovas, stb.) és a kapcsolódó szolgáltatásokat. Mivel a
projekt utófinanszírozású és a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület nem rendelkezik szabad
forrásokkal a megvalósítás finanszírozására, ezért az Egyesület szerint a résztvevő településeket
terhelné az előfinanszírozás, mely összegeket a települések lakosságszáma alapján határoztak meg.
Az Egyesület az előfinanszírozott összegeket a projekt lezárását követően, a támogatási összeg
megérkezése után megtéríti a településeknek. Önkormányzatunknak 309.940 Ft-ot kellene biztosítania.
Megítélése nagyon fontos, hogy ez által egy olyan turisztikai vonzerővel tudunk majd szolgálni az
idelátogatóknak, akik ezeket a túraútvonalakat örömmel fogják használni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklődött, hogy a projekt megvalósulása egy újabb
túraútvonal kijelölését jelenti, vagy a meglévőnek a karbantartását.
Izsó Csaba az érdeklődésre elmondta, ez a projekt arra szolgál, hogy a meglévőeket összegyűjtve egy
új közös csomagba rendezzék, újabb elképzelésekkel, és bemutassák 4 idegen nyelvű szórólapokon és
az interneten keresztül, ami egy új vonzóbb turisztikai látványosságot jelentene Gyomaendrődnek.
Hangya Lajosné bizottsági elnök örült ennek a lehetőségnek, viszont régi vágya lenne egy tanösvény
kialakítása a Körös mentén, ami egy 2 km-es bejárható útszakasz lenne, amire ha van rá lehetőség
önkormányzatunknak pályázni kellene.
Várfi András polgármester egyetértett a fenti felvetéssel, jó lenne megvalósítani egy tanösvény
kialakítását, mert egy 20 km körüli túraútvonalat nem biztos, hogy be lehet járni. Bár erre sem sikerült
az embereket rászoktatni amióta elkészült, évek óta költünk a rendben tartásukra, de nem nagyon
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használja senki. Egy rövidebb tanösvénnyel, melyre programokat szerveznének a különböző
korosztályok számára, rá lehetne szoktatni az embereket.
További kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
479/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete a „Tematikus túraútvonalak a Körösök mentén”
című, 2008-TU-DAL-3-08-04-16 jelű, támogatásban részesített projekt sikeres megvalósítása
érdekében az előfinanszírozás Gyomaendrőd Város Önkormányzatára eső, lakosságszám
arányában meghatározott összegét, azaz 309.940 Ft-ot a 2008. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
35. Napirendi pont
Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása pályázat
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Szabó Balázsné elmondta, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Dél-alföldi Regionális Operatív
Program keretében pályázatot hirdetett az esélyegyenlőségi programok végrehajtására.
A pályázat alapvető célja, hogy a magyar közoktatásban elősegítse az esélyegyenlőség érvényesülését
és megerősítse az iskolarendszer esélyteremtő szerepét a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
vonatkoztatásában.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 30. A javaslat szerint GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás és Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyújtson be
pályázatot a fenntartásuk alatt működő oktatási intézményekre vonatkozóan az esélyegyenlőségi
tervben foglaltak megvalósítása érdekében.
A bizottság szükségesnek tartja a pályázat benyújtását, javasolja a képviselőknek annak támogatását.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a projekt költségvetése hiányzik a határozati javaslatból, kérte a
képviselőket, hogy ennek ismerete nélkül fogadják el azt. A pályázat előkészítése jelenleg is folyik,
egyrészt az intézményi társulásnál, másrészt a Kis Bálint Ált. Iskolában. A holnapi nap folyamán
postázni kell, melyet megelőzően még az esélyegyenlőségi szakértővel is alá kell íratni. A pályázat
csúszásának az a magyarázata, hogy a települési esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadására késve
került sor.
A projekt költségvetéséről a december 2-i rendkívüli ülésen kap tájékoztatást a képviselő-testület. Meg
kívánta jegyezni, hogy saját erős része nincs a pályázatnak, mivel 100 %-os támogatásra lehet
pályázni.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy a jegyző úr által elmondottak figyelembe
vételével döntsenek a pályázat benyújtásáról a határozati javaslatban foglaltak szerint.
A Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
480/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Támop 3.3.2 „Esélyegyenlőségi
programok végrehajtásának támogatására” című pályázati felhívás alapján.
A pályázat keretei között igényelt támogatás a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a,
azaz ………………..Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtásra, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
36. Napirendi pont
Kompetencia alapú oktatás bevezetése – TÁMOP pályázat
Várfi András polgármester felkért Tóthné Rojik Edit oktatási előadót az előterjesztés ismertetésére.
Tóthné Rojik Edit elmondta, ennél a pályázatnál is ugyan az a helyzet állt elő, mint az
esélyegyenlőségi pályázat elkészítésénél. Az önkormányzat részéről két intézményre vonatkozóan
kerül benyújtásra a pályázat. A Kner Imre Gimnázium tekintetében egy feladat-ellátási helyet, míg a
Kis Bálint Ált. Iskola tekintetében négy feladat-ellátási helyet fog érinteni a pályázat. Az intézményi
társulás által fenntartott Rózsahegyi K. Kistérségi Ált. Iskolánál pedig az általános iskola 1-8 osztálya
feladat-ellátási helyet érinti. A városvezetés véleménye szerint egyforma eséllyel kell indítani
valamennyi oktatási intézményt a pályázatban, melynek elkészítése folyamatban van, külső szakértő
irányítása mellett. A pályázat benyújtási határideje: 2008. december 1., tehát itt is versenyt futnak az
idővel, de reményeik szerint mind az önkormányzatnak, mind pedig a társulásnak sikerül a pályázati
anyagot benyújtani.
Kérdés, hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a
határozati javaslatról, amely szerint támogatják a pályázat benyújtását.
A Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: [Babos László igen,
Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
481/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4 pályázati kiírás kereti között pályázatot
nyújt be az általa fenntartott oktatási intézmények fejlesztése, kompetencia alapú oktatás
bevezetése érdekében. Támogatás elnyerése esetén a megvalósítás során felmerülő költségeket
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2009-2010 évi költségvetéséből biztosítja.
A projekt megvalósítására kijelölt projektmenedzsmentet a Képviselő-testület az alábbiakban
határozza meg:
Feladatkör:
A feladatot betöltő személy megnevezése
Projektmenedzser:
Pénzügyi munkatárs:
Projekt asszisztens:
Szakmai vezető feladat-ellátási helyenként
óvoda
általános iskola 1-4 osztálya
általános iskola 5-6 osztálya
általános iskola 7-8 osztálya
középiskola 9-13 évfolyama
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A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
482/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a TÁMOP-3.1.4 pályázati kiírás
keretei között, a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola fejlesztésére vonatkozó pályázatát Csárdaszállás Község
Önkormányzata nyújtsa be.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a Csárdaszállás Község és
Gyomaendrőd Város Önkormányzatai között kötendő együttműködési megállapodás aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.
Együttműködési megállapodás aláírásának határideje: 2008. december 15.
Pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
37. Napirendi pont
A Fő út 173-179. sz. (’Kolmann’) társasház előtti parkosított terület átalakítása
Izsó Csaba bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az előterjesztés lényegét.
A képviselő-testület a legutóbbi ülésén már tárgyalta ezt a napirendi pontot. Lényegében a társasház
előtt van egy parkosított terület, ami jelenleg nem bír funkcióval, ezért az önkormányzatnak
szándékában áll, hogy oda egy olyan közösséget érintő funkciót találjon, ami a közjót szolgálja.
Konkrét meghatározás nincs a területre, ezért felkértek egy céget, aki megbízás alapján három olyan
látványtervet készít az adott területre, amelyet az érintett állampolgárok megtekinthetnek,
véleményezhetnek, és a legtöbb „szavazatot „ kapott terv fog majd megvalósulni.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a határozati
javaslatról, amely szerint a tervek elkészítésére a Szász-Ker Bt. árajánlatát fogadják el 480 e Ft
összegben. A látványterv bemutatására január 20-ig kell, hogy sor kerüljön. A végleges terv
kidolgozásának és a közműegyeztetések határideje pedig 2009. február 20.
A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatokat hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya
József igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
483/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Fő út 173-179. sz. társasház előtti
parkosított terület zöldfelületként történő további hasznosítását, és a város településszerkezeti
tervének felülvizsgálata során a terület átsorolását zöldterületté.
A képviselő-testület a zöldterület engedélyezési szintű tervdokumentációjának elkészítésére a
Szász-Kert Bt. árajánlatát fogadja el 480.000,- Ft + ÁFA összegben. A tervezési folyamat
során a szakemberek szerint legoptimálisabb funkcionális elrendezés alapján kidolgozott
tervet és látványtervet fórum keretében egyeztetni kell a közvetlenül és közvetetten érintett
helyi lakosokkal. A fórumon résztvevők többségének véleményét figyelembe véve folytatható
a terv végleges kidolgozása és a közműegyeztetés.
A tervezési díj forrásbiztosításáról gondoskodni kell a 2009. évi önkormányzati
költségvetésben.
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A képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét a
további intézkedések megtételére.
Határidő: látványterv elkészítése és bemutatása: 2009. január 20.
a terv végleges kidolgozása, közműegyeztetések: 2009. február 20.
Felelős: Várfi András polgármester
38. Napirendi pont
Emlékmű elhelyezése a Kommunizmus Áldozatai és Üldözöttei emlékére a Szabadság téren
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a Gyomai Szülőföld Baráti Kör részéről született az a
kezdeményezés, miszerint a kommunizmus áldozatai és üldözöttei emlékére egy emlékmű kerüljön
elhelyezésre, ahol a fiatalabb generáció is le tudja róni kegyeletét, meg tud emlékezni, minden év
február 25-én. A város életében fontos lenne, hogy legyen egy olyan szimbolikus hely, ahol ezt meg
tudják tenni, és gyertyagyújtással, főhajtással tudnak emlékezni a kommunizmus áldozataira.
A véleményező bizottságok az előterjesztés megvitatása során arra az álláspontra jutottak, hogy az
emlékmű tervezésére, létrehozására benyújtott mindhárom emlékmű-javaslatot színvonalas tervnek,
megvalósításra alkalmasnak találják, de az önkormányzat jelen pénzügyi helyzetben nem tud forrást
elkülöníteni új köztéri alkotás létrehozására 2009-ben, ezért az emlékhely megvalósítását javasolják
későbbre halasztani. Ugyanakkor a terveket készítő szobrászművészeket munkájuk elismeréseként
javasolják tiszteletdíjban részesíteni. Mihály Bernadettnek 80 000,- Ft, Kiss Györgynek pedig
120 000,- Ft tiszteletdíj megfizetését javasolják.
Várfi András polgármester a napirendhez kapcsolódóan tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az
előterjesztés elkészülte után érkezett egy újabb levél a Gyomai Szülőföld Baráti Kör-től, melynek
lényege, hogy elállnak a szándékuktól. / Felolvasta a levelet, mely a továbbiakban a jegyzőkönyv
mellékletét képezi. /
Felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról a véleményező bizottságok javaslatára is
figyelemmel.
A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatokat hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya
József igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
484/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a kommunizmus áldozatai emlékművének
tervezésére, létrehozására benyújtott mindhárom emlékmű-javaslatot színvonalas tervnek,
megvalósításra alkalmasnak találja, de jelen pénzügyi helyzetben nem tud forrást elkülöníteni
új köztéri alkotás létrehozására 2009-ben, ezért az emlékhely megvalósítását későbbre
halasztja.
A felkérésre beküldött színvonalas tervekért, az eddigi munkájuk elismeréseként Mihály
Bernadettnek 80 000,- Ft, Kiss Györgynek 120 000,- Ft tiszteletdíjat fizet Gyomaendrőd Város
Önkormányzata. A benyújtott pályázatok díjazásának költségeit a kisegítő mezőgazdasági
szolgáltatások szakfeladat dologi kiadásaiból biztosítja a képviselő-testület.
Ha a későbbiekben lehetősége lesz az önkormányzatnak a kommunizmus áldozatainak
emlékére köztéri alkotást elhelyezni, a képviselő-testület visszatér a benyújtott javaslatokra, és
ismét felkeressük a szobrászművészeket.
Határidő: azonnal
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39. Napirendi pont
Tájékoztatás Dr. Csernai Katalin Kft. Komplex Otthoni Hospice Ellátás ellátási területének
bővítéséről
Várfi András polgármester Hangya Lajosné bizottság elnököt kérte fel az előterjesztés ismertetésére.
Hangya Lajosné elmondta, Dr. Csernai Katalin ügyvezető igazgató írásban tájékoztatta
Önkormányzatunkat, hogy 2009.január 01. napjától szeretnék biztosítani e szolgáltatást. A kft. 2004.
november 6-tól OEP finanszírozással e tevékenységet jelenleg Csongrád megyében 12 település
területén látja el. A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa, dr. Torma Éva írásban fogja
tájékoztatni a háziorvosokat a Komplex Otthoni Hospice Ellátásról.
A bizottság ülésén kérdésként merült fel, hogy gyomaendrődi egészségügyi dolgozókat fog e
alkalmazni a kft a tevékenység ellátásához, de erre a kérdésre nem kaptak választ, így azt tolmácsolták
az igazgató főorvos felé.
Javasolta a képviselőknek a tájékoztató tudomásul vételét.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné tartózkodás, Hangya Lajosné igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
485/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Csernai
Katalin Kft. bejelentését, mely szerint 2009. január 01. napjától az OEP finanszírozású
Komplex Otthoni Hospice Ellátást Gyomaendrőd Város közigazgatási területén is biztosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városi Egészségügyi
Intézmény igazgató főorvosát, dr. Torma Évát, hogy az OEP finanszírozású Komplex Otthoni
Hospice Ellátásról tájékoztassa a háziorvosokat.
Határidő: azonnal
40. Napirendi pont
Tájékoztatás a „Szociális Charta”-hoz és az „Önkormányzati Szociális Charta”-hoz való
csatlakozási felhívásról
Hangya Lajosné elmondta, A Hajléktalanokért Közalapítvány felhívással fordult az
önkormányzatokhoz, hogy amennyiben az „Önkormányzati Szociális Charta”-ban foglaltakat fontosnak
és követendőnek tartják csatlakozásukkal (nyilatkozat kitöltésével) támogassák kezdeményezésüket.
A Közalapítvány a Szociális Charta aláírásával egy olyan kezdeményezést indított el, melyhez
magánszemélyek csatlakozhatnak. Az Önkormányzati Szociális Charta a kormányzat és a helyi
önkormányzás szereplői számára fogalmaz meg alapelveket, melyek túlmutatnak a jogszabályi és
intézményi kereteken, érvényesülésükkel a helyi szociálpolitika összességében válhat hatékonyabbá,
emberközpontúbbá a szociális problémák kezelésében.
A bizottság nevében javasolta, hogy értsenek egyet az Önkormányzati Szociális Chartában foglalt
alapelvekkel, és támogassák a Hajléktalanokért Közalapítvány kezdeményezését.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
486/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzati
Szociális Chartában foglalt alapelvekkel, támogatja a Hajléktalanokért Közalapítvány
kezdeményezését.
Határidő: azonnal
41. Napirendi pont
Tájékoztató a Békési Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi munkájáról
Várfi András polgármester elmondta, mint ismeretes az önkormányzat 2008. január 1-től a Békési
Kistérség Többcélú Társulásából átlépett a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásába. Ugyanakkor a
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szolgálat, valamint a Kistérségi Informatikai rendszer tekintetében jelenleg
is kapcsolatban áll a Békési Kistérség Többcélú Társulásával.

Felkérte Megyeri László aljegyzőt, hogy néhány szóban adjon tájékoztatást az informatikai rendszerrel
kapcsolatban.
Megyeri László aljegyző elmondta, a rendszer lényege, hogy GVOP pályázat keretében megépült
informatikai hálózat az érintett településeket nagysebességű optikai hálózattal kapcsolja össze,
melynek jelenleg folyik a műszaki átadás-átvétele, a hiányosságok pótlása, minőségi kifogások. Az
üzemeltető az Antenna Hungária Zrt lesz, aki hamarosan átveszi a rendszert üzemeltetésre.
Gyomaendrődöt csak az intézményi végpontok tekintetében érinti, a lakossági végpontok a többi
települést érintik. A Zrt. megtette első ajánlatát az intézményi végpontok üzemeltetésére, melyet elsőre
nagyon soknak találtak, ezért még folynak a tárgyalások, egyeztetések a díj tekintetében. Köztes
megoldásként 10.000 Ft/ végpont / hó csökkentenék le az üzemeltetési költséget. Ezzel a költséggel
számolni kell az önkormányzatoknak, hiszen ez által olyan korszerű informatikai szolgáltatást érnek
el, ami a mai világban már nélkülözhetetlen. Bíznak abban, hogy jövő év tavaszára a rendszer
üzemképes állapotba kerül, és legkésőbb a nyár elejére az ügyiratkezelő szoftver is ezen a rendszeren
keresztül fog működni.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd felkérte a képviselőket a határozati
javaslat elfogadására.
A Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
487/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Békési Kistérség Többcélú Társulása
2008. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
42. Napirendi pont
Tájékoztató a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi munkájáról
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztésben egy felsorolás olvasható arról, hogy az új
kistérségben melyek voltak azok napirendi pontok, melyek Gyomaendrőd Város Önkormányzatát is
érintették a társulás ülésein. Megítélése szerint ezek között legfontosabb volt a közkincs pályázat, mert
ennek eredményeként az endrődi Közösségi Házban megkezdődhet egy 9 millió Ft-os beruházás, és
létrejön egy kistérségi néprajzi konferencia terem.
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Ezáltal önkormányzatunk a kistérségben a néprajz terén – mivel megfelelő szakemberrel rendelkezik,
Szonda István személyében – vezető szerepet tud majd betölteni.
Dr. Csorba Csaba jegyző kitekintést kívánt adni az önkormányzat kistérség váltásról, mely jelentős
azért is, mert ilyen irányú kérdés elhangzott a közmeghallgatáson is. Mint arról már szó volt, korábban
a békési kistérséghez tartozott Gyomaendrőd Város önkormányzata. A választásokat követően a
jogszabályban meghatározott határidőn belül kezdeményezte a más kistérségbe való átsorolását. A
közmeghallgatáson feltett kérdés lényegében arra irányult, hogy számolt e azzal a képviselő-testület,
hogy ezáltal egy kedvezményezett térségből átkerül egy nem kedvezményezett térségbe. A város 2006
végéig tartozott a településfejlesztés szempontjából a kedvezményezett települések közé. Ami abból
adódott, hogy a munkanélküliség tekintetében az országos átlagot jelentősen meghaladó települések
közé került besorolásra. 2006-ben ezt a besorolást a kormányzat felülvizsgálta, így az önkormányzat
elvesztette ezt a besorolását, az akkori mutatók alapján már nem tartozhatott a kedvezményezett
települések közé. Ettől kezdve ebből a szempontból meg szűnt a jelentősége a békési kistérséghez való
tartozásnak.
2007. első negyedévében, amikor az önkormányzat kezdeményezte a kilépését, az volt a fő irányelv,
hogy egy önálló kistérség jöjjön létre Dévaványa vezetésével. Ez azonban meghiúsult, mivel
Mezőberény a kezdeti csatlakozási szándékát visszavonta, így Dévaványa sem kívánt a szeghalmi
kistérségből eljönni. A kistérségi besorolás aztán 2007 év végén változott meg, és egy új rendszer
került felállításra, - hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos kistérség. A szarvasi kistérség a
hátrányos helyzetű kistérségek közé, míg a békési az utóbbi kistérségek közé tartozik. Ebben a
besorolásban jelentős szerepe van Gyomaendrődnek, mivel 15 ezer főt képvisel a kistérségen belül,
így azt nehéz lenne megmondani, hogy ha maradt volna a békési kistérségben, az megkapta volna e a
kedvezőbb besorolást.
Összegezve: amikor az önkormányzat elindította a kistérség váltásra irányuló kezdeményezést, nem
volt látható, hogy milyen új besorolása jön létre a kistérségeknek. A szarvasi kistérséghez való
csatlakozást az is motiválta, hogy nem volt látható előre, hogy milyen közigazgatási ellátást
telepítenek, így nem lett volna mindegy, hogy a település lakosainak Szarvasra vagy Békésre kell
esetleg utazni ügyintézés céljából.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a döntés meghozatalára.
A Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
488/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulása 2008. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
43. Napirendi pont
Tájékoztató a 8709/5 hrsz-ú zártkerti ingatlan értékesítéséről
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy az előterjesztés alapján fogadja el a
tájékoztatást.
A Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
489/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete tudomásul veszi az önkormányzat tulajdonát
képező 8709/5 hrsz.-ú 1406 m2 területű, 3,67 AK értékű kert ingatlan értékesítéséről szóló
tájékoztatást.
Határidő: azonnal
44. Napirendi pont
Idősek karácsonya városi rendezvény szervezése
Várfi András polgármester elmondta, a Térségi Szociális Gondozási Központ immár hagyományként
minden évben megszervezi az idősek karácsonyi ünnepségét, melyre az idén 2008. december 20-án
kerül sor. A rendezvény költségeihez az önkormányzat 250 e Ft támogatást biztosítana az intézmény
számára.
Felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
490/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Térségi Szociális Gondozási Központot megbízza az
Idősek Karácsonya városi rendezvény megszervezésével és lebonyolításával.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az intézmény részére 250.000 Ft-ot biztosít a 2007.
évi szabad pénzmaradvány terhére.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a következő költségvetési rendelet módosításakor
a 250.000 Ft összegű támogatás kerüljön beépítésre.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Csányi István alpolgármester hozzászólásában felvetette, hogy egyre több lakossági jelzés érkezik
felé, miszerint egyre nagyobb kátyúk, lyukak vannak bizonyos önkormányzati tulajdonú utakon. A tél
beállta előtt jó lenne, hogy az utak kezelője a Gyomaszolg Kft azok javítását elvégezné, vagy
intézkedne azok garanciális – ahol még van – javíttatásáról.
Szabó Balázsné bizottsági elnök kéréssel fordult a képviselő-testület felé, miszerint a december 2-i
rendkívüli ülésig mindenki gondolja át, hogy az Önkormányzati tulajdonú belterületi és külterületi
közutak fejlesztése c. pályázatban elsődlegesen a Hősök úton a szakrendelőig történő útszakasz
felújítását feltétlenül szerepeltessék. Aki jár ezen az útszakaszon láthatja, milyen áldatlan
körülmények uralkodnak, parkolni szinte lehetetlen. A mozgáskorlátozottak egyesületének
irodaépülete is ezen a szakaszon van, hogyan tudnak azok az emberek oda bejutni ilyen körülmények
között. Valamit ott tenni kell, az az útszakasz hosszú távon így nem maradhat.
Izsó Csaba bizottsági elnök egyetértett a felszólalóval, a jövő évi költségvetésbe ennek az
útszakasznak a felújítási, padkarendezési költségét mindenképpen szerepeltetni kell. Kérdésként
vetette fel, hogy a Vízműsori útépítés befejezése mikorra várható, az aszfaltozásra mikor kerül sor.
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Czibulka György képviselő a Vásártéri lakótelepen a bölcsődéhez vezető útszakasz állapotára hívta
fel az illetékesek figyelmét. Az kritikán aluli. Ugyanakkor a Kossuth L. úton a Posta előtt is áldatlan
állapot van, a parkolás szinte lehetetlen az út keskeny. A csapadékvíz elvezető árok lefedésével
javíthatnának a helyzeten. Ugyancsak a Kossuth úton a Földhivatal előtt is hasonlóan rossz a helyzet.
Várfi András polgármester megköszönte a bejelentéseket, hozzászólásokat és a nyilvános ülést
bezárta. A képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta munkáját.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Dr. Kovács Béla
hitelesítő

Rácz Imre
hitelesítő
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