Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
1/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. január 29-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Illés János, Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné
Timár Irén, Dr. Palya József, Putnoki László, Szabó Balázsné, Vass Ignác
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,
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 2009 év első képviselő-testületi ülésén megjelent
képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat és a meghívottakat, valamint a helyi Tv-n keresztül a város
lakosságát. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testületből jelen van 16 fő. Dr. Palya
József képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Gellai Józsefné és Putnoki László képviselőket.
Előjáróban a Jegyző úrral köszöntötték Kis Lajos közterület-felügyelőt 40 éves közszolgálati
jogviszonya alkalmából, aki az idei évtől nyugdíjba vonul.
Átnyújtották részére az emléklapot és a virágot.
Ezt követően röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Az elmúlt időszak eseményei, rendezvényei a karácsony, az évbúcsúztató jegyében zajlottak,
számtalan karácsonyi ünnepségre kapott meghívást, melyeken, ahogy az ideje engedte, igyekezett
részt venni.
December 19-én többen részt vettek az Egészségügyi Intézmény karácsonyi ünnepségén, illetve a
rászoruló gyermekek részére tartott karácsonyi ajándékozáson a Római Katolikus Templomban.
Mindkét rendezvény egy meghitt, barátságos ünnepség volt.
Ugyan ezen a napon a városházán találkoztak Gyomaendrőd legnagyobb adózó vállalkozóival, melyen
Domokos László országgyűlési képviselő is jelen volt. Szó volt az előkövetkező időszakról, a
pénzügyi, gazdasági válságról, és képviselő úr ismertette a megye válságkezelő programját, melyhez
már Gyomaendrőd önkormányzata is csatlakozott.
Szintén ezen a napon a Kner Imre Gimnázium tartotta a Szalagavató ünnepségét a Varga Lajos
Sportcsarnokba. Három osztály szalagavatójára került sor.

December 20-án a Megyeházán 16 település polgármestere találkozott a „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért”programmal kapcsolatban. Ez a program, melyet belvíz III. ütemként is emlegetünk, 16
települést érint a megyében, ami 250 millió Ft értékű beruházást jelent és több holtágunk iszapkotrását
teszi lehetővé. Ezt az igen fontos pályázatot a megye megnyerte, viszont a DARFÜ megállapítása
szerint a megye nem támogatható, ezért a támogatási szerződést nem írhatja alá. Ebből következően az
érintett 16 település önkormányzata külön-külön döntött arról, hogy a pályázat gesztora Kondoros
község önkormányzata legyen. Az önkormányzatok döntését a megyei közgyűlés jóváhagyta, kivonul
ebből a programból, de mivel a program előkészítését ő végezte, így továbbra is segítségére lesz azon
kistelepülések önkormányzatainak, akik ezt igénylik.
December 20-án került sor az immár hagyománynak számító Idősek Karácsonya ünnepség
megrendezésére a Művelődési központba.
Ezen a napon este a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak volt a karácsonyi ünnepsége.
December 23-án Jegyző úrral Budapestre utazott néhány aláírás miatt.
Időközben szabadságát töltötte, január 11-ig volt szabadságon, de közben intézte a hivatalos ügyeket,
aláírásokat.
Január 9-11 között galamb és kisbaromfi kiállítás volt Gyomaendrődön. Ez is egy hagyománynak
számító rendezvény, egyre több kiállító érkezik, ami dicséri a gyomai galambászok, a galambász
egyesület összetartását, hogy évről évre egy nagyon színvonalas rendezvényt tudnak tartani. Ezek a
vidékről érkező kiállítók nyáron el szoktak látogatni családjukkal a gyomaendrődi fürdőbe.
A Tűzoltó Köztestület beindult, jól működik. Tapasztalatszerzés céljából ellátogattak Jászkisér és
Tiszaföldvár településekre, ahol már hosszú idő óta működik önkéntes tűzoltóság. Nálunk a személyi
és tárgyi feltételek adottak, megfelelő az alap, amire építkezni lehet.
December 27-én du-tán a Falusi Turizmus Országos Szövetsége megyei elnöke tartott egy fórumot a
helyi falusi turizmusban érintett vállalkozók részére.
Személy szerint ezen a fórumon nem volt alkalma részt venni, mert ebben az időben a Munkaügyi
Központban vett részt azon a fórumon, ahol Simon Gábor szociális és munkaügyi államtitkár tartott
előadást. Az államtitkár úr ezt követően 18 órai kezdettel a művelődési házban tartott egy lakossági
fórumot is. A két rendezvény között volt alkalma beszélgetni államtitkár úrral, akinek néhány szóban
bemutatta a várost, beszélt a város problémáiról, a tervekről, hogy azokat hogyan kívánjuk
megvalósítani.
Január 15-én Dr. Oláh Lajos a környezetvédelmi minisztérium államtitkára is itt járt Gyomaendrődön
egy helyi vállalkozónál. Ezen a találkozón nem vett részt, mivel nem kapott meghívást, de mint a
város vezetője szívesen látja bármelyik minisztérium miniszterét, államtitkárát.
Január 28-án egy városfejlesztési konferencián vett részt Jegyző úrral, ahol nagyon sok hasznos
információt szereztek.
Tájékoztatásként elmondta, hogy Babák Mihály a Szarvasi Kistérség elnöke lemondott, helyére Brlás
Jánost Kardos község polgármesterét választották meg. A szarvasi kistérség munkaszervezete még a
mi belépésünk előtt összeállt, így nekünk azokban az intézményekben nincs kapcsolódási
lehetőségünk, mert mi is hasonló intézményeket hoztunk létre mikro térségi szinten.
Szólt még arról, hogy Szarvas, Gyomaendrőd, Szeghalom, Sarkad és Battonya települések
önkormányzatai és egy Békéscsabai Alapítvány által fenntartott szakképző iskolák által alakított un.
TISZK – szakképzési társulás – nem került bejegyzésre, így nem juthatnak hozzá az állami
támogatáshoz, és a szakképzési támogatáshoz.
Január 19-én az Endrődi Baráti Kör tagjainak találkozóján vett részt, ahol részt vett Dr. Szabó Béla úr
is, aki a tulajdonában lévő az űrkutatás céljára kifejlesztett Pille dózismérő műszert Gyomaendrődnek

ajándékozta, hogy az helyet kapjon a város emléktárgyai között. Felolvasta az erről szóló ajándékozási
nyilatkozatot.
A Pille dózismérő műszert először Farkas Bertalan magyar űrhajós vitte fel az űrbe 1980-ban, majd
később egy amerikai űrhajósnő dolgozott vele a Challenger fedélzetén 1984-ben.
A műszer elhelyezésére a Kner Imre gimnáziumot tartanák legalkalmasabbnak, ahol a gyermekek
megismerhetnék, hogy Gyomaendrődnek milyen közeli helyzete van az űrkutatásban.
Január 8-án a képviselő-testület tagjaival tartott egy kötetlen megbeszélést, melyen szó volt a fürdő, az
ipari park fejlesztéséről, sportcsarnok felújításának fontosságáról, melyek a későbbiek során
előterjesztés formájában megjelennek a testület ülésein.
Virág Mihály úrral a megyei Közútkezelő Kht vezetőjével folytatott megbeszélést, melyen végig
beszélték, hogy a város útjait tekintve milyen pénzügyi lehetőségei vannak a Kht-nek, továbbá szó volt
a vasúti aluljáró építéséről, és az endrődi közúti híd felújításáról, melynek munkaterület átadása
megtörtént. A témával kapcsolatban az érintettek bevonásával egy lakossági fórumot szerveznek az
endrődi közösségi házba, ahol tájékoztatják a lakosságot, hiszen a híd felújítása hosszú időn keresztül
akadályozza majd a forgalmat. Fontos, hogy az új hídon legyen kerékpárút is, melyre vannak ígéretek,
hogy az megépíthető.
A fentiekben szólt a köztestületi tűzoltóságról, mellyel kapcsolatban azt tervezik, hogy annak az
állami normatívából kellene kijönni, működni. A meglátogatott tűzoltóságok nagyobb költségvetésből
jelentősebb önkormányzati támogatásból tudnak működni.
Domokos László országgyűlési képviselő több miniszterhez intézett levelet, melynek vannak
Gyomaendrődi vonatkozásai is. Ilyen például, hogy az önkéntes tűzoltóságok állami támogatására
szánt összeg kevesebb, mint a tavalyi évben. Gyenesei Miniszter úr levelében válaszolva leírta, hogy
Gyomaendrődnek 2009-ben 27.716.730 Ft normatív állami támogatás jut a költségvetés szerint.
Ugyanakkor a közlekedési és hírközlési miniszterhez írt kérdő levelében a belterületi kerékpárutakra
kérdezett rá, mivel az önkormányzatunk által benyújtott ilyen irányú pályázatok rendszeresen
elutasításra kerültek forráshiány miatt, mivel magas a fajlagos költség. Olyan helyeken, ahol
kisajátítás vagy területvásárlás szükséges és vissza kell bontani a közútból, ott magas a fajlagos
költség. Esetünkben is ez a probléma. Amit tehetnek, hogy megpróbálják más tervezőkkel is
megterveztetni ezeket a kerékpár utakat, hiszen nagyon lényeges lenne, hogy a Bajcsy Zs. úttól a
fürdőig, illetve a Kodály Z. úttól az endrődi hídig megépüljön.
Kérdés volt továbbá, hogy a 46-os számú út mellett a kerékpárút milyen forrásból valósulhatna meg.
Erre a miniszter úr válasza az volt, hogy az önkormányzat pályázhat és építhet külterületi kerékpár utat
is, de erre jelenleg állami forrás nincs.
További polgármesteri bejelentése nem volt, megkérdezte az alpolgármestert, a bizottságok elnökeit, a
képviselőket van e napirend előtti bejelenteni valójuk, kérdésük.
Izsó Csaba bizottsági elnök egy örömteli hírrel kívánt szolgálni, miszerint megjelent a gyomaendrődi
Valuska Sára 15 éves tanuló Frèsylla című regénye, ami Guins rekordnak számít, hiszen eddig
egyedüli, hogy egy 15 éves tanuló egy több mint 300 oldalas regényt írt. Ez a kötet egy trilógia első
része, lesz még folytatása. Mindenképpen elismerésre méltó ez a teljesítmény, őszinte tiszteletét és
elismerését fejezte ki mind az írójának, mind pedig azoknak, akik segítségére voltak abban, hogy ez a
kötet megjelenhessen. A képviselő-testületnek is hasonló elismerést és dicséretet kell kifejezni a
könyv írójának.
Babos László képviselő Dr. Oláh Lajos államtitkár úr látogatásával kapcsolatban el kívánta mondani,
hogy a látogatás napokkal megelőzően, sőt még az nap is az akkori útviszonyok miatt – lefagyás –
teljesen bizonytalan van, hogy egyáltalán ideér Gyomaendrődre. Ezért nem került meghívásra a
Polgármester, amiért ezúton kért elnézést. Államtitkár úr egy megyei rendezvényen vett részt, és itt
ment keresztül Gyomaendrődön.

Az MSZP megyei vezetése kérte, hogy hazafelé útjára szervezzenek részére egy 1 órás üzemlátogatást
itt egy helyi vállalkozó által működtetett biobrikett üzembe, ahonnan végül jó tapasztalatokkal
távozott.
Várfi András polgármester kiegészítésként szólt még arról, hogy január 30-án 17 órai kezdettel egy
egészségügyi fórum kerül megrendezésre a művelődési központba. A fórum előadói: Domokos László
országgyűlési képviselő, közgazdász, előadásának címe: szocialista kormány antiszociális politikája,
egészségügy a költségvetés tükrében. A másik előadó Dr. Cser Ágnes jogász, az egészségügyi
dolgozók demokratikus szakszervezetének elnöke. Előadásának címe: nem fog fájni…, új egészség és
szociálpolitika Magyarországon. A fórumot a Videókrónika rögzíti, a város lakossága a tv-n keresztül
értesülhet róla.
Elmondta még, hogy január 6-7-én Nagyenyedre utazik feleségével illetve Jegyző úrral és annak
feleségével ahol részt vesznek az ottani Máltai Szeretetszolgálat Bálján. A szeretetszolgálat vezetője
és Nagyenyed alpolgármestere, Krecsák Albert úr kérte fel, hogy legyen ennek a bálnak az egyik
védnöke. A bálon fellép még a gyomaendrődi Majorett csoport is.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos az emlőszűréssel kapcsolatban tájékoztatni kívánta a jelenlévőket,
illetve tv keresztül város érintett hölgy lakóit, hogy februártól júniusig zajlik ez az emlőszűrő program,
melyre pályázati támogatást nyert az önkormányzat. Az első vizsgálatra az érintettek már megkapták a
meghívót. A szűrések szerda és csütörtöki napon lesznek. A 19 főt szállító busz reggel 6.45 órakor
indul az endrődi Közösségi háztól. Az endrődi városrészen minden buszmegállóban meg fog állni,
gyomán pedig a Fő úti buszmegállókban, a Szabadság téren, és a Bajcsy Zs. úti megállókban áll meg.
A szűrés 8 órakor kezdődik és várhatóan délre már haza is érkeznek. Kérte, hogy lehetőség szerint
minden érintett éljen ezzel a lehetőséggel. A vizsgálat eredményét postai úton fogják megkapni.
Szólt még arról, hogy a következő héttől gyakrabban lesz bőrgyógyászati szakrendelés, aminek
köszönhetően lerövidül az előjegyzési idő.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd javaslatot tett az ülés napirendjére
az alábbiak szerint:
A meghívóban 35. napirendként szereplő Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat kérelme tárgyú
előterjesztést javasolta 7. napirendként megtárgyalni, addig várhatóan a társulat képviselője is
megérkezik az ülésre. A napirend szerinti 2. illetve 8. napirendi ponthoz továbbá a 19. és a 23.
napirendekhez kiegészítő anyag került kiosztásra, melyeket kért a döntés során figyelembe venni.
Felkérte a képviselő-testületet, hogy az ülés napirendjét a fenti javasolt változtatással fogadják el.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal a napirendet elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta : [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
1/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló helyi szabályozás módosítása
3. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának feltételeiről szóló helyi
szabályozás módosítása
4. Temetkezési szolgáltatások díjtételeinek módosítása
5. A 44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. rendelet módosítása-vállalkozói szemétszállítási díj
6. A luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
7. Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat kérelme
8. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a 2006/123/EK irányelv tükrében
9. Katona József Művelődési Központ működtetésének átalakítása

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Központi intézményi konyha létrehozása
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakmai Minősítése
Gyomaendrőd Város Beiskolázási Szabályzatának elfogadása
A Templárius Alapítvány Közművelődési Megállapodásának módosítása
Beszámoló az orvosi ügyelet 2008. évi munkájáról
Autóbusz próbajáratról tájékoztatás (Nagylapos)
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
Gyomaszolg Ipari Park Kft, valamint a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetői tisztségének
álláshelyére pályázati kiírás
Liget Fürdő Kft. ügyvezetői tisztségének álláshelyére pályázati kiírás
Települési főépítészi feladatra pályázat kiírás
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Az önkormányzat és a Zöldpark Kft. közötti vállalkozási szerződés jóváhagyása
Gyomaszolg Kft-vel kötendő megállapodás jóváhagyása
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Együttműködési Megállapodásának és
Társulási Megállapodásának módosítása
Békési Kistérség együttműködésével kiépített informatikai rendszer bemutatása
KEOP -1.1.1-pályázati projekt megállapodás kiegészítése
Geotermikus pályázat
Lemondás fel nem használt TEUT támogatásról
Beszámoló a 2008-ban megvalósított beruházásokról
Projektmenedzseri Iroda 2008. évi beszámolója
Településrendezési tervek felülvizsgálatáról tájékoztatás
Jelentés az „Üvegzseb” törvényben meghatározott önkormányzati feladatok
végrehajtásáról
Teljesítménykövetelmények meghatározása 2009. évre
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve
Képviselő-testület működésének törvényességi ellenőrzése
Gyomaendrőd 20 éve város
Székely Mihály Modellező és Sportklub kérelme
Oláh János kérelme
Bejelentések

Határidő: azonnal
Az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel
kapcsolatban kérte a képviselő-testület döntését.
A képviselő-testület a jelentést vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
2/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
83/2008.(II.28.),
304/2008.(VIII.28.),
322/2008.(VIII.28.),
324/2008.(VIII.28.),
325/2008.(VIII.28.),
333/2008.(VIII.28.),
334/2008.(VIII.28.),
357/2008.(VIII.28.),
364/2008.(IX.25.),
367/2008.(IX.25.),
375/2008.(IX.25.), 394/2008.(IX.25.), 395/2008.(IX.25.), 396/2008.(IX.25.), 402/2008.(X.1.),
421/2008.(X.30.), 425/2008.(X.30.), 431/2008.(X.30.), 432/2008.(X.30.), 433/2008.(X.30.),
434/2008.(X.30.), 441/2008.(X.30.), 477/2008.(XI.27.), 479/2008.(XI.27.), 494/2008.(XII.2.),
502/2008.(XII.11.),
507/2008.(XII.18.),
524/2008.(XII.18.),
534/2008.(XII.18.),
542/2008.(XII.22.) KT számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont
A 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét röviden
ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a költségvetésről szóló rendelet VII. előirányzat változás címén
történő módosításáról van szó. A módosítást szükségessé tette a testület által hozott döntések, az
intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai és a főhatóságoktól, pénzalapoktól
meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. Jelen módosítással a
költségvetési főösszeg 99.095 e Ft-al nő.
Javasolta a képviselő-testületnek a rendelet előterjesztés szerinti módosítását.
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, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2009. (I. 30.) 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 3.712.578.-E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.825.245.-E Ft-ra nő,
részletezve a 2. számú mellékletben.
3. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 76.307.-E Ftra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint.
4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
625.082 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 530.955 E Ftra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 37.619.-E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4.
számú melléklet tartalmazza.
5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.237.827 E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2008. év végi
beszámolóban szerepeltetni kell.

Gyomaendrőd, 2009. január
Várfi András
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
E rendelet 2009. január hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. január 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző

2. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló helyi szabályozás módosítása
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai bizottság elnökét ismertesse a
rendelet módosítás lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a rendeletmódosításra egyrészt azért kerülne sor, mivel
2009 évre is meg kell határozni az intézményi térítési díjakat. A személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális ellátások térítési díjai a szolgáltatási önköltségből és a normatív állami
hozzájárulásból áll. Ugyanakkor az intézményen belül nem telephelyekre hanem szolgáltatásokra
javasolják megállapítani a térítési díjakat, így bármelyik telephelyen azonos térítési díjért juthatnak
hozzá az azonos tartalmú szolgáltatásokhoz. A rendelet-tervezet felsorolja az önkormányzat által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formákat. Ezen belül a szociális
alapszolgáltatások az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás- idősek klubja, fogyatékosok nappali klubja, a
szakosított ellátási formák pedig az ápolást, gondozást nyújtó intézmény – idősek otthona, és az
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – idősek átmeneti otthona. A rendelet szabályozza még az
intézményi jogviszonyt, az ellátások igénybevételének módját, és a szolgáltatások térítési díjait. A
térítési díjak beszedésére a tárgyhót követő 10. napjáig kerülne sor. A rendelet-tervezet mellékletei
tartalmazzák az egyes szolgáltatások, ellátási formák igénybevételére vonatkozó megállapodások
tervezeteit, melyeket a bizottság javasolt 2 hónapon belül külső szakértővel megvizsgáltatni.
A bizottság nevében javasolta a rendelet előterjesztés szerinti megalkotását.
Dr. Csorba Csaba jegyző technikai jellegű módosításokat terjesztette elő a rendelet-tervezethez.
A 9. § /2/ bekezdésének szövegét a „térítési díjat az 1993. évi III. tv. 114. § /2/ bekezdésében
meghatározott személy köteles megfizetni” szövegre javasolta módosítani. a javasolt módosítás
lényege, hogy a szociális törvény a térítési díj fizetettek tekintetében egy tágabb kört határoz meg,
melynek szűkítésére, megváltoztatására az önkormányzatnak nincs joga.
A 13. § /2/ bekezdésében a szociális kerekasztal tagjainak felsorolását javasolta kiegészíteni a DélAlföldi Regionális Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségének vezetőjével. A szociális
kerekasztalnak a közmunka szervezésében, a közmunkaterv elfogadásában nagy jelentősége van,
amelyben indokolt lenne, ha a munkaügyi központ helyi vezetője is részt venne.
A rendelet-tervezet 10. sz. melléklete a tanyagondnoki körzetek felsorolását tartalmazza, melynek
módosítást kérte a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője, az ülés megkezdése előtt kiosztott
kérelemben leírtak szerint. Ennek lényege, hogy a működési egyeztetés során a módszertani központ,
aki véleményezi a működési körzeteket, azt kéri, hogy 400 főig terjedjen az önkormányzat által ellátott
tanyagondnoki körzet. Természetesen ez a módosítás nem jelenti azt, hogy a kimaradó utcák ellátása
nem lesz biztosítva, hiszen részükre szükség szerint más formában biztosítja az intézmény az ellátást.
Amennyiben a későbbiekben erre lehetőség nyílik, újabb tanyagondnoki körzet kialakításáról dönthet
a képviselő-testület, melynek működési feltételeiről pályázati támogatás útján gondoskodhat.
Felkérte a képviselő-testületet, hogy a fentiekben felsorolt módosításokkal alkossa meg a rendeletet.
Jakus Imre képviselő kérte, hogy a 3. sz. tanyagondnoki körzetet minél előbb hozzák létre, amire
információi szerint már márciusban meg lesz a lehetőség.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására a jegyző úr által javasolt módosítások figyelembevételével.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1) E rendelet célja a szociális ellátás rendszerének, valamint feltételeinek megteremtése és
biztosítása, a szociális jogosultságok, illetve a szociális segítségre szorulókért érzett felelősség
érvényre juttatása a városi sajátosságok figyelembevételével.
(2) E rendelet hatálya kiterjed a Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén állandó bejelentett
lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási,
letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, illetve az 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott állampolgárokra.
(3) E rendeletben foglaltakat, értelemszerűen alkalmazni kell a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Intézményi Társulás (a továbbiakban: Intézményi Társulás) fenntartásában lévő, gyomaendrődi
telephelyen működő intézményekben, ahol személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást
biztosítanak.
2. § E rendelet alkalmazásában
a) Képviselő-testület: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
b) Humánpolitikai Bizottság: Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága
c) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi és
Gazdasági Bizottsága
d) Polgármesteri Hivatal: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
e) Intézmény: Intézményi Társulás által fenntartott szociális ellátást nyújtó intézmény
f) Ellátott: Az Intézményi Társulás által fenntartott a 3. §-ban meghatározott szociális ellátást
igénybevevő személy.
II. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák
3. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátási formák:
(1) Szociális alapszolgáltatások:
a) Étkeztetés
b) Házi segítségnyújtás
c) Családsegítés
d) Támogató szolgáltatás
e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
f) Nappali ellátás: Idősek Klubja, Fogyatékosok Nappali Klubja
g) Tanyagondnoki szolgáltatás
(2) Szakosított ellátási formák:
a) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
- Idősek Otthona
b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény:
- Idősek Átmeneti Otthona

III. Fejezet
Az intézményi jogviszony
4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg.
(2) Az intézményvezető intézkedése ellen a jogosult az értesítés kézhezvételét követő nyolc napon
belül kifogással élhet az intézmény fenntartójánál. Ebben az esetben a Képviselő-testület az
intézményi ellátásról határozattal dönt, mely hatáskörét a Polgármesterre átruházza.
Az ellátások igénybevételének módja
5. § (1) A szociális ellátásra való jogosultságot az arra rendszeresített nyomtatvány
felhasználásával készített kérelem és a jogszabályi előírásnak megfelelően becsatolt iratok alapján
lehet megállapítani.
(2) A kérelmező köteles, saját jövedelmi viszonyairól, vagyoni helyzetéről, tartásra köteles
hozzátartozóiról részletesen nyilatkozni, (kivétel: a gyermekek étkeztetése) valamint a szociális
rászorultság megállapításához szükséges iratokat becsatolni.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél
kell benyújtani.
(4) Az ellátást igénylővel vagy törvényes képviselőjével kötendő megállapodás megkötésekor a
jogszabályi előírásban foglaltakat és az ellátási formának megfelelő e rendelet 1-9. számú mellékletét
képező nyomtatványt kell alkalmazni. Az intézményvezető a megállapodás megkötésekor
többletkötelezettséget nem vállalhat.
(5) A Térségi Szociális Gondozási Központ, gondozást-ápolást nyújtó tartós elhelyezést biztosító
intézményeibe soron kívüli, az átmeneti elhelyezést biztosító gondozó-ápoló egységébe sürgősségi
(azonnali) alapon is biztosítható elhelyezés abban az esetben, ha a jogosult szociális
életkörülményeiben krízishelyzet lép fel, vagy egészségügyi gyógyintézet a jogosult további
gondozását nem biztosítja és
- a jogosult tartósan önmaga ellátására képtelen állapotban van, illetve nincs olyan személy, aki
ápolását, gondozását vállalná,
- a jogosult ellátásáról házi segítségnyújtás keretében nem lehet gondoskodni és ez által testi épsége,
egészsége, alapvető szükségleteinek kielégítése közvetlenül veszélyben van.
(6) A több soron kívüli és sürgősségi elhelyezésre vonatkozó kérelem kielégítésénél az Szt. 94/C.
§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, mely eljárásban a fenntartót a gesztor település
önkormányzat humánpolitikai bizottságának elnöke képviseli.
6. § (1) Étkeztetést az Szt. 62. § -ában meghatározott szociálisan rászorult személyek részére kell
biztosítani.
(2) A mindenkor irányadó öregségi nyugdíjkorhatár alatt étkeztetésben az a személy részesíthető:
a) aki csökkent munkaképessége miatt rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban vagy
rendszeres szociális járadékban részesül,
b) aki egyedülálló és kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,
c) aki egyedülálló és megélhetését csak a rendszeres szociális segély biztosítja.
(3) Egészségi állapotra tekintettel étkeztetésben az a személy részesíthető, akinek háziorvosa
igazolja, hogy krónikus vagy akut egészségromlása miatt, a napi főtt étel előállítására nem képes.
(4) Azon étkezést igénylők akiknél a fennálló körülmények alapján nem állapítható meg a
szociális rászorultság, vendég étkeztetést vehetnek igénybe. A szociálisan nem rászorult étkezők
részére az étkezés saját elvitellel biztosítható.
7. § (1) A képviselő-testület Gyomaendrőd Város közigazgatási területén két tanyagondnoki
körzetet alakított ki, melynek részletes leírását, e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(2) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében az alábbi szociális alapellátási feladatok a
meghatározóak, melyek térítésmentesek:
a) idősek étkeztetésében való közreműködés, étel kiszállítása,
b) bevásárlás lebonyolítása: élelmiszer, tüzelő,
c) házigondozó ellátotthoz történő szállítása,
d) betegek orvoshoz szállítása, gyógyszer felíratás, kiváltás,

e) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése,
(3) Egyéb, nem szociális jellegű, térítésköteles szolgáltatási feladatok:
a) hivatalos ügyek intézése céljából felmerülő szállítási feladatok, amennyiben az ellátott nem tud
tömegközlekedési eszközt igénybe venni,
b) nem helyi, csoportos kulturális és egyéb rendezvényekre történő szállítás,
c) egyéb, szolgáltatás jellegű feladatok,
(4) A (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatásért fizetendő térítési díj a megtett távolság
díjának (Ft/km), továbbá a gépkocsivezető/tanyagondnok által biztosított szolgáltatáshoz szükséges
idő (Ft/óra) díjának összegéből áll.
(5) A tanyagondnok elsősorban a tanyagondnoki munkakörhöz kapcsolódó feladatokat köteles
ellátni. Egyéb feladatokat csak abban az esetben láthat el, ha arra munkaidejében a kötelezően
ellátandó feladatain túl ideje van. Az egyéb feladatok elvégzése az alapfeladatait nem
veszélyeztethetik.
8. § Az intézmény egyes ellátási formáiban alkalmazott házirendek betartása a szolgáltatást
végzőkre és az ellátásokat igénybe vevőkre egyaránt kötelező érvényűek. Ha az ellátott a házirendben
foglaltakat súlyosan megszegi az intézményi jogviszonyt az intézményvezető javaslata alapján, a
Társulási Tanács megszüntetheti. A megszüntetési eljárás során az előzetesen ki kell kérni az
Érdekképviseleti Fórum véleményét.
A térítési díjak
9. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak:
a) A 11. számú melléklet tartalmazza a Térségi Szociális Gondozási Központ élelmezési
nyersanyagköltségét
b) A Térségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díját a
12. számú melléklet tartalmazza.
c) Az egyszeri beköltözési hozzájárulás összegét a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza
(2) A térítési díjat az 1993. évi III. tv. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személy köteles
megfizetni.
(3) A Térségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért
fizetendő személyi térítési díjat alapszolgáltatás keretébe tartozó ellátási formákban tárgyhót követő
hónap 10-ik napjáig, szakosított ellátási formákban tárgyhó utolsó napjáig kell a térítési díj fizetésére
kötelezettnek megfizetnie az intézmény számlájára.
(4) A személyi térítési díj összegét felül kell vizsgálni az intézményi térítési díj változása esetén,
továbbá ha a fizetésre kötelezett jövedelme (az Szt.-ben meghatározott mértéket) jelentősen
meghaladja.
(5) A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj érvényességének időpontja a
változást követő hónap első napja, illetve a mellékletekben meghatározott időpont.
(6) Ha a jogosult vitatja a térítési díj összegét, ellene jogorvoslati kérelmet nyújthat be.
Amennyiben a kötelezett nem ért egyet a megállapított személyi térítési díj mértékével, az erről szóló
értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a Képviselő-testülethez nyújthat be jogorvoslati kérelmet.
(7) Ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelemmel nem rendelkezik és a térítési díj alapjául
szolgáló ingatlan vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs részére
a Intézményi Társulás térítésmentes ellátást biztosít.
(8) Egyedi elbírálás alapján térítési díjtámogatásba részesíthető az a személy, aki az "Egyes
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről" szóló helyi
rendeletben foglaltaknak megfelel, a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
(9) A személyi térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti kérelmeket a Polgármesteri
Hivatalnál kell benyújtani.
(10) A polgármester - átruházott hatáskörében eljárva - intézkedik a térítési díj hátralék behajtása
vagy törlése iránt.
(11) a) A támogató szolgálat szállítási szolgáltatását a 12. számú mellékletben meghatározott
térítés ellenében olyan fogyatékossági támogatásban nem részesülő szociálisan nem rászorult
ellátottak is igénybe vehetik, akik koruk, egészségi állapotuk miatt, tömegközlekedési eszközzel
közlekedni nem tudnak.

b) Nem kell szállítási kilométerdíjat fizetnie a fogyatékos személynek, ha a szállítása a lakásáról az őt
ellátó szociális intézménybe, illetve onnan a lakására történik.
c) A Támogató szolgálat gépkocsijának alapvetően a támogató szolgálati feladatok ellátásához
kapcsolódó szállítási feladatokat kell ellátnia. A gépkocsi szabad szállítási kapacitását az ápolástgondozást nyújtó bentlakásos intézményekben élő idősek térítés nélkül vehetik igénybe a helyi
szakrendelésekre történő eljutáshoz.
(12) Amennyiben a támogató szolgálat eseti szállítását egyszerre több személy veszi igénybe a
szállítási kilométerdíj összegét osztani kell, az igénybe vevők számával.
10 § (1) Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést és szolgáltatást biztosító tartós
bentlakásos intézményben (Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8. szám) a rendelet 4. számú mellékletében
meghatározott egyszeri beköltözési hozzájárulást kell megfizetni.
(2) Az egyszeri hozzájárulás összegét e rendelet 13. számú mellékletében meghatározott
szerződésben rögzíteni kell.
(3) a) Az emelt szintű ellátás csak az egyszeri hozzájárulás teljes összegének megfizetése után
vehető igénybe.
b) Indokolt esetben a gesztor önkormányzat polgármesterének írásos engedélyével az egyszeri
beköltözési hozzájárulás megfizetése a beköltözéstől számított egy éven belül részletekben is
történhet.
(4) Az egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettségét tartalmazó szerződés egy példányát
meg kell küldeni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának is.
(5) Az egyszeri hozzájárulás összegének 70%-át a fenntartó elkülönítetten kezeli a következő
megosztás szerint:
- Tartalékba helyezendő rész 10%, a jogszabályban meghatározott visszafizetési kötelezettség
teljesíthetősége miatt.
- 60% felhasználása a fenntartó hatáskörében marad.
- Az egyszeri hozzájárulás összegéből az intézményt megillető rész 30%, melyet a szociális
feladatellátás színvonalemelésére kell fordítani.
(6) Az egyszeri hozzájárulás összegét Gyomaendrőd Város Önkormányzat számlájára kell
befizetni. Az intézményt megillető részt a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya havonta utalja át
az intézménynek.
11. § (1) Amennyiben az idősek otthona bármely emelt szintű ellátó helye - házaspárok egyikének
elhalálozása kivételével - megüresedik és nincs olyan személy, aki emeltszintű elhelyezésre vár, a
megüresedett férőhelyre átmenetileg elhelyezhető olyan személy, aki az egyszeri hozzájárulást nem
tudja megfizetni, de vállalja az ellátó helyre érvényes emeltszintű intézményi térítési díj megfizetését.
Az elhelyezési megállapodásban ki kell kötni, hogy ha az ellátó helyre olyan igénylő jelentkezik, aki
az egyszeri hozzájárulás összegét megfizeti, a jelenlegi bentlakót az intézmény több ágyas szobájában
helyezik el, az adott ellátó helyre megállapított térítési díj ellenében.
(2) Amennyiben az emelt szintű, kétágyas ellátó helyen házaspár él és az egyik fél halála miatt
egyikőjük egyedül marad, a további ellátásban az alábbi lehetőségek közül választhat.
a) Hogyha a beköltözést követő 5 éven belül marad egyedül és 3 hónap után idegen társat, enged
beköltözni, akkor az elhunyt házastárs, általa befizetett egyszeri hozzájárulás 30%-át időarányosan
visszakapja.
b) Maximum 2 évig használhatja a kétágyas szobát továbbra is egyedül, de ebben az esetben meg kell
fizetnie a rá megállapított személyi térítési díj mellett a mindenkor hatályos intézményi térítési díjnak
az élelmezési nyersanyagköltséggel csökkentett összegét is.
c) Két év után köteles maga mellé lakótársat engedni, vagy az általa megfizetett és a mindenkor
hatályos egyszeri beköltözési hozzájárulás különbözetének megfizetése mellett választhatja az
egyágyas lakrészbe való elhelyezését. Amennyiben az egyágyas lakrészbe történő átköltözést
választja, úgy azon szándékát köteles a két év eltelte előtt 10 hónappal az intézmény felé jelezni.
12. § Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőktől AZ INTÉZMÉNY TÁMOGATÁSÁRA
adományt, felajánlást a fenntartó képviseletében - az intézményvezető közreműködésével - a
polgármester fogadhat el adományozó levél vagy megállapodás alapján.

IV. Fejezet
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
13. § (1) A Térségi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ét és házirendjét GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Társulási Tanács hagyja jóvá.
(2) Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Szt. 58/B. §-ának (2) bekezdésében foglaltak
végrehajtására szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai:
a) a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságának Elnöke,
b) a Térségi Szociális Gondozási Központ által delegált 2 fő,
c) a Térségi Humánsegítő Központ által delegált 1 fő,
d) a Református Szeretetotthon által delegált 1 fő.
e) a Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségének vezetője
14. § (1) E rendelet 2009. február 1-jén lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát
veszti Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt.
rendelete, valamint az azt módosító 5/2008. (II. 1.) Gye. Kt., 14/2008. (III. 31.) Gye. Kt., 19/2008.
(IV. 28.) Gye. Kt., valamint a 43/2008. (XII. 3.) Gye. Kt. rendeletek.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
15 § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és
21. cikk,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió
polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz
való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a
90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.

Gyomaendrőd, 2009. január

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. január hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. január 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. számú melléklet a 2 /2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelethez
MEGÁLLAPODÁS
Tartós elhelyezést biztosító gondozást-ápolást biztosító intézményi elhelyezéshez
amely létrejött egyrészől a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás –
Hunya Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. képviseletében ….. intézményvezető másrészről az Országos
Rehabilitációs és Szakértői Intézet I. fokú bizottságának szakvéleménye alapján tartós elhelyezést
biztosító idősotthoni ellátásra jogosult:
a)
név, (születéskori név):
anyja neve:
születési hely:
születési idő:
személyi igazolvány szám:
TAJ száma:
lakcím:
telefonszám:
b) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője
név, (születéskori név):
anyja neve:
születési hely:
születési idő:
személyi igazolvány szám:
TAJ száma:
lakcím:
telefonszám:
között az alábbi tartalommal:
1. Az ellátás időtartama
Az intézmény a szociális ellátást … év ..hónap… napjától kezdődően határozatlan időtartamra
szólóan biztosítja
2. Az intézmény szolgáltatásai
Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és annak
végrehajtására kiadott 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet szerinti teljes körű ellátást biztosítja az ellátást
igénybe vevő számára. A teljes körű ellátás körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak:
a) lakhatással összefüggő ellátás (bentlakás, fűtés, világítás, melegvíz ellátás)
b) étkeztetés:
a lakó életkori sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő napi 3 x-i, de szükség esetén
többszöri étkezés biztosítása, melyből napi egyszer vagy kétszer főtt ételt biztosít az intézmény
c) ruházat, textília biztosítása, annak tisztítása
az ellátott az intézményben saját ruházatát használja
amennyiben saját ruházattal nem rendelkezik, úgy az intézmény három váltás fehérneműt és hálóruhát,
az évszaknak megfelelő két váltás felsőruházatot, valamint utcai cipőt biztosít saját raktárából
ágyneműt, huzatot, ágytakarót, egyéb textíliát az intézmény biztosítja, azonban az ellátott a sajátját is
használhatja
d) egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik:
egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról
rendszeres orvosi felügyeletről
szakorvosi kórházi kezeléshez való hozzájutásról
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásról
szükség szerinti ápolásról
gyógyszerellátásról: Az ellátottak az intézmény gyógyszer alaplistáján szereplő gyógyszereket
térítésmentesen kapják. A rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek ,
továbbá gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve
TB által támogatott legolcsóbb árfekvésű gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket biztosítjuk.

Amennyiben a lakó az alaplistán szereplő illetve az azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerek közül az
olcsóbbat nem fogadja el, úgy nyilatkozni kell e tényről. Ebben az esetben a gyógyszert saját költsége
terhére kaphatja meg.
e) megbízás alapján az ellátást igénybe vevő értékeinek, vagyontárgyainak megőrzése,
f) intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése
az intézmény abban az esetekben gondoskodik az elhunyt ellátott eltemettetéséről, ha:
az ellátott életében temetkezési megállapodást köt az intézménnyel és azzal egyidejűleg a temetkezés
várható költségét befizeti az erre a célra elkülönített számlára,
az elhunytnak nincs eltemettetésre kötelezhető hozzátartozója
g)egyéb szolgáltatások:
hajvágás, borotválás, körömápolás, ruházat javítása,
városi kulturális rendezvényekre való eljutás
az intézmény által térítés mentesen nem nyújtott szolgáltatások külső
szolgáltatók általi elvégzésének megszervezése, melynek térítési díjait az ellátott fizeti
3. Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása
Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézményvezetőnek
- az intézményben biztosított szolgáltatásra,
- az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra,
- az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére,
- az érdekképviseleti fórum működésére és a panaszjog gyakorlásának módjára,
- az intézmény házirendjére
vonatkozó tájékoztatását.
4. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság
feltételiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díjfizetési
kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.
5. Az ellátást igénybe vevő az eltemettetéséről az intézményi jogviszony keletkezésétől számított 60
napon belül
6. Az ellátást igénybe vevő az erre a célra szolgáló nyomtatványon nyilatkozik, hogy írásos
végintézkedése: van/nincs (a megfelelő szövegrész aláhúzandó)
7. Az intézményvezető szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve hozzátartozóját
- az ellátást igénybe vevő állapotáról
- az egészségügyi intézménybe való beutalásról
- az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről
- az áthelyezésről
- a személyi térítési díjhátralék következményeiről.
8. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
8.1. A személyi térítési díj az illetékes jegyző által kiállított jövedelemigazolás alapján kerül
megállapításra. A személyi térítési díj összegét az intézményvezető jelen megállapodás aláírásával
egyidejüleg értesítésben közli az ellátást igénybe vevővel. A gondozás tárgy évére vonatkozó személyi
térítési díjról szóló értesítő mellékletét képezi jelen megállapodásnak. Az értesítőben az
intézményvezető tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, a fenntartó által
„a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:
 törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,
 a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj
kompenzációt, valamint közli a
 a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.
8.2 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézményvezető erre
vonatkozó értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához
fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó dönt a személyi térítési díj összegéről.
8.3 A térítési díj fizetésére kötelezett a személyi térítési díjat tárgy hót követő hónap 10-ig köteles
befizetni az intézmény számlájára, vagy pénztárába..
8.4 Az ellátást igénybe vevő:
a) - Két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személy térítési díja 20%-át fizeti.
- A két hónapot meghaladó, folyamatos egészségügyi vagy gyógyintézeti kezelés miatti távollét
időtartamára a 61. naptól a megállapított személyi térítési díja 40%-át fizeti.

- Egyéb esetekben a két hónapot meghaladó távollét idejére, a megállapított a személyi térítési díja
60%-át fizeti.
b) - Az egészségügyi intézményben tartózkodás időtartamának figyelmen kívül hagyásával a távolléti
napokat, naptári éves szinten összesíteni kell. Nem minősül távollétnek, a rendszeres, minden
hétvégén megvalósuló távollét.
- Az az ellátott, akinek a naptári összesítés folytán a távolléti napok száma év közben meghaladja a 60
napot, a további távolléti napokra (az egészségügyi vagy más intézményben történő gyógykezelés
időtartamát kivéve) a megállapított személyi térítési díja 60%-át fizeti.
8.5 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az
intézményvezető tizenöt napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt
térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi,
és erről negyedévenként tájékoztatja a polgármestert. A polgármester a hátralék behajtása érdekében a
29/1993. (II.17.) Korm. r. értelmében jár el.
9. Az ellátást igénybe vevő, törvényes képviselője és hozzátartozója az intézményi jogviszony
keletkezésével, megszűnésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az
intézményvezetőhöz vagy az érdekképviseleti fórumhoz.
Ellátott igénybe veheti a területileg illetékes ellátottjogi képviselő segítségét.
Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége: …………………………..
A panasz elbírálására jogosult tizenöt napon belül tájékoztatja a panasztevőt, az intézkedéséről. Ha a
panaszt tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem
intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni.
10. Az intézményi jogviszony megszűnik
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével (ez esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési
kötelezettség terheli az ellátást igénybe vevővel szemben),
- határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével,
- ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn,
- ha az ellátást igénybe vevőt másik intézményben kell elhelyezni,
- ha az intézményi elhelyezés már nem indokolt,
- ha az ellátást igénybe vevő a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen megsérti,
- ha az ellátást igénybe vevő nem tesz eleget a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének, és
- ha az ellátást igénybe vevő az intézmény jogviszony megszüntetését kezdeményezi az
intézményvezetőnél.
11. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő közös
megegyezése alapján kerülhet sor.
12. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást igénybe
vevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, az intézmény tárgyi
eszközeiben okozott kár megtérítését.
13. Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban
tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvénynek, a szerződésre vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III.
tv.-ben és a …/2009. (... ...) Gye. KT rendeletben foglaltak az irányadók.
Kelt: …………………..
_________________________________
ellátást igénybe vevő törvényes képviselő

_____________________________
az intézmény képviseletében

2. számú melléklet 2 /2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelethez
MEGÁLLAPODÁS
Átmeneti elhelyezést biztosító gondozást-ápolást biztosító intézménybe
amely létrejött egyrészől a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás –
Hunya Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. képviseletében intézményvezető másrészről átmenti
elhelyezésre jogosult:
a)
név, (születéskori név):
anyja neve:
születési hely:
születési idő:
személyi igazolvány szám:
TAJ száma:
lakcím:
telefonszám:
b) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője
név, (születéskori név):
anyja neve:
születési hely:
születési idő:
személyi igazolvány szám:
TAJ száma:
lakcím:
telefonszám:
között az alábbi tartalommal:
1. Az ellátás időtartama
Az intézmény a szociális ellátást … év ..hónap… napjától kezdődően határozott időtartamra
egy évre, azaz 200…………….. napjáig biztosítja.
2. Az intézmény szolgáltatásai
Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és annak
végrehajtására kiadott 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet szerinti teljes körű ellátást biztosítja az ellátást
igénybe vevő számára. A teljes körű ellátás körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak:
a) lakhatással összefüggő ellátás (bentlakás, fűtés, világítás, melegvíz ellátás)
b) étkeztetés:
a lakó életkori sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő napi 3 x-i, de szükség esetén
többszöri étkezés biztosítása, melyből napi egyszer vagy kétszer főtt ételt biztosít az intézmény
c) ruházat, textília biztosítása, annak tisztítása
az ellátott az intézményben saját ruházatát használja
amennyiben saját ruházattal nem rendelkezik, úgy az intézmény három váltás fehérneműt és hálóruhát,
az évszaknak megfelelő két váltás felsőruházatot, valamint utcai cipőt biztosít saját raktárából
ágyneműt, huzatot, ágytakarót, egyéb textíliát az intézmény biztosítja, azonban az ellátott a sajátját is
használhatja
d) egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik:
egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról
rendszeres orvosi felügyeletről
szakorvosi kórházi kezeléshez való hozzájutásról
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásról
szükség szerinti ápolásról
gyógyszerellátásról: Az ellátottak az intézmény gyógyszer alaplistáján szereplő gyógyszereket
térítésmentesen kapják. A rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek ,
továbbá gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve
TB által támogatott legolcsóbb árfekvésű gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket biztosítjuk.

Amennyiben a lakó az alaplistán szereplő illetve az azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerek közül az
olcsóbbat nem fogadja el, úgy nyilatkozni kell e tényről. Ebben az esetben a gyógyszert saját költsége
terhére kaphatja meg.
e) megbízás alapján az ellátást igénybe vevő értékeinek, vagyontárgyainak megőrzése,
f) intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése
az intézmény abban az esetekben gondoskodik az elhunyt ellátott eltemettetéséről, ha:
az ellátott életében temetkezési megállapodást köt az intézménnyel és azzal egyidejűleg a temetkezés
várható költségét befizeti az erre a célra elkülönített számlára,
az elhunytnak nincs eltemettetésre kötelezhető hozzátartozója
g) egyéb szolgáltatások:
hajvágás, borotválás, körömápolás, ruházat javítása,
városi kulturális rendezvényekre való eljutás
az intézmény által térítés mentesen nem nyújtott szolgáltatások külső
szolgáltatók általi elvégzésének megszervezése, melynek térítési díjait az ellátott fizeti
3. Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása
Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézményvezetőnek
- az intézményben biztosított szolgáltatásra,
- az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra,
- az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére,
- az érdekképviseleti fórum működésére és a panaszjog gyakorlásának módjára,
- az intézmény házirendjére
vonatkozó tájékoztatását.
4. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság
feltételiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díjfizetési
kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.
5. Az ellátást igénybe vevő az eltemettetéséről az intézményi jogviszony keletkezésétől számított 60
napon belül nyilatkozik
6. Az ellátást igénybe vevő az erre a célra szolgáló nyomtatványon nyilatkozik, hogy írásos
végintézkedése: van/nincs (a megfelelő szövegrész aláhúzandó)
7. Az intézményvezető szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve hozzátartozóját
- az ellátást igénybe vevő állapotáról
- az egészségügyi intézménybe való beutalásról
- az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről
- az áthelyezésről
- a személyi térítési díjhátralék következményeiről.
8. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
8.1. A személyi térítési díj az illetékes jegyző által kiállított jövedelemigazolás alapján kerül
megállapításra. A személyi térítési díj összegét az intézményvezető jelen megállapodás aláírásával
egyidejüleg értesítésben közli az ellátást igénybe vevővel. A gondozás tárgy évére vonatkozó személyi
térítési díjról szóló értesítő mellékletét képezi jelen megállapodásnak. Az értesítőben az
intézményvezető tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, a fenntartó által
„a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:
 törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,
 a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj
kompenzációt, valamint közli a
 a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.
8.2 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézményvezető erre
vonatkozó értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához
fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó dönt a személyi térítési díj összegéről.
8.3 A térítési díj fizetésére kötelezett a személyi térítési díjat tárgy hót követő hónap 10-ig köteles
befizetni az intézmény számlájára, vagy pénztárába..
8.4 Az ellátást igénybe vevő:
a) - Két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személy térítési díja 20%-át fizeti.
- A két hónapot meghaladó, folyamatos egészségügyi vagy gyógyintézeti kezelés miatti távollét
időtartamára a 61. naptól a megállapított személyi térítési díja 40%-át fizeti.

- Egyéb esetekben a két hónapot meghaladó távollét idejére, a megállapított a személyi térítési díja
60%-át fizeti.
b) - Az egészségügyi intézményben tartózkodás időtartamának figyelmen kívül hagyásával a távolléti
napokat, naptári éves szinten összesíteni kell. Nem minősül távollétnek, a rendszeres, minden
hétvégén megvalósuló távollét.
- Az az ellátott, akinek a naptári összesítés folytán a távolléti napok száma év közben meghaladja a 60
napot, a további távolléti napokra (az egészségügyi vagy más intézményben történő gyógykezelés
időtartamát kivéve) a megállapított személyi térítési díja 60%-át fizeti.
8.5 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az
intézményvezető tizenöt napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt
térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi,
és erről negyedévenként tájékoztatja a polgármestert. A polgármester a hátralék behajtása érdekében a
29/1993. (II.17.) Korm. r. értelmében jár el.
9. Az ellátást igénybe vevő, törvényes képviselője és hozzátartozója az intézményi jogviszony
keletkezésével, megszűnésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az
intézményvezetőhöz vagy az érdekképviseleti fórumhoz. A panasz elbírálására jogosult tizenöt napon
belül tájékoztatja a panasztevőt, az intézkedéséről. Ha a panaszt tevő a megtett intézkedéssel nem ért
egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához
lehet fordulni.
Ellátott igénybe veheti a területileg illetékes ellátottjogi képviselő segítségét.
Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége: …………………………………………….
10. Az intézményi jogviszony megszűnik
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével (ez esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési
kötelezettség terheli az ellátást igénybe vevővel szemben),
- határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével,
- ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn,
- ha az ellátást igénybe vevőt másik intézményben kell elhelyezni,
- ha az intézményi elhelyezés már nem indokolt,
- ha az ellátást igénybe vevő a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen megsérti,
- ha az ellátást igénybe vevő nem tesz eleget a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének, és
- ha az ellátást igénybe vevő az intézmény jogviszony megszüntetését kezdeményezi az
intézményvezetőnél.
11. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő közös
megegyezése alapján kerülhet sor.
12. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást igénybe
vevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, az intézmény tárgyi
eszközeiben okozott kár megtérítését.
13. Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban
tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvénynek, a szerződésre vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III.
tv és végrehajtására kiadott rendeletek , valamint a …/2009. (... ...) Gye. KT rendeletben foglaltak az
irányadók.
Gyomaendrőd,200
_________________________________
ellátást igénybe vevő/ törvényes képviselő

_____________________________
az intézményvezető

3. számú melléklet a 2 /2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelethez
MEGÁLLAPODÁS
Tartós elhelyezést biztosító gondozást-ápolást biztosító intézménybe történő felvételhez
az 1993. évi III. tv 68/B§. szerinti legfeljebb 3 hónapra történő elhelyezéshez
amely létrejött egyrészől a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás –
Hunya Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. képviseletében intézményvezető másrészről
a)
név, (születéskori név):
anyja neve:
születési hely:
születési idő:
személyi igazolvány szám:
TAJ száma:
lakcím:
telefonszám:
b) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője
név, (születéskori név):
anyja neve:
születési hely:
születési idő:
személyi igazolvány szám:
TAJ száma:
lakcím:
telefonszám:
között az alábbi tartalommal:
1. Az ellátás időtartama
Az intézmény a szociális ellátást … év ..hónap… napjától kezdődően három hónapra,
….év….hó..napjáig biztosítja.
2. Az intézmény szolgáltatásai
Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és annak
végrehajtására kiadott 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet szerinti teljes körű ellátást biztosítja az ellátást
igénybe vevő számára. A teljes körű ellátás körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak:
a) lakhatással összefüggő ellátás (bentlakás, fűtés, világítás, melegvíz ellátás)
b) étkeztetés:
a lakó életkori sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő napi 3 x-i, de szükség esetén
többszöri étkezés biztosítása, melyből napi egyszer vagy kétszer főtt ételt biztosít az intézmény
c) ruházat, textília biztosítása, annak tisztítása
az ellátott az intézményben saját ruházatát használja
ágyneműt, huzatot, ágytakarót, egyéb textíliát az intézmény biztosítja, azonban az ellátott a sajátját is
használhatja
d) egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik:
egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról
rendszeres orvosi felügyeletről
szakorvosi kórházi kezeléshez való hozzájutásról
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásról
szükség szerinti ápolásról
gyógyszerellátásról: Az ellátottak az intézmény gyógyszer alaplistáján szereplő gyógyszereket
térítésmentesen kapják. A rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek ,
továbbá gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve
TB által támogatott legolcsóbb árfekvésű gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket biztosítjuk.
Amennyiben a lakó az alaplistán szereplő illetve az azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerek közül az
olcsóbbat nem fogadja el, úgy nyilatkozni kell e tényről. Ebben az esetben a gyógyszert saját költsége
terhére kaphatja meg.
e) megbízás alapján az ellátást igénybe vevő értékeinek, vagyontárgyainak megőrzése,

f) egyéb szolgáltatások:
hajvágás, borotválás, körömápolás, ruházat javítása,
városi kulturális rendezvényekre való eljutás
az intézmény által térítés mentesen nem nyújtott szolgáltatások külső
szolgáltatók általi elvégzésének megszervezése, melynek térítési díjait az ellátott fizeti
3. Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása
Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézményvezetőnek
- az intézményben biztosított szolgáltatásra,
- az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra,
- az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére,
- az érdekképviseleti fórum működésére és a panaszjog gyakorlásának módjára,
- az intézmény házirendjére
vonatkozó tájékoztatását.
4. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság
feltételiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díjfizetési
kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.
5. Az intézményvezető szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve hozzátartozóját
- az ellátást igénybe vevő állapotáról
- az egészségügyi intézménybe való beutalásról
- az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről
- az áthelyezésről
- a személyi térítési díjhátralék következményeiről.
6. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
6.1. A személyi térítési díj az illetékes jegyző által kiállított jövedelemigazolás alapján kerül
megállapításra.
A személyi térítési díj összegét az intézményvezető a megállapodás aláírását követően az illetékes
jegyző által kiállított jövedelemigazolás alapján 30 napon belül értesítésben közli az ellátást igénybe
vevővel. A gondozás tárgy évére vonatkozó személyi térítési díjról szóló értesítő mellékletét képezi
jelen megállapodásnak. Az értesítőben az intézményvezető tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, a
fenntartó által
„a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról , azok igénybevételéről , valamint a fizetendő
térítési díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:
 törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,
 a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj
kompenzációt, valamint közli a
 a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.
6.2 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézményvezető erre
vonatkozó értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához
fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó dönt a személyi térítési díj összegéről.
6.3 A térítési díj fizetésére kötelezett a személyi térítési díjat tárgy hót követő hónap 10-ig köteles
befizetni az intézmény számlájára, vagy pénztárába..
6.4 Az ellátást igénybe vevő:
a) - Két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díja 20%-át fizeti.
6.5 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az
intézményvezető tizenöt napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt
térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi,
és erről negyedévenként tájékoztatja a polgármestert. A polgármester a hátralék behajtása érdekében a
29/1993. (II.17.) Korm. r. értelmében jár el.
7. Az ellátást igénybe vevő, törvényes képviselője és hozzátartozója az intézményi jogviszony
keletkezésével, megszűnésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az
intézményvezetőhöz vagy az érdekképviseleti fórumhoz. A panasz elbírálására jogosult tizenöt napon
belül tájékoztatja a panasztevőt, az intézkedéséről.
Ha a panaszt tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem
intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni. Ellátott igénybe veheti a területileg
illetékes ellátottjogi képviselő segítségét. Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége:
……………………………………………..

8. Az intézményi jogviszony megszűnik
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével (ez esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési
kötelezettség terheli az ellátást igénybe vevővel szemben),
- ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn,
- ha az ellátást igénybe vevőt másik intézményben kell elhelyezni,
- ha az intézményi elhelyezés már nem indokolt,
- ha az ellátást igénybe vevő a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen megsérti,
- ha az ellátást igénybe vevő nem tesz eleget a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének, és
- ha az ellátást igénybe vevő a határozott idő letelte előtt az intézmény jogviszony megszüntetését
kezdeményezi az intézményvezetőnél.
- a határozott időtartam leteltével, amennyiben az intézmény által kezdeményezett gondozási
szükséglet vonatkozásában az Országos Rehabilitációs és Szakértői Intézet I. fokú bizottságának
szakvéleménye alapján az ellátást igénybe vevő nem rendelkezik 4 órát meghaladó gondozási
szükséglettel és ebből adódóan idősotthoni ellátásra nem jogosult.
9. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő közös
megegyezése alapján kerülhet sor.
10. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást igénybe
vevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, az intézmény tárgyi
eszközeiben okozott kár megtérítését.
11. Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban
tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvénynek, a szerződésre vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III.
tv.-ben és a …/2007. (... ...) Gye. KT rendeletben foglaltak az irányadók.
Kelt: …………………..
_________________________________ _
ellátást igénybe vevő törvényes képviselő

____________________________
az intézmény képviseletében

4. számú melléklet a 2 /2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelethez
Iktsz:
SZERZŐDÉS
Emeltszintű elhelyezést biztosító idősek otthoni ellátásról
amely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
képviseletében _______________ intézményvezető (továbbiakban intézmény) másrészről az
Országos Rehabilitációs és Szakértői Intézet I. fokú bizottságának szakvéleménye alapján idősotthoni
ellátásra jogosult.
Név/Születéskori név:
Anyja neve:
Szül. hely, idő:
TAJ száma:
Lakcím:
között ( továbbiakban ellátott ) mai napon az alábbi tartalommal:
I.
Ellátott részére az intézmény az emeltszintű ellátást, …év ..hó …nap . napjától határozatlan időre
szólóan biztosítja az Őszi Napsugár Idősek Otthonában Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.sz alatt melyet
az ellátott előzetesen megtekintett, és a lakrészt kiválasztotta.
II. Az intézmény az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az ellátott részére
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a nap 24
órájában szükségletközpontú komplex ellátást biztosít. Az ellátás - az igénylővel közösen elkészített,
fizikai, mentális állapotának, egyéni szükségleteinek megfelelően kialakított - egyéni gondozási terv
szerint történik. A lakó fizikai, egészségi állapotának megfelelően az intézmény segítséget nyújt a
tisztálkodásban, öltözködésben, étkezésnél, hely és helyzetváltoztatásnál.
Amennyiben az ellátott egészségi állapota miatt ápolásra szorul, az egyéni gondozási terv
kiegészítéseként ápolási terv készül, mely tartalmazza az ápolásra szoruló ellátott egészségi
állapotának javítására vonatkozó feladatokat, technikákat és orvosi utasításokat.
A teljes körű ellátás körében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az intézmény:
1. Lakhatással összefüggő ellátás (szoba, előszoba, fürdőszobából álló lakrész, fűtés, világítás,
melegvíz ellátás)
a)
A lakrészek takarításáról az intézmény gondoskodik.
Az ellátott kérésére, saját lakrészének napi tisztántartását egyénileg is végezheti, melyhez a
tisztítószereket az intézmény biztosítja térítésmentesen.
b)
A lakrész használatával kapcsolatos egyéb szabályok:
- Nem örökölhető.
- Családtaggal, vagy más személlyel nem osztható meg.
- Az ellátott sem állandó, sem ideiglenesen nem jelenthet be senkit.
- Vendéget néhány napra, az intézményvezető előzetes, írásbeli engedélye alapján fogadhat.
- A behozott bútorokról, használati tárgyakról a beköltözés időpontjában nyilatkozni kell, hogy
elhalálozás esetén ki örökölje.
- Saját telefont lakrészébe felszereltetheti, de a szerelési illetve e szolgáltatás költségeit saját nevére
szóló, egyéni számla alapján kell kiegyenlíteni.
- Saját gépkocsit az udvarban nem lehet tárolni, kivéve, ha mozgássérült az ellátott,
- Kedvenc kis állatok lakásban történő tartásának lehetőségéről, módjáról egyénileg történik a
megállapodás, a házirendnek megfelelően.
- Beköltözéskor a lakás értékesítése során feleslegessé vált bútorokat, hagyatékot tárolni nem tudjuk.
Amennyiben a hagyományos részlegben hasznosítható és azt adományként oda kívánja adni, azt
elfogadjuk.
- Saját TV-nek a központi antennára való rácsatlakoztatása a beköltöző költsége.
- Szobanövények a lakrészbe is és a közösségi helységekbe is behozhatók.
- A fürdőszobába keverőtárcsás mosógép, centrifuga, automata mosógép behozható, a
rácsatlakoztatás megoldható.

- Rádió, magnó, CD lejátszó, videó, vasaló, tea és kávéfőző, villanyfőző behozható, de minden
készülékről érintésvédelmi igazolást kell csatolni.
- A behozott felszerelési és villamossági tárgyak javíttatásának költségét az intézmény nem vállalja.
2. étkeztetés:
a lakó életkori sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő napi 3 x-i, de szükség esetén
többszöri étkezés biztosítása, melyből napi egyszer vagy kétszer főtt ételt biztosít az intézmény
3. ruházat, textília biztosítása, annak tisztítása
az ellátott az intézményben saját ruházatát használja
amennyiben saját ruházattal nem rendelkezik, úgy az intézmény három váltás fehérneműt és hálóruhát,
az évszaknak megfelelő két váltás felsőruházatot, valamint utcai cipőt biztosít saját raktárából
ágyneműt, huzatot, ágytakarót, egyéb textíliát az intézmény biztosítja, azonban az ellátott a sajátját is
használhatja
4. egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik:
egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról
rendszeres orvosi felügyeletről
szakorvosi kórházi kezeléshez való hozzájutásról
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásról
szükség szerinti ápolásról
gyógyszerellátásról: Az ellátottak az intézmény gyógyszer alaplistáján szereplő gyógyszereket
térítésmentesen kapják. A rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek
, továbbá gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható,
illetve TB által támogatott legolcsóbb árfekvésű gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket
biztosítjuk.
Amennyiben a lakó az alaplistán szereplő illetve az azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerek közül az
olcsóbbat nem fogadja el, úgy nyilatkozni kell e tényről. Ebben az esetben a gyógyszert saját költsége
terhére kaphatja meg.
5. megbízás alapján az ellátást igénybe vevő értékeinek, vagyontárgyainak megőrzése,
a) Ellátott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés aláírását követő 5 napon belül nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy megbízza-e a vezetőápolót értéktárgyainak, készpénzének, takarékbetétkönyvének,
őrzésével, kezelésével. Nemleges nyilatkozat esetén az intézmény az értékek őrzését csak külön erre
irányuló írásos nyilatkozatot követően köteles teljesíteni.
b) Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad megbízást, úgy az intézmény az értékeiért a
felelősséget nem tudja vállalni.
c) Az intézmény az őrzésre átvett értékekről és vagyontárgyakról átvételi elismervényt ad.
d) Készpénzkezelési megbízás esetén a pénzmozgást az ellátott pontosan nyomon követheti és az
egyenleget kérésre, bármikor megtekintheti.
e) Ellátott tudomásul veszi, hogy az intézmény készpénzt nem őriz, a letéteket a lakó rendelkezése
szerinti pénzintézetben helyezi el betétkönyvben.
6. intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése
az intézmény abban az esetekben gondoskodik az elhunyt ellátott eltemettetéséről, ha:
az ellátott életében temetkezési megállapodást köt az intézménnyel és azzal egyidejűleg a temetkezés
várható költségét befizeti az erre a célra elkülönített számlára,
az elhunytnak nincs eltemettetésre kötelezhető hozzátartozója
7. egyéb szolgáltatások:
hajvágás, borotválás, körömápolás, ruházat javítása,
városi kulturális rendezvényekre való eljutás
az intézmény által térítés mentesen nem nyújtott szolgáltatások külső
szolgáltatók általi elvégzésének megszervezése, melynek térítési díjait az ellátott fizeti
III. Az intézmény jelen szerződés aláírását megelőzően tájékoztatta az ellátottat
- az intézményben biztosított szolgáltatásokról,
- az ellátottat érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
- az ellátott és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjéről,
- az érdekképviseleti fórum működéséről és a panaszjog gyakorlásának módjáról,
- az intézmény házirendjéről,
melynek megtörténtét, az ellátott jelen szerződés aláírásával elismer, és kijelenti, hogy a tájékoztatást
megismerte, megértette, és tudomásul vette.

IV. Ellátott kijelenti, hogy az adataiban, az ellátásra való jogosultság feltételeiben, jövedelmi
viszonyaiban történt változásról, illetve minden olyan körülményről, amely az intézményben fizetendő
térítési díjfizetési kötelezettségét érinti, a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban
tájékoztatja az intézményvezetőt.
Kijelenti továbbá, hogy hozzájárul személyes és különleges adatainak intézmény által az 1993. évi III.
tv. -ben és a végrehajtására kiadott szakmai jogszabályokban meghatározott célok teljesülése
érdekében történő kezeléséhez.
V. Ellátott kijelenti, hogy a halála esetén értesítendő, illetve az eltemettetéséről gondoskodó személyt
jelen szerződés aláírását követően külön nyilatkozatban fogja megnevezni.
VI. Az intézmény az ellátott által írásban megjelölt személyt/eket, szükség szerint tájékoztatja az
ellátott
- egészségi állapotáról
- az egészségügyi intézménybe való beutalásáról
- az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről
- az áthelyezéséről
- a személyi térítési díjhátraléka, meg nem fizetésének következményeiről.
VII. Az igénybevételekor fizetendő egyszeri beköltözési hozzájárulás
1 Az ellátást igénybe vevő az átlagot jóval meghaladó minőségi körülményekre tekintettel jelen
szerződés aláírásával egyidejűleg a havonta fizetendő személyi térítési díj mellett egyszeri beköltözési
hozzájárulást fizet meg, melynek összege: …,- Ft, azaz: ,- forint
2. Az intézmény vállalja, hogy amennyiben a gondozás, a beköltözést követő, öt éven belül - haláleset
kivételével - megszűnik, az egyszeri beköltözési hozzájárulás összegéből a fennmaradó évekre jutó
időarányos rész visszafizetése érdekében a fenntartónál megteszi a szükséges intézkedéseket.
VIII. Az intézmény szolgáltatásaiért fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályok
1. Ellátott tudomásul veszi, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatásért havonta térítési díjat kell
fizetni. A személyi térítési díj az illetékes jegyző által kiállított jövedelemigazolás alapján kerül
megállapításra.
2 A személyi térítési díj összegét az intézményvezető jelen megállapodás aláírásával egyidejüleg
értesítésben közli az ellátást igénybe vevővel. A gondozás tárgy évére vonatkozó személyi térítési
díjról szóló értesítő mellékletét képezi jelen megállapodásnak. Az értesítőben az intézményvezető
tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, a fenntartó által
„a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról , azok igénybevételéről , valamint a fizetendő
térítési díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:
 törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,
 a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj
kompenzációt, valamint közli a
 a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.
3. A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért tárgy hót követő hónap 10-ik napjáig köteles a
személyi térítési díjat megfizetni.
4. Amennyiben az ellátott térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15
napos fizetési határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj
megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telik el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és arról
negyedévenként tájékoztatja a polgármestert, aki a hátralék behajtása érdekében a 29/1993.(II.17.)
Korm. rendelet értelmében jár el.
5. Az ellátást igénybe vevő:
a)
- Két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személy térítési díja 20%-át fizeti.
- A két hónapot meghaladó, folyamatos egészségügyi vagy gyógyintézeti kezelés miatti távollét
időtartamára a 61. naptól a megállapított személyi térítési díja 40%-át fizeti.
- Egyéb esetekben a két hónapot meghaladó távollét idejére, a megállapított a személyi térítési díja
60%-át fizeti.
b)
- Az egészségügyi intézményben tartózkodás időtartamának figyelmen kívül hagyásával a távolléti
napokat, naptári éves szinten összesíteni kell. Nem minősül távollétnek, a rendszeres, minden
hétvégén megvalósuló távollét.

- Az az ellátott, akinek a naptári összesítés folytán a távolléti napok száma év közben meghaladja a 60
napot, a további távolléti napokra (az egészségügyi vagy más intézményben történő gyógykezelés
időtartamát kivéve) a megállapított személyi térítési díja 60%-át fizeti.
IX. Az intézmény biztosítja az ellátott jogainak és érdekeinek védelmét
A házirend magában foglalja az ellátottak érdekvédelmét szolgáló fórum tagjainak névsorát, valamint
a panaszok benyújtásának módját, elbírálásának menetét.
A területileg illetékes ellátott jogi képviselő elérhetőségét.
Az intézményben ellátottak érdekeinek és jogainak hivatalos védelmét az intézmény vezetője, továbbá
az érdekképviseleti fórum biztosítja.
Az ellátottak részéről felmerülő bárminemű panasz kivizsgálásával az intézmény vezetője foglalkozik.
Ellátott igénybe veheti a területileg illetékes ellátottjogi képviselő segítségét.
Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége: ……………………………………..
X. Az intézményi jogviszony megszűnése
1. Jelen szerződés módosítására az intézmény és az ellátott közös megegyezése alapján kerülhet sor.
2. Jelen szerződést ellátott bármikor, írásban felmondhatja.
Amennyiben a felmondás az ellátás megkezdésétől számított öt éven belül történik, úgy az egyszeri
beköltözési hozzájárulás időarányos része visszafizetésre kerül.
Amennyiben a felmondás az ellátás megkezdésétől számított öt évet követően történik, úgy az
egyszeri beköltözési hozzájárulás összegéből visszafizetés nem illeti meg az ellátottat.
Ellátott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kért intézményi jogviszony megszűnésének napjáig
az esedékes térítési díjat megfizeti, továbbá az intézmény tárgyi eszközeiben és az általa lakott
lakrészben az általa okozott bizonyítottan nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt is.
3. Ellátott vállalja, hogy a részéről történő jogviszony felmondása esetén az általa használt lakrészt
tisztán, rendeltetésének megfelelő állapotban adja át, kivéve, ha az intézmény súlyos szerződésszegő
magatartása miatt jogszerűen élt felmondási jogával.
4. Az intézmény részéről súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül
Ha a bíróság vagy más arra jogosult hatóság jogerősen megállapítja, hogy nem megfelelően, a szakmai
jogszabályok által meghatározott módon biztosította az ellátást.
5. Az ellátott részéről súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül:
Ha tartósan, legalább két hónapot meghaladóan nem fizeti meg a személyi térítési díjat, az erre
irányuló írásbeli felszólítást követően.
6. Az ellátott súlyos szerződésszegő magatartása esetén az intézmény jogosult az ellátottat nem
emeltszintű bentlakást biztosító szociális intézménybe áthelyezni.
XI. A kétágyas lakrészben házastársával ellátást igénylő felek tudomásul veszik, hogy amennyiben
egyikük
egyedül marad, a további ellátás során, az alábbiak közül választhat:
1. amennyiben a beköltözést követő 5 éven belül -az egyik fél halála miatt- marad egyedül és
3 hónapon belül megengedi, hogy idegen társ költözzön a lakrészbe, úgy az általa befizetett egyszeri
beköltözési hozzájárulás 30 %-át időarányosan visszakapja
2. ha nem enged maga mellé idegen társat, abban az esetben a kétágyas lakrészt maximum 2 évig
használhatja egyedül, de abban az esetben meg kell fizetnie a személyi térítési díján felül a mindenkor
hatályos intézményi térítési díjnak az étkezések nyersanyagköltségével csökkentett összegét is.
3. lehetőség van arra is, hogy befizeti az aktuálisan hatályban lévő egyágyas lakrész és az általa
befizetett beköltözési hozzájárulás különbözetét, s ezt követően átköltözhet egyágyas lakrészbe.
Azonban ezt a szándékát az ellátott köteles a 2 év letelte előtt 10 hónappal jelezni az intézménynek.
4. két év eltelte után - amennyiben saját akaratából nem veszi igénybe az egyágyas lakrészt - köteles
tűrni, hogy az intézmény vezetője azonos nemű lakótársat helyezzen el a lakrészben.
XII. Az intézményvezető és az ellátott kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján
rendezik. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
IV. törvény, szerződésekre vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. tv., a 36/2007. (XI.) Gye. KT
számú rendelet és az ellátáshoz kapcsolódó egyéb szakmai jogszabályok az irányadóak.
Felek jelen szerződést, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.
Gyomaendrőd, 2… év ………….. hó ... nap
__________________________
ellátott

__________________________
intézményvezető

1. tanú __________________________ 2. tanú __________________________
5. számú melléklet a 2 /2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelethez
MEGÁLLAPODÁS
Nappali ellátás igénybevételéről
iktsz:
Mely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. sz. képviseletében intézményvezető , másrészről
 Mint ellátást igénybevevő:
Neve :
Szül.név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
TAJ szám:
között az alábbi tartalommal.
1./ Az intézmény a nappali ellátást ………. napjától határozatlan időre biztosítja.
2. A felek tájékoztatási kötelezettsége
2.1 /Az ellátás igénylésekor az intézmény tájékoztatja az ellátást igénybevevőt, hozzátartozóját,
illetve törvényes képviselőjét
-az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről,
-az intézmény által vezetett nyilvántartásokról
-a panaszjog gyakorlásának módjáról
-az intézmény házirendjéről,
-az intézményi térítési díjról, valamint a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj
megállapításának szabályairól
2.2/ Az ellátást igénybevevő kötelessége, hogy amennyiben az adataiban, valamint az ellátásra
való jogosultságának feltételeiben változás történik, továbbá minden olyan körülményről, amely a
személyi térítési díj fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.
3./ Az intézmény szolgáltatásai
3.1.Idősek napközbeni ellátása
- igény szerinti napi 2-szeri étkezés biztosítása, annak elfogyasztása
- egészségügyi alap és szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
- hivatalos ügyek intézésének segítése
- életvitelre vonatkozó tanácsadás , életvezetés segítése
- közösségi együttlét, pihenés biztosítása
- szabadi hasznos eltöltésének szervezése
- foglalkoztatás megszervezése
- városi kulturális rendezvényekre való eljutás segítése
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
- tájékoztatás egyéb elérhető szociális szolgáltatásokról,
- segítségnyújtás az alapvető személyi higiéné megtartásában, biztosításában
4./A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
4..1 A személyi térítési díj összegét az intézményvezető jelen megállapodás aláírásával egyidejüleg
értesítésben közli az ellátást igénybe vevővel. A gondozás tárgy évére vonatkozó személyi térítési
díjról szóló értesítő mellékletét képezi jelen megállapodásnak. Az értesítőben az intézményvezető
tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, a fenntartó által
„a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról , azok igénybevételéről , valamint a fizetendő
térítési díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:
 törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,
 a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj
kompenzációt, valamint közli a
 a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.

Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja , az intézményvezető erre vonatkozó
értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez,
mint fenntartóhoz fordulhat.
Ilyen esetben a fenntartó személyesen dönt a személyi térítési díj összegéről.
A térítési díj fizetésére kötelezett az aktuális térítési díjat tárgyhót követő hónap 10 -éig köteles az
intézmény számlájára, vagy pénztárába befizetni.
Nappali ellátást igénybe vevők esetében az 1993. évi III. Szociális tv. 117. § (2) bekezdése értelmében
a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 30%-át.
5./ Érdekképviselet
Az ellátással kapcsolatban felmerült problémák orvoslására a jogosult, illetve törvényes képviselője,
valamint az érdekképviseletet ellátó társadalmi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal
élhet az intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál..
A panaszt írásban kell benyújtani az intézmény vezetőjénél. Ellátott igénybe veheti a területileg
illetékes ellátottjogi képviselő segítségét.
Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége: …………………………….
6./ Az intézményi jogviszony megszűnésének módja
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- az ellátott ill. törvényes képviselőjének kezdeményezésére
- az ellátott halálával
- ha az ellátott a házirendet súlyosan , illetve rendszeresen megsérti
7./
Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás
útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló
1959.évi IV. törvénynek, a szerződésekre ,vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. Szociális tv,
valamint a …/2009 ( )KT rendeletben foglaltak az irányadók.
Gyomaendrőd, 200……………………………..

_______________________
ellátást igénybe vevő

____________________________
intézményvezető

6. számú melléklet a2 /2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelethez
MEGÁLLAPODÁS
Étkeztetés igénybevételéről
Iktsz:
Mely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás
,Hunya Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. sz. képviseletében intézményvezető , másrészről
 Mint ellátást igénybevevő:
Neve :
Szül.név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
TAJ szám:
között az alábbi tartalommal.
1./ Az intézmény az étkeztetést elvitellel / házhozszállítással ……... napjától határozatlan időre
biztosítja.
2. A felek tájékoztatási kötelezettsége
2.1 /Az ellátás igénylésekor az intézmény tájékoztatja az ellátást igénybevevőt, hozzátartozóját,
illetve törvényes képviselőjét
-az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről,
-az intézmény által vezetett nyilvántartásokról
-a panaszjog gyakorlásának módjáról
-az intézmény házirendjéről,
-az intézményi térítési díjról, valamint a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj
megállapításának szabályairól
2.2/ Az ellátást igénybevevő kötelessége, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való
jogosultságának feltételeiben történő változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a
személyi térítési díj fizetési kötelezettségét, illetve a szolgáltatásra való jogosultságát érintheti, a
változást követő 15 napon belül tájékoztatja az intézményvezetőt.
3./ Az intézmény szolgáltatásai
3.1. Étkeztetés történhet
- helyben fogyasztással,
- elvitellel,
- lakásra szállítással.
Étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosít az intézmény a jogosult számára.
Az étkeztetésben részesülő személy részére, a háziorvos javaslatára diétás étkezést biztosítunk.
4./A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
A személyi térítési díj az illetékes jegyző által kiállított jövedelemigazolás alapján kerül
megállapításra.
A személyi térítési díj összegét az intézményvezető jelen megállapodás aláírásával egyidejüleg
értesítésben közli az ellátást igénybe vevővel. A gondozás tárgy évére vonatkozó személyi térítési
díjról szóló értesítő mellékletét képezi jelen megállapodásnak. Az értesítőben az intézményvezető
tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, a fenntartó által
„a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról , azok igénybevételéről , valamint a fizetendő
térítési díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:
 törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,
 a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj
kompenzációt, valamint közli a
 a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.
Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja , az intézményvezető erre vonatkozó
értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.
Ilyen esetben a fenntartó személyesen dönt a személyi térítési díj összegéről.

A térítési díj fizetésére kötelezett az aktuálisan fizetendő havi térítési díjat tárgyhót követő hónap 10
napjáig köteles az intézmény számlájára befizetni.
Amennyiben kötelezett térítési díj fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, fizetési
határidő megjelölése mellett írásbeli felszólítást kap az intézménytől. Ha a felszólításra sem egyenlíti
ki hátralékát - ami a házirend súlyos megszegésének minősül -, az étkeztetést a hátralék megfizetéséig
az intézmény felfüggeszti, két hónap elteltével pedig intézményi jogviszonyát megszünteti.
A személyi térítési díj az 1993. évi III.tv. 116.§ (3) értelmében, étkeztetés esetén az ellátást igénybe
vevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át nem haladhatja meg.
5./ Érdekképviselet
Az ellátással kapcsolatban felmerült problémák orvoslására a jogosult, illetve törvényes képviselője,
valamint az érdekképviseletet ellátó társadalmi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal
élhet az intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál..
A panaszt írásban kell benyújtani az intézmény vezetőjénél. Ellátott igénybe veheti a területileg
illetékes ellátottjogi képviselő segítségét.
Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége: …………………………………
6./ Az intézményi jogviszony megszűnésének módja
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- az ellátott ill. törvényes képviselőjének kezdeményezésére
- az ellátott halálával
- ha az ellátott a házirendet súlyosan , illetve rendszeresen megsérti
7./
Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás
útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló
1959.évi IV. törvénynek, a szerződésekre ,vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. Szociális tv,
valamint a /2009. ( ) KT rendeletben foglaltak az irányadók.
Gyomaendrőd, 200……………………………..

_______________________
ellátást igénybe vevő

____________________________
intézményvezető
7. számú melléklet a 2 /2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelethez
M E G Á L L A P O DÁ S
Házi segítségnyújtás igénybevételéről

Iktsz: /200...
Mely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás
,Hunya Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. sz. képviseletében intézményvezető , másrészről
 Mint ellátást igénybevevő:
Neve :
Szül.név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
TAJ szám:
között az alábbi tartalommal.
1./ Az intézmény a házi segítségnyújtást ……... napjától határozatlan időre, az ORSZI
szakvéleménye alapján napi x órában biztosítja.
2. A felek tájékoztatási kötelezettsége
2.1 /Az ellátás igénylésekor az intézmény tájékoztatja az ellátást igénybevevőt, hozzátartozóját,
illetve törvényes képviselőjét
-az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről,
-az intézmény által vezetett nyilvántartásokról
-a panaszjog gyakorlásának módjáról

-az intézmény házirendjéről,
-az intézményi térítési díjról, valamint a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj
megállapításának szabályairól
2.2/ Az ellátást igénybevevő kötelessége, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való
jogosultságának feltételeiben történő változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a
személyi térítési díj fizetési kötelezettségét, illetve a szolgáltatásra való jogosultságát érintheti, a
változást követő 15 napon belül tájékoztatja az intézményvezetőt
3./ Az intézmény szolgáltatásairól
3.1. Házi segítség nyújtás
- alapvető gondozási , ápolási feladatok ellátása
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködés
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
közreműködés
- személyi higiéné biztosítása
- közreműködés az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében
- segítségnyújtás az ellátást igénybevevőnek a környezetével való kapcsolattartásban,
segítő kapcsolat kialakítása, fenntartása
- egészségügyi szükségletek biztosítása (orvoshoz kísérés, orvos kihívása, gyógyszerek
beszerzése, gyógyszerek adagolása, bevételének ellenőrzése)
4./A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
A személyi térítési díj az illetékes jegyző által kiállított jövedelemigazolás alapján kerül
megállapításra.
A személyi térítési díj összegét az intézményvezető jelen megállapodás aláírásával egyidejüleg
értesítésben közli az ellátást igénybe vevővel. A gondozás tárgy évére vonatkozó személyi térítési
díjról szóló értesítő mellékletét képezi jelen megállapodásnak. Az értesítőben az intézményvezető
tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, a fenntartó által
„a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról , azok igénybevételéről , valamint a fizetendő
térítési díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:
 törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,
 a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj
kompenzációt, valamint közli a
 a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.
Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja , az intézményvezető erre vonatkozó
értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.
Ilyen esetben a fenntartó személyesen dönt a személyi térítési díj összegéről.
A térítési díj fizetésére kötelezett az aktuálisan fizetendő havi térítési díjat tárgyhót követő hónap 10
napjáig köteles az intézmény számlájára befizetni.
Amennyiben kötelezett térítési díj fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, fizetési
határidő megjelölése mellett írásbeli felszólítást kap az intézménytől. Ha a felszólításra sem egyenlíti
ki hátralékát - ami a házirend súlyos megszegésének minősül -, a házi segítségnyújtást a hátralék
megfizetéséig az intézmény felfüggeszti, két hónap elteltével pedig intézményi jogviszonyát
megszünteti.
A személyi térítési díj az 1993. évi III.tv. 116.§ (3) értelmében, az ellátást igénybe vevő rendszeres
havi jövedelmének 20%-át
 ha a házi segítségnyújtással egyidejüleg étkezést is biztosítunk a két szolgáltatás
személyi térítési díjának összege nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi
jövedelmének 30%-át.
5./ Érdekképviselet
A jogosult és hozzátartozója , valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet a
házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti
fórumnál.. Ellátott igénybe veheti a területileg illetékes ellátottjogi képviselő segítségét.
Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége: ……………………………….
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- az ellátott ill. törvényes képviselőjének kezdeményezésére
- az ellátott halálával

- ha az ellátott a házirendet súlyosan ,illetve rendszeresen megsérti
7./Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban
tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvénynek, a szerződésekre vonatkozó rendelkezései, az 1993.
évi III. tv-ben és a /2009. ( ) KT rendeletben foglaltak az irányadók.
Gyomaendrőd, 200
_________________________
ellátást igénybe vevő

____________________________
intézményvezető

8. számú melléklet a 2 /2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelethez
Nyilvántartási szám:....................
MEGÁLLAPODÁS
Támogató szolgálat igénybevételére
Amely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- CsárdaszállásHunya Támogató Szolgálata, mint ellátást biztosító - képviseletében eljáró ……. intézményvezető
(továbbiakban Szolgálatvezető), másrészt:
Név:
Leánykori név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
szám alatti lakos (továbbiakban Ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes képviselő,
Név:
Leánykori név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
(továbbiakban törvényes képviselő) mint ellátást kérelmező között, az alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel:
Szociálisan rászorult
(megfelelő aláhúzandó)

Szociálisan nem rászorult

1 Az szolgáltatás igénybevételéről
Az Ellátott illetve törvényes képviselője által, 2009. ________hó _____ napján beadott kérelme
alapján a szolgálatvezető biztosítja a kérelmező részére a Támogató szolgálat, mint személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás igénybevételének lehetőségét.
A szolgáltató a jelen szerződésben biztosítja az Ellátott részére az alábbi szolgáltatást,
szolgáltatásokat):
személyi segítés
szállító szolgálat
A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás kezdetének időpontja:
Az ellátás időtartama határozott időtartamú, 200_ év _________ hó _____ napjáig.
Az ellátás időtartama határozatlan idejű.
A szolgáltatást munkanapokon: 8 órától- 16 óráig biztosítjuk.
A szolgáltatás munkaidőn túl, munkaszüneti napokon előzetes egyeztetéssel, a Szolgálatvezető egyedi
elbírálása alapján vehető igénybe.

2. A szolgáltatás igazolásáról
Az igénybevett szolgáltatást az Ellátott, az Ellátott törvényes képviselője, vagy az általa mellékletben
megjelölt személy/személyek aláírásával igazolja.
Név:
Leánykori név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
3. Térítési díj fizetéséről
A térítési díj megállapításához az ellátott által aláírt jövedelemigazolás szükséges.
A személyi térítési díj összegét az intézményvezető jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg
értesítésben közli az ellátást igénybe vevővel.
A gondozás tárgy évére vonatkozó személyi térítési díjról szóló értesítő mellékletét képezi jelen
megállapodásnak. Az értesítőben az intézményvezető tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, a fenntartó
által
„a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról , azok igénybevételéről , valamint a fizetendő
térítési díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:
 törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,
 a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj
kompenzációt, valamint közli a
 a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.
Személyszállítás személyi térítési díja: _____________ Ft/km
A szállító szolgálat térítési díja a teljesített kilométerek és a kilométerdíj szorzata.
Személyi segítés személyi térítési díja: _____________ Ft/óra
A személyi segítés térítési díja a gondozásra fordított, órában kifejezett idő és az óradíj szorzata.
Személyi segítés esetén az ellátott, illetve törvényes képviselője a személyi segítés keretében végzett
tevékenységet minden nap a személyi segítő által dokumentált gondozási naplóban aláírásával
igazolja. A gondozási napló képezi az ellátásért fizetendő térítési díjak számításának alapját.
Személyi szállítás esetén a térítési díj megállapításakor minden megkezdett kilométer képezi a térítési
díj alapját. A szolgáltatást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a személyi szállítás teljesülését
minden alkalommal a gépkocsivezető által vezetett menetlevélen, illetve szállítási elszámoló adatlapon
aláírásával igazolja.
(Azon esetekben ahol, és amennyiben az aláírás az ellátott által nem megvalósítható, úgy a
megállapodáshoz csatolni kell egy meghatalmazást, amely tartalmazza azon személyek nevét és
aláírását, akik a teljesítést igazolhatják.)
A személyi segítés térítési díjának fizetése – Ellátott döntése szerint - készpénzfizetési számlával,
banki átutalással, vagy Szolgáltató pénztárába való készpénz befizetéssel
Folyamatos ellátás esetén a térítési díjat az ellátottal egyeztetve egy összegben kell kifizetni a
teljesített naptári hónap lezárását követő hónap 10. napjáig, vagy a szolgáltató és az ellátott által közös
megegyezéssel megállapított határidőig.
Szállító szolgáltatás igénybe vétele esetén a térítési díj megfizetése a szállítás befejezésekor, a
gépkocsivezető által kiállított számla ellenében is történhet.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult szolgáltatást igénybevevő rendszeres
havi jövedelmének 30 %-át, kiskorú igénybe vevő esetén a közös háztartásban élő szülők egy főre jutó
rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.
A Szolgálatvezető a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos értesítést küld az
Ellátott részére.
A térítési díjat fizető személy az Ellátott, az Ellátott törvényes képviselője:
Név:
Cím:

4. A szociális rászorultság vizsgálatáról
A szolgálat vezetője a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot az igazoló
dokumentumban szereplő időszak végén, de legalább 2 évente felülvizsgálja. Az Ellátott köteles a
felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat a szolgálatvezető rendelkezésére bocsátani.
Amennyiben a szociális rászorultság ténye nem igazolható, az ellátás az igazoló dokumentumban
szereplő időpont, illetve a szociális rászorultság felülvizsgálatának dátumával a Megállapodás
megszűnik.
5. Adatváltozások bejelentéséről
Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jövedelmi viszonyaiban
beállt változásról 15 napon belül a szolgálatvezetőt értesíteni.
6. Megállapodás megszűnéséről és megszüntetéséről
Jelen megállapodás alapján az ellátás megszűnik:
Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik, ha:
 Határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával.
 A Támogató Szolgálat jogutód nélküli megszűnésével.
 A szolgáltatást igénybe vevő halálával.
A megállapodás megszüntetésének feltételei
 Jelen megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével.
 A szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a megállapodás felmondását írásban, indoklás
nélkül kezdeményezheti.
A szolgálatvezető a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha:
- a szolgáltatást igénybe vevő részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn,
- a szolgáltatást igénybevevő számára másik intézménybe történő elhelyezés indokolt,
- a szolgáltatást igénybe vevő kéthavi térítési díjjal hátralékba esik, feltéve ha a szolgálatvezető
felszólítására 15 napon belül azt nem teljesíti,
- a szolgáltatást igénybe vevő a megállapodásban nem rögzített szolgáltatásokat végeztet,
- a szolgáltatást igénybe vevő veszélyezteti a támogató szolgálat munkatársának egészségét és testi
épségét,
- a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik az ellátási területről.
 A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 nap felmondási
idővel szűnik meg.
 Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a
megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek mellett
mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz.
 A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak, amely
ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden olyan
dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez, megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik. Ha az
ellátott súlyosan megsérti az intézmény házirendjét:
A jogviszony megszüntetéséről a szolgálat vezetője írásos értesítés küld. A felmondási idő 15 nap,
kivéve ha az Ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal vagy meghatározott idő ponttól
kéri a jogviszony megszüntetését.
Ha a szolgálat által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért
egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.
Ebben az esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítjuk, amíg a fenntartó,
illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.
A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, mely magába foglalja a térítési díj fizetését, az
átadott és átvett tárgyi eszközök visszaadására, visszavételezésére.
7. Panaszok kezeléséről
Az igénylő (vagy törvényes képviselője) panaszával a támogató szolgálat vezetőjéhez fordulhat.
Amennyiben a szolgálat vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja
ki a panaszt, úgy az igénylő a szolgálat fenntartójához fordulhat.
A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják
rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott a támogató szolgáltatás működési
területe szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez fordulhat és/vagy panaszai kivizsgálásában az
ellátottjogi képviselő segítheti.

A terület ellátottjogi képviselője ……………………………………..
8. Személyes adatok kezeléséről
A szolgáltató az ellátott adatit az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. Az
adatokat az 1992. évi LXIII. (személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló) törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli.
9. Egyéb rendelkezések
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett kijelentem, hogy a biztosított támogató
szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a házirendről; a
fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás következményeiről; a szolgáltatást
igénybe vevő jogairól és kötelezettségeiről; a panaszjog gyakorlásának módjáról; az ellátottjogi
képviselőről és elérhetőségéről; a megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt
tudomásul vettem.
Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát
átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.
Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 200………. .
___________________________________
Ellátott / Ellátott törvényes képviselője

__________________________________
Támogató szolgálat vezetője

_______________________
Tartásra kötelezett személy
9. számú melléklet a 2 /2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelethez
M E G Á L L A P O D ÁS
Tanyagondnoki szolgáltatás
Iktsz: /2009.
Mely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. sz. képviseletében …………. intézményvezető,
másrészről. Mint
Név :
Szül.név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
TAJ szám:
szolgáltatást igénybe vevő személy között az alábbi tartalommal.
1./ Az intézmény a tanyagondnoki szolgáltatást napjától kezdődően határozatlan
időre térítésmentesen biztosítja, mellyel egyidejűleg a szolgáltatást igénybe vevő jogviszonyt
létesít az
intézménnyel..
2. A felek tájékoztatási kötelezettsége
2.1 /A szolgáltatás igénybevétele előtt az intézmény tájékoztatta az ellátást igénybevevőt, illetve
hozzátartozóját
- a szolgáltatás tartalmáról s feltételeiről,
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról
- a panaszjog gyakorlásának módjáról
- a szolgáltatást igénybevevő azon kötelességéről, hogy az adataiban, lakóhelyében történő
változásról
haladéktalanul tájékoztatni az intézményvezetőt.

3./ A szolgáltatás tartalma, kapcsolattartás módja
- Idősek, szociálisan rászorult személyek étkezetésében való közreműködés, étel
házhozszállítása
- bevásárlás lebonyolítása: élelmiszer, tüzelő, egyéb fogyasztási cikkek
- házi gondozónő ellátotthoz történő szállítása
- ház körüli munkában való segítségnyújtás
- betegek Gyomaendrőd Közigazgatási területén működő alap és szakorvosi ellátásra szállítása,
gyógyszer felíratás, kiváltás, gyógyászati segédeszközök beszerzésében történő
segítségnyújtás
- a körzetben élő külterületi lakosok kórházba, kontrollvizsgálatra történő szállítása
- Gyomaendrőd közigazgatási határán kívül eső egészségügyi ellátásra történő szállítás térítés
ellenében vehető igénybe, mely térítési díj az intézmény gépjármű üzemeltetési szabályzata
alapján kerül megállapításra
- lakosságot érintő tájékoztatás, információnyújtás
- egyéni hivatalos ügyek intézése, postai szolgáltatások intézése a körzetben élő kiskorú
gyermekek oktatási intézménybe való szállítása
A feladatot ellátó tanya gondnok munkája során rendszeres kapcsolatot tart fenn a körzetben élő
lakossággal a szolgáltatást igénybe vevőkkel és/vagy törvényes képviselőjükkel. A kapcsolattartás
történhet személyesen illetve telefonon a tanya gondnok rendelkezésére bocsátott szolgálati
telefonján.
4./ Az intézményi jogviszony megszűnésének módja
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- a szolgáltatást igénybe vevő ill. törvényes képviselőjének kezdeményezésére
- a szolgáltatást igénybevevő halálával
5./Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban
tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvénynek, a szerződésekre , vonatkozó rendelkezései, az 1993.
évi III. tv-ben és a
…/….. (….).Gye. KT rendeletben foglaltak az irányadók.
Gyomaendrőd, 200_______________________
_____________________________
szolgáltatást igénybe vevő

_______________________________
intézményvezető

10. számú melléklet a 2 /2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelethez
001. körzet (Gondozási Központ)
Közterület neve
Terjedelme
Páskumi út
Teljes
Diófa
Teljes
Álmosdomb utca
Teljes
Határ út
Teljes
Szőlőskert utca
Teljes
Ugari út
Teljes
Kondorosi út
Teljes
Polyákhalmi út
Teljes
Bacsalaposi út
1-3 szám alatt lakók
Szarvasi út
Teljes
Körzet összesen:
002. körzet (Más szolgáltató)
Közterület neve
Nagylaposi MÁV lakás
Tanya II.
Tanya III.
Tanya IV.
Tanya V.
Tanya VI.
Tanya VII.
Templomzug
Vasúti őrházak
Körzet összesen:

Terjedelme
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

Lakos
37
52
46
2
54
38
44
55
9
63
400

Lakos
5
147
38
4
75
37
91
3
1
401

Település összesen: 801
11. számú melléklet a 2 /2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelethez

A Térségi Szociális Gondozási Központ élelmezési nyersanyagköltsége
Reggeli:
175,- Ft/nap
Ebéd:
295,- Ft/nap
Vacsora:
185,- Ft/nap
Egész napi:
655,- Ft/nap, mely az intézmény által biztosított munkahelyi és vendégétkeztetésre is
vonatkozik.

12. számú melléklet a 2 /2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai 2009. február 1-től

Ellátásiforma

I.
1/ Étkeztetés
Kiszállítás nélkül:
ha az ellátott családjában a jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum
150 % alatti
150 % -300 % közötti
300 % feletti
Kiszállítással:
ha az ellátott családjában a jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum

1993. évi III. tv
Szolgá
szerint
ltatási
számított
Önkormány 2009. évi egység
intézményi
zati
Intézményi
térítési díjak kompenzáci
térítési
2009. évre
ó
díjak

360,-+ÁFA
402,-+ÁFA
470,-+ÁFA

-------

--150 % alatti

415-+ÁFA
---

150 % -300 % közötti

457,-+ÁFA
---

300 % feletti
2/ Házi segítségnyújtás
az ellátott családjában az egy főre jutó jövedelem
az öregségi nyugdíjminimum
150 % alatti
150 feletti
3/ Nappali ellátás
1. számú Idősek klubja (Gyomaendrőd, Mirhóháti
út 1-5.)
2. számú Idősek Klubja (Gyomaendrőd, Fő út 66.)
3. számú Idősek Klubja (Gyomaendrőd, Kondorosi
út 1.)
4. számú Idősek Klubja (Gyomaendrőd, Mester út
19. )
5. számú Idősek Klubja (Gyomaendrőd, Blaha út
2-6.)
6. számú Idősek Klubja ( Hunya, Rákóczi út 31.)
Rózsakert Esély Klub (Gyomaendrőd, Blaha út2-6)
a/ étkezés igénybevétele nélkül

525,-+ÁFA

360,-+ÁFA
400,-+ÁFA
470,-+ÁFA

415,+ÁFA
455,+ÁFA
525,+ÁFA

Ft/adag
Ft/adag
Ft/adag

Ft/adag
Ft/adag
Ft/adag

0,275,-

-----

0,275,-

Ft/óra
Ft/óra

20,-

-----

20,190,520,-

Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap

720,-

Ft/nap

240,-

Ft/óra

b/reggeli
c/ ebéd

190,520,-

d/ reggeli és ebéd
5/ Támogató Szolgálat
a/ személyi segítés

721,240,-

-------

b/ személyi szállítás

--Ft/km

c/személyi segítés szociálisan nem rászorulók
részére
d/ személyi szállítás szociálisan nem rászorulók
részére
6/ Tanyagondnoki Szolgálat
Egyéb, szolgáltatás jellegű feladatai
a/ személyi szállítás
b/ egyéb szolgáltatás óradíja

Ellátásiforma

40,-

40,-

300,70,-

300,70,-

70,300,-

70,300,-

Ft/óra
Ft/km

Ft/km
Ft/óra
Szolgáltatá
1993. évi III. tv
2009. évi si egység
szerint
Önkormá Intézmén
számított
nyzati
yi térítési
kompenz
intézményi
díjak
térítési díjak
áció
2009. évre

6/ Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás
Őszikék Idősek Otthona ( Gyomaendrőd,
Mirhóháti út 1-5.)
Rózsakert Idősek Otthona (Gyomaendrőd,
Blaha u. 2-6.)
Szent Imre Idősek Otthona (Gyomaendrőd,
Kondorosi út 1.)
a/ 2007. december 31-én már ellátottak részére
b/ ha az ellátott jövedelme az öregségi
nyugdíjminimum
150 % alatti
150 % feletti
c/ demens betegek részére
d/1-2 ágyas, előteres, önálló vizesblokkos szoba
7/ Átmeneti elhelyezés
(Gyomaendrőd, Blaha 2-6.)
a/ átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás

2 315,69 450,-

275,8 250,-

2 040
61 200

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

2 080,62 400,2 315
69 450,2 040,61 200,------

40,1 200,275,8 250,---------

2 040,61 200,2 040,61 200,2 040,61 200,2 140,64 200,-

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

2 090,-

50,1 500,-

2 040,-

Ft/fő/nap

61 200,-

Ft/fő/hó

2 735,82 050,-

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

2 655,79 650,-

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

62 700,8/ Emelt szintű elhelyezés
Őszi Napsugár Idősek Otthona (Gyomaendrőd,
Mirhóháti út 8.)
a/ 4 óra gondozási szükségletet meg nem haladó
ellátottak részére
b/ 2007. dec.31-én már ellátott , 4 órát meghaladó
gondozási szükséglettel rendelkező ellátottak
részére

3 160,94 800,-

2 655,79 650,-

425,12 750,---

---

--c/ demens ellátottak részére

2 385,71 550,-

---

2 385,71 550,-

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

9/ Vendégétkezés
285,-+
ÁFA
475,+ÁFA
300,+ÁFA

Reggeli
Ebéd
Vacsora

285,-+ ÁFA Ft/adag
475,- +ÁFA Ft/adag
300,-+ÁFA Ft/adag

13. számú melléklet a 2 /2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ egyszeri beköltözési hozzájárulásai 2009. évben
Őszi Napsugár Idősek Otthona Mirhóháti u. 8.
1. Földszint
a.: egyágyas, teakonyhás lakrész 2.300.000 Ft/fő
b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész 1.265.000 Ft/fő
c.: kétágyas, teakonyhás lakrész 1.380.000 Ft/fő
2. Emelet
a.: egyágyas, teakonyhás lakrész 2.070.000 Ft/fő
b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész 1.150.000 Ft/fő
c.: kétágyas, teakonyhás lakrész 1.322.500 Ft/fő
3. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának feltételeiről szóló helyi
szabályozás módosítása
Várfi András polgármester ismét Hangya Lajosné bizottság elnököt kérte fel a rendelet módosítás
lényegének ismertetésére.
Hangya Lajosné elmondta, a helyi rendeletünk általános felülvizsgálatára a szociális törvény
módosítása miatt volt szükség. Ugyanakkor az elmúlt évben többször tárgyalt átmeneti segélyezés –
közgyógyellátás-szabályozása is beépítésre került a rendeletbe. Gyakorlatilag az átmeneti segélyezés
szabályozásában van döntő változás. A többletkiadásokra adható átmeneti segélyeknél a
jövedelemhatárok megállapításánál az egyedül élő személy fogalma került bevezetésre. Esetükben a
jövedelemhatárt a nyugdíjminimum 230 % -ban határozták meg, ami 65.500 Ft-ot jelent, míg a család
esetében 57.000 Ft/fő jövedelemhatár alatt tudnak segítséget nyújtani. A magas gyógyszerköltségre
adható segélynél szintén külön állapították meg az egyedül élőkre vonatkozó jövedelemhatárt.
Enyhébb szabályozás, hogy a gyógyszerkiadás összegét 5.000.-Ft-ban állapították meg, szigorúbb
feltétel viszont, hogy itt is vizsgálják azt, hogy rendelkezik-e vagyonnal a kérelmező. Új átmeneti
segélyezési forma az elemi kár esetére adható segély, melynek összege maximum 100.000 Ft, továbbá
a krízishelyzetre egyszeri 50.000 Ft adható.

A természetbeni szociális ellátások között lett leszabályozva tűzifa igénylés feltétele. A kérelmet a
Humánpolitikai Osztályon adható le, az arra rendszeresített kérelemnyomtatvány kitöltésével. A
kérelmet a Polgármester haladéktalanul elbírálja, a tűzifa a Gyomaszolg Ipari Park Kft telephelyén
vehető át.
Változott a szociális kiadásokra tervezett költségvetés, mivel belép a közhasznú foglalkoztatás. Az
eddig szociális segélyen lévőket 4 hónapig közhasznúként kell alkalmazni, akik erre az időre
munkabért kapnak.
Az ápolási díj összege 25.795 Ft-tól 35.000 Ft-ig. Az átmeneti segély egyszeri összegét
rászorultsághoz igazodóan maximum 10.000 Ft-ban lehet megállapítani. Az átmeneti segély évente
maximum háromszor adható a rászorulóknak.
Az öregségi nyugdíjminimum összege nem változott, 28.500 Ft.
A hivatal készséggel áll a kérelmezők rendelkezésére, és részletesen ismertetik a rendelet változásait.
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 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta, [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelete
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról az alábbi
önkormányzati rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében az
1993. évi III. törvény rendelkezéseinek megfelelően meghatározza Gyomaendrőd Város egyes
pénzbeli és természetbeni szociális ellátási formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit,
az önkormányzati pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint
ellenőrzésének szabályait, továbbá segítse elő a hátrányos munkaerő piaci helyzetű aktív korú ellátott
és ellátásban nem részesülő személyek és családjuk önfenntartó képességének megteremtését.
A rendelet hatálya
2. § (1) E rendelet hatálya a 5. §-ban meghatározott ellátások tekintetében kiterjed Gyomaendrőd
Város Közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel rendelkező állampolgárokra, valamint
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, illetve az
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott állampolgárokra.
(2) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Szt. 7. § (1) bekezdésének értelmében hatáskörére és
illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést illetve szállást
biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

3. § (1) E rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő,
háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló meghatározására az Szt.
4. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
(2) A krízis helyzet, olyan rendkívüli élethelyzet, amikor a kérelmező jövedelme egy hónapot
meghaladóan, igazolhatóan legalább 50%-ot meghaladó mértékben csökken és ezért megélhetése nem
biztosított.
(3) Elemi kár körébe tartozik az ár vagy belvíz, rendkívüli időjárás, vihar vagy tű miatt
bekövetkezett káresemény.
Eljárási rendelkezések
4. § (1) Az e rendeletben szabályozott támogatási formák kérelemre és hivatalból állapíthatók meg.
Az egyes ellátások megállapítása iránti kérelem – az erre rendszeresített formanyomtatványon és a
szükséges mellékletek csatolásával, melyek Gyomaendrőd Város honlapjáról is letölthetők – postai
úton vagy személyesen Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán és
Kirendeltségén továbbá a Polgármesteri Hivatal elektronikus ügyintézés céljára fenntartott
elektronikus levélfiókján keresztül nyújthatók be.
(2) Kérelmezőnek minden esetben igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartásban élő
hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait.
(3) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek, az eljárásban érintett
hozzátartozóinak büntetőjogi felelősség mellett az erre rendszeresített formanyomtatványon – melyek
Gyomaendrőd Város honlapjáról is letölthetők- kell nyilatkoznia a vagyoni, jövedelmi viszonyairól.
(4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára a Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében
foglaltak - mely Gyomaendrőd Város honlapjáról is letölthető - az irányadók.
(5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat,
nyilatkozatokat, és egyéb iratokat (Munkaügyi Központ igazolása, orvosi igazolás, számlák,
jövedelemre vonatkozó munkáltatói, illetve pénzellátást folyósító szerv igazolása, stb.) a kérelem
beadásával egy időben kell benyújtani.
5. § (1) A kérelem elbírálása során a tényállás tisztázása érdekében a Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Osztálya környezettanulmányt készíthet.
(2) Különösen indokolt a környezettanulmány elkészítése, ha a család rendszeres jövedelemmel nem
rendelkezik.
II. fejezet
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
6. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete által nyújtott szociális rászorultságtól függő támogatások
a:
a) helyi lakásfenntartási támogatás
b) ápolási díj
c) átmeneti segély
d) temetési segély
e) közgyógyellátás
Egyes ellátási formák
Helyi lakásfenntartási támogatás
7. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Szt. 38. § (1) c) pontjában valamint (9)
bekezdésében foglaltak szerint helyi önálló lakásfenntartási támogatást állapít meg.
8. § (1) Lakásfenntartási kiadásokhoz való hozzájárulásként a városi szennyvízelvezető műbe
történő bekötéshez egyszeri támogatás biztosítható.
(2) Támogatás annak állapítható meg:
- akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át,
- aki vállalta, hogy az érdekeltségi hozzájárulást a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
megfizeti,
- aki az ingatlan rákötéséhez a kivitelezési szerződést megkötötte.

(3) Az egyszeri támogatás mértéke lakásingatlanonként maximum 16.000.-Ft lehet, amennyiben a
kérelmező vállalja, hogy a megítélt támogatást közvetlenül a munka elvégezésére használja fel.
9. § (1) Lakásfenntartási támogatás állapítható meg az egészséges ivóvízzel való ellátás érdekében
annak a személynek, családnak ahol az Önkormányzat biztosította az ivóvíz hálózatra való rákötés
lehetőségét és emiatt lakókörnyezetében közkifolyó megszüntetésre kerül.
(2) Fentiek szerint kell eljárni abban az esetben is, amikor közkifolyó leszerelésére azért nem kerül
sor, mert nem volt biztosított a gerincvezetékre való csatlakozás.
(3) Támogatás annak állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.
(4) Az egyszeri támogatás mértéke lakásingatlanonként maximum 10.000,- Ft lehet, melyet a
kérelmezőnek közvetlenül kell kifizetni.
(5) A kifizetett támogatás késedelmi kamatokkal - Ptk. 232. § (2) - visszakövetelhető, amennyiben a
folyósítást követő harminc napon belül a kérelmező nem igazolja le a rákötést.
10. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a lakásfenntartási- és bekötési támogatás elbírálására
vonatkozó hatáskörét a polgármesterre átruházza.
Ápolási díj
11. § (1) Az ápolási díjra való jogosultság megállapítására, folyósítására és a jogosultság feltételeinek
a felülvizsgálatára a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, az Szt. 43/B. §-ában foglaltak az
irányadóak.
(2) A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén ápolási díj csak abban az esetben
állapítható meg, ha az ápolást vállaló:
- a Munka Törvénykönyvében meghatározottak szerint fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe és
nincs a családban más olyan hozzátartozó, aki keresetveszteség nélkül az ápolást elláthatná
- és családjában az egy főre számított családi havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át nem haladhatja meg.
(3) a) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Szt. 43/B. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
negyedévente a Térségi Szociális Gondozási Központ területi vezető gondozójának közreműködésével
ellenőrzi, hogy az ápolást végző személy kötelezettségét teljesíti-e.
b) Az ápolást végző személy kötelezettségét az alábbi esetekben nem teljesíti:
 a gondozott tisztán tartása, táplálása a szakmai szabályoknak nem megfelelő,
 a gondozott rendszeresen felügyelet nélkül van,
 a gondozott higiéniás körülményei nem megfelelőek.
c) A Térségi Szociális Gondozási Központ az ellenőrzés befejezését követő 15 napon belül a vizsgálat
megállapításáról írásban beszámol a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályának.
12. § A Képviselő-testület az ápolási díj megállapítására, folyósítására és felülvizsgálatára vonatkozó
hatáskörét a polgármesterre átruházza.
Átmeneti segély
13. § (1) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú
személyek részére átmeneti segélyt nyújt.
(2) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete e rendelet 2. § (2) bekezdésében vállalt
kötelezettségének az étkezés és a szállás tekintetében a Térségi Szociális Gondozási Központtal
együttműködve tesz eleget, oly módon, hogy az étkeztetést az intézmény székhelyén, Gyomaendrőd,
Mirhóháti u. 1-5. szám alatt biztosítja, a szállás biztosítása az intézmény támogató szolgálatának
igénybevételével történik, az arra rászorulónak az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hajléktalan
szállásra történő szállítással.
(3) Az átmeneti segély formái:
a) létfenntartást átmenetileg veszélyeztető többletkiadásokra
b) magas gyógyszerköltség enyhítésére
c) helyi menetrendszerinti közlekedésben érvényes bérletjegy megváltására
d) elemi kár esetére
e) krízishelyzetre

14. § (1) Átmeneti segélyben kell részesíteni kérelmére azt a személyt, aki önmaga illetve családja
átmeneti létfenntartásáról alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt más módon nem tud
gondoskodni.
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában elismert többletkiadások:
- legalább 8 napot elérő vagy meghaladó betegség, kórházi gyógykezelés,
- közeli hozzátartozó halála esetén viselt temetési kiadások.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján átmeneti segélyben kell részesíteni azt a kérelmezőt,
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedül élő személy esetén annak 150%-át, és nem rendelkezik az Szt. 4. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.
(4) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján külön méltánylást érdemlő esetben évente legfeljebb egy
alkalommal átmeneti segélyben részesíthető az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül
élő személy esetében annak 230%-át, és nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott vagyonnal.
(5) A (3)-(4) bekezdésben foglalt esetekben az igényt az eset bekövetkeztét követő harminc napon
belül lehet érvényesíteni. A fenti határnap elmulasztása jogvesztő.
(6) Az átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan maximum 10.000,- Ft-ig
terjedő összegben lehet megállapítani.
15. § (1) Átmeneti segélyben részesülhet eseti magas gyógyszerköltség címén az:
- aki nem jogosult közgyógyellátásra,
- akinek esetenkénti gyógyszerkiadása meghaladja az 5.000.-Ft-ot, de családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
egyedül élő személy esetében annak 230%-át.
(2) A gyógyszertámogatás egyszeri összege a leigazolt gyógyszerköltség 50%-a, de maximum:
- 10.000,- Ft ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
100 %-a alatt van,
- 7.500,- Ft ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege és
annak 150 %-a közé esik,
- 5.000,- Ft ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150
%-a és 230%-a közé esik.
16. § (1) Átmeneti segélyben részesülhet helyi menetrendszerinti közlekedésben érvényes bérletjegy
megváltása címén az a 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet 10 §-a hatálya alá tartozó személy, akinek
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő személy esetében annak 230%-át, és nem rendelkezik az
Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.
(2) A kedvezményes havi bérletjegy megváltásához megállapítható támogatás éves összege nem
haladhatja meg a mindenkori kedvezményes havi bérletjegy árának tizenkétszeresét.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapításánál a 20. § rendelkezéseit figyelmen kívül kell
hagyni.
17. § (1) E rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott elemi kár bekövetkezése esetén a
legszükségesebb ruházat, élelem, elemi bútorzat pótlására átmeneti segély állapítható meg, ha a
kérelmező családjában:
- a közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő személy esetében annak 330%-át és
- a közös háztartásban élők nem rendelkeznek a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
vagyonnal valamint
- az elemi kárt szenvedett ingatlan a közös háztartásban élők jogos lakásigényét, - figyelemmel a
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-ában rögzítettekre - nem haladta meg.
(2) Az elemi kár esetére megállapított átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultsághoz
igazodóan maximum 100.000,- Ft-ig terjedő összegben lehet megállapítani.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapításánál a 20. § rendelkezéseit figyelmen kívül kell
hagyni.
18. § (1) Átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki e rendelet 3. § (2) bekezdésében
meghatározott krízishelyzetbe kerül és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő személy esetében annak
330%-át és nem rendelkezik a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.
(2) A krízis helyzetre megállapított átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan
maximum 50.000,- Ft-ig terjedő összegben lehet megállapítani.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapításánál a 20. § rendelkezéseit figyelmen kívül kell
hagyni.
19. § (1) Egy naptári éven belül ugyanaz a család legfeljebb három alkalommal részesíthető
segélyben.
(2) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő család, személy átmeneti segélyben évente
legfeljebb kettő alkalommal részesíthető.
(3) Amennyiben az egyedül élő kérelmező egy naptári évben harmadik alkalommal is kéri az
átmeneti segély megállapítását, akkor a kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy
kérelmezőnek van-e tartásra képes és köteles hozzátartozója. Amennyiben van, akkor jelzéssel kell
élni a Térségi Humánsegítő Szolgálat felé, aki megteszi a szükséges lépéseket.
(4) Nem részesíthető átmeneti segélyben az akinek vagy a vele közös háztartásban élőnek
- munkanélküli ellátását, az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyezését azért
szüntették meg, mert a Munkaügyi Központtal vagy az Önkormányzattal nem működött együtt,
- az Önkormányzat és intézményei felé önhibájából köztartozása van.
(5) A köztartozás kiegyenlítésére irányuló kérelmeket az Önkormányzat és intézményei nyolc napon
belül kötelesek elbírálni.
20. § Az átmeneti segély iránti eljárás hivatalból is megindítható.
21. § (1) A Polgármesteri Hivatal a segélyt igénylő szociális helyzetéről tájékozódik, és
környezettanulmányt készít.
(2) Amennyiben az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból
vagy vagyonhasznosításából származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében
az ügyben eljáró ügyintéző megkéri a megyei APEH igazolását jövedelemadó alapjuk tárgyában.
(3) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Polgármesteri
Hivatal már bármely ügyben vizsgálta és nem feltételezhető azokban lényeges változás.
(4) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a
segély bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben az ügyben
eljáró ügyintéző a határozathozatalt követő nyolc napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a
nyilatkozatok valódiságáról.
22. § A készpénzben megállapított átmeneti segélyt a határozat jogerőre emelkedését követő nyolc
napon belül a Polgármesteri Hivatal pénztárában veheti fel a jogosult vagy kérésére a segély összegét
posta útján kiutalják illetve pénzintézeti folyószámlára utalják.
23. § (1) Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a készpénz
segélyt nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult, az kiadható részben vagy egészben
vásárlási vagy gyógyszer utalvány formájában is, illetve az igénylő költségeinek közvetlen
átvállalásával, az intézményi térítési díj megfizetésével történhet.
(2) Az utalvány a segélyezettet élelmiszer, tisztálkodó szer, gyógyszer és tüzelő vásárlására
jogosítja fel.
(3) Az utalvány egyéb célra nem használható fel azon élvezeti cikket, alkoholtartalmú italt vásárolni
tilos! Az utalvány értéke sem egészben sem részben készpénzre nem váltható át és másra át nem
ruházható!
(4) A szociális célú vásárlási utalvány közokiratnak minősül, melyet szigorú számadású
nyomtatványként kell kezelni.
24. § Amennyiben a cselekmény magasabb szintű jogszabályok értelmében nem bűncselekmény
szociális célú utalvánnyal való visszaélés szabálysértését követi el és 30.000,- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható az aki:
- a vásárlási utalványt másra átruházza,
- azon olyan árucikket vásárol vagy szolgáltat ki, amelynek vásárlására az utalvány nem jogosít,
- az utalványt annak egészében vagy részben készpénzre váltja,
- az utalvánnyal egyébként visszaél.
25. § A Képviselő-testület az átmeneti segély megállapítására és folyósítására vonatkozó hatáskörét
a a polgármesterre ruházza át.

Temetési segély
26. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete temetési segélyt nyújthat az elhunyt
hozzátartozójának vagy a temettetésről gondoskodó más személynek, ha a temetési költségek viselése
saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg és a hadigondozásról
szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesül.
27. § (1) A temetési segély összege a mindenkori helyben szokásos legegyszerűbb földbe temetés
költségeinek 10%-ánál kevesebb és 15%-ánál több nem lehet.
(2) Gyomaendrőd Város Polgármestere évente két alkalommal - január 15. és július 15. - köteles
beszerezni a temetési segély mindenkori összegének alapjául szolgáló az (1) bekezdésben
meghatározott temetési költségeket.
28. § (1) A temetési segély iránti kérelmet az eltemettetést követő naptól számított harminc napon
belül kell előterjeszteni a Polgármesteri Hivatalnál, csatolva a halotti anyakönyvi kivonatot és a
temettető nevére szóló számlákat. A fenti határnap elmulasztása jogvesztő.
(2) A temetési segély megállapítására és folyósítására vonatkozó hatáskörét a Képviselő-testület a
polgármesterre átruházza.
Közgyógyellátás
29. § (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségügyi állapot
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított
hozzájárulás, a Sztv. 49. § - 53. §-ai, valamint a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 35. §-49. §-ai
alapján közgyógyellátási igazolvány adható ki.
(2) A Szt. 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján e rendelet 29. § (3) bekezdésében
szabályozott szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra.
(3) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni 5.000,- Ft feletti havi rendszeres gyógyszerköltség esetén
azt a kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő személy esetében a 200%-át nem éri el.
III. fejezet
Aktív korúak ellátása
Rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködésének szabályai
30. § (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki részére rendszeres szociális segélyt
folyósítanak, a folyósítás időtartama alatt köteles a Szt. 37/D. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
együttműködni a települési önkormányzat által kijelölt szervvel. Az együttműködés vállalásáról a
kérelmezőnek a segély megállapítására irányuló kérelem benyújtásakor írásban kell nyilatkoznia.
(2) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az (1) bekezdésben meghatározott együttműködésre a
Térségi Humánsegítő Szolgálatot jelöli ki.
(3) A Térségi Humánsegítő Szolgálat (a továbbiakban: családsegítő) együttműködés keretében
biztosítja a Szt. 37/D. § (2) bekezdésében valamint a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17. § (10)
bekezdésében meghatározottakat.
(4) A családsegítő által szervezett, beilleszkedést segítő programok típusai:
- jogi, munkaügyi, egészségügyi tanácsadás,
- csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás,
- egyéni képességeket fejlesztő, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás,
- munkavégzésre felkészítő foglalkozás, (munkahelykeresést segítő technikák elsajátítása),
- alkalmi munkavállalást segítő programok.
(5) Együttműködési kötelezettség megszegésének számít, ha a rendszeres szociális segélyben
részesülő személy:
- a családsegítő által előírt kapcsolattartási kötelezettségének az előírt időpontban nem tesz eleget,
- a számára írásba foglalt programot nem teljesíti,
- a szervezett tanácsadásról, foglalkozásokról igazolatlanul távol marad, az ellátást befolyásoló
bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.

IV. fejezet
Természetbeni szociális ellátások
31. § (1) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a téli, fűtési időszakban e rendelet 14. § (3)
bekezdése szerinti rászoruló családnak vagy egyedül élő személynek - a közhasznú munka keretében a
város területéről kitermelt - tűzifát biztosít.
(2) A kérelem a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán az arra rendszeresített
kérelemnyomtatvány kitöltésével adható be.
(3) Gyomaendrőd Város Polgármestere a kérelmet haladéktalanul elbírálja. A tűzifa a kiállított
polgármesteri rendelvény alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft. telephelyén vehető át.
Rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtásának feltételei
32. § (1) A rendszeres szociális segély az Szt. 47. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek esetén
természetbeni szociális ellátás formájában folyósítható, ha:
- az oktatási, nevelési intézmény igazgatója, vezetője írásban jelzi a Polgármesteri Hivatal felé, hogy a
rendszeres szociális segélyben részesülőnek, vagy házastársának, élettársának a gyermekintézmény
felé térítési díj fizetési hátraléka van, vagy
- a rendszeres szociális segélyben részesülő családjában nevelkedő gyermeknek az oktatási intézmény
által meghatározott mindennapos tanórai foglalkozásokon az alapvetően szükséges felszerelései nem
biztosítottak, (pl.: füzet, írószer, tankönyv, szemüveg, stb.) vagy
- a gyermek ruházata nem az évszaknak, időjárási viszonyoknak megfelelő.
(2) A fent felsorolt esetekben a rendszeres szociális segély törvényben meghatározott %-os
mértékét a hivatal az oktatási, nevelési intézmény számlájára utalja azzal a kitétellel, hogy az
intézmény az átutalt összegről köteles a jogosult felé számlával elszámolni, és a fel nem használt
összeget részére havonta kifizetni.
V. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások pénzügyi fedezete
33. § (1) Az egyes szociális rászorultságtól függő támogatások pénzügyi fedezetét és a
felhasználható pénzügyi kereteket az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell
meghatározni.
(2) Az egyes támogatási formák meghatározott pénzügyi keretei között a szükségeshez képest a
Képviselő-testület átcsoportosítást hajthat végre.
VI. Fejezet
Záró rendelkezések
34. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 7/2003. (III. 31.) KT rendelete, valamint az azt módosító
14/2004. (VI. 14.) KT, a 12/2006. (VI. 9.) KT, 7/2007. (II. 26.) KT, 6/2008. (II. 1.) KT rendeletek és a
22/2005. (X. 12.) KT rendelet 1. §, 2. §, 3.§, 4.§ és 14. § (4) bekezdése, a 16/2007. (III. 30.) Gye. Kt.
rendelet 1. §-a, valamint a 31/2007. (IX. 28.) KT rendelet 1. §, 2. §, és 3. §-a.
Az Európai Unió jogának való megfelelés
35. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és
21. cikk,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak
és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való
jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK,
a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a
93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.
Gyomaendrőd, 2009. január
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. január hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. január 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4. Napirendi pont
Temetkezési szolgáltatások díjtételeinek módosítása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat által kötelezően ellátandó temetkezési
szolgáltatási és a temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a Gyomaszolg Ipari Park kft látja
el. A Kft ügyvezetője a benyújtott kérelmében 2009- ben átlagosan 8 % áremelést kíván bevezetni a
szolgáltatás díjaiba.
Kérte a képviselőket támogassák a kérelmet.
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a rendelet módosítását három bizottság
véleményezte. Az előkészítés során a rendelet-tervezet mellékletéből lemaradt két tétel, melyek
szerepeltek a korábbi rendeletben. Ezek a más szolgáltató cég számára nyújtott szolgáltatás, ezen
belül a halott átvétel –kiadás 12.960 Ft, míg a ravatalozó bérlet 9.180 Ft lenne. Ezek a tételek is 8 %os emelést tartalmaznak.
Felkérte a képviselőket, hogy ezen kiegészítés figyelembevételével alkossák meg a rendeletet.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) KT. rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. Tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a 145/1999. (X.1.) Korm.
rendelet, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. a halottakkal kapcsolatos
rendelkezéseire, valamint a rendkívüli halál esetében követendő eljárásról szóló 34/1999. (XI.24.)
BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:

1. § A 26/2000. (XI.2.) KT. rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2009. február 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. január
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. január hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. január 30.

Dr. Csorba Csaba
jegyző
Melléklet a 4/2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelethez
Temetkezési szolgáltatások díjai:
A temetkezési tevékenység igénybevételének díjai:
Terület felhasználás
(Sírkeret építés esetén a kivitelező fizeti)
Egyszemélyes sírkeret építése:
Páros sírkeret építése:
Kripta építése:
Sírkeret mosása:

8.165.- Ft
14.580,- Ft
25.600,- Ft
5.400,- Ft

Sírhelyek árai:
Egyszemélyes normál sírhely 25 évre :
Egyszemélyes mélyített 25 évre:
Gyermeksírhely 25 évre:
Urnafülke 15 évről 25 évre:

9.030,- Ft
11.900,-- Ft
6.210,- Ft
1.330,- Ft/év

Sírbolt 50 évre:
Egyszemélyes sírbolt (14,7 m2):
Kétszemélyes sírbolt (20,6 m2):
Háromszemélyes sírbolt (34,3 m2):

6.320,- Ft/m2
6.320- Ft/m2
6.320,- Ft/m2

Szolgáltatások:
Egyszemélyes normál:
Egyszemélyes mélyített:
Gyermek sírhely:
Urna sírhely:

sírásás
7.415,- Ft
11.810,- Ft
3.240,- Ft
3.240,- Ft

Felárak:
Fedlap leemelés, elhelyezés

Normál sír esetén
Mélyített sír esetén
Halotti maradványok
áthelyezése

hantolás
3.010,- Ft
4.175.- Ft
1.510,- Ft
1.510,- Ft

4.680,- Ft
Sírnyitás
12.660,- Ft
14.800,- Ft
7.430,- Ft

Exhumálás
4.870,- Ft
6.620,- Ft

Egyéb szolgáltatások:
Ügyintézés:
Helyi halott szállítás
Temetőn belüli szállítás
Ravatalozás
Hűtőszekrény használat:
Temető fenntartási hozzájárulás
Távolsági halott szállítás:
Más szolgáltató cég számára nyújtott szolgáltatás
Halott átvétel-kiadás
Ravatalozó bérlet
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

2.690,- Ft
7.020,- Ft
1.460,- Ft
9.500,- Ft
1.730,- Ft/nap
6.270,- Ft
180,- Ft/km

12.960- Ft
9.180- Ft

5. Napirendi pont
Javaslat a 2009. évi vállalkozói szemétszállítási díjakra önkormányzati hozzájárulás mértékének
a települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásához – a 44/2007.(XII.
27.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester ismét Szabó Balázsné bizottság elnököt kérte fel az előterjesztés
ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a decemberi ülésén utasította a
Gyomaközszolg Kft. ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot a vállalkozók által fizetett hulladékszállítási
díjra, továbbá végezzen költségszámítást azért, hogy reálisan látható legyen a hulladékszállítás
költsége a 2009. évi önkormányzati díjkompenzáció mértékének vonatkozásában.
A Kft. ügyvezetője 2009. február 1-től egységesen 5 %-os áremelést javasolt a vállalkozói
hulladékszállítás vonatkozásában. Az áremelés mértékével a véleményező bizottságok egyetértettek.
Javasolta a képviselő-testületnek a rendelet előterjesztés szerinti megalkotását.
Hozzászólás hiányában 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, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdésében, 23. §, és a 24. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:
1. § A 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet kiegészül e rendelet mellékletével.
2. § E rendelet 2009. február 1. napján lép hatályba.

Gyomaendrőd, 2009. január
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. január hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. január 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző

Melléklet az 5/2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelethez
Vállalkozók részére végzett hulladékszállítás díjai:
űrtartalom
Ürítési díj
(liter)
(Ft) bruttó
80
515
110 - 120
775
1100
3.875
5000
10.735
6. Napirendi pont
A luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, az Alkotmánybíróság
alkotmányellenesnek nyilvánította a luxusadóról szóló törvényt, azt megsemmisítette, ennek alapján a
luxusadó alapjául szolgáló települési lakóingatlan fajták átlagértékéről szóló 51/2008.(XII.15.) Gye.
Kt. rendeletet hatályon kívül kell helyezni.
Felkérte a képviselőket döntsenek a rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Hozzászólás hiányában 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, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelete
a luxusadó alapjául szolgáló települési lakóingatlan fajták átlagértékeiről szóló 51/2008. (XII. 15.)
Gye. Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a
luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
vagyonarányos közteherviselés alkotmányos követelménye fokozottabb érvényre juttatása érdekében
az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1.

§
A Képviselő-testület a luxusadó alapjául szolgáló települési lakóingatlan fajták
átlagértékeiről szóló 51/2008. (XII.15.) Gye. Kt. rendeletet hatályon kívül helyezi.

Záró rendelkezések
2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. január
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. január hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. január 30.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
7. Napirendi pont
A Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat kérelme
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét
ismertesse a kérelem lényegét.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, még 2006-ban indult az a folyamat az önkormányzat részéről,
melynek keretében meghatározott holtágak a vízgazdálkodási társulatok kezelésébe kerülhetnek. A
Német-zugi holtág vagyonkezelői jogát a Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat részére ajánlotta
fel. A társulat a felajánlásra úgy reagált, hogy ők a holtág tulajdonjogának birtoklását kérnék, mivel
így több pénzeszközhöz tudnának hozzájutni pályázatokon keresztül.
Ez a holtág az egyetlen, amely még nincs körbeépítve, tehát az idegenforgalmat, a horgász-turizmust
ezen a holtágon lendíthetné fel az önkormányzat, amíg a saját tulajdonában van. A többi holtághoz
hasonlóan ez is alkalmas a belvíz befogadására. A halászati jogot a Körös Halászati Szövetkezet
gyakorolja.
A társulat a kérelmében a holtágon lévő művek tulajdonjogának birtoklását kérte, melyet a bizottságok
nem javasoltak támogatni, ugyanakkor felajánlották a vagyonkezelői jog bejegyeztetését az társulat
javára, amely nem egyenlő a tulajdonjoggal.
Csökmői Attila a társulat építésvezetője elmondta, az ügy előzményei 2002-ig nyúlnak vissza.
Gyakorlatilag itt állami tulajdonban lévő művekről van szó, 2 m3/s alatti vízszállítási kapacitással,
mely művek tulajdonjogának megszerzését az állam felajánlotta az önkormányzatok részére. Voltak
önkormányzatok, akik nem éltek ezzel a felajánlással, ott a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
vette át ezen művek kezelői jogát, és üzemeltetési szerződést kötött a helyileg illetékes
vízgazdálkodási társulásokkal. Igazán az önkormányzatok forráshiánya az első belvizes években
jelentkezett, amikor a vis maior keretek kimerülése mutatta azt, hogy ezen műveket nem győzik
üzemeltetni. Ennek alapján ajánlotta fel 2006-ban az önkormányzat a művek kezelését és üzemeltetési
jogát a társulatnak. Mivel a társulatnak sem volt forrása ezeknek a műveknek a kezelésére, illetve
pályázati támogatáshoz is csak úgy tudnának hozzá jutni, ha ezen művek felett teljes vagyonkezelői
joggal rendelkeznek, ezért is ajánlották fel ezt a lehetőséget az önkormányzat gondjainak
megkönnyítésére.
Hangsúlyozni kívánta, hogy itt igazán a szivattyútelep jelent problémát, hiszen több tízmilliós
nagyságrendű felújításra lenne szükség ahhoz, hogy azt megbízható üzembe lehessen állítani.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában ismertette a véleményező bizottságok által
elfogadásra javasolt határozati javaslatot, amely szerint a testület elutasítja a társulat azon kérelmét,
hogy az önkormányzat adja tulajdonába a Német-zugi holtágat. Ugyanakkor felajánlja a társulatnak a
holtág kezelői jogát a korábbiakhoz képest változatlan formában.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a határozati javaslatról.

A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
3/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Körös-Berettyói
Vízgazdálkodási Társulat kérelmét arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat adja tulajdonába
a Német-zugi holtágat. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete ugyanakkor
felajánlja a Társulatnak a holtág vagyonkezelői jogát a korábbiakhoz képest változatlan
formában.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a 2006/123/EK irányelv tükrében
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt röviden ismertesse az
előterjesztés lényegét.
Szabó Balázsné elmondta, az Európai Parlament és a Tanács együttdöntési eljárás keretében elfogadta
a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvet, mely irányelv fő célja, hogy
megszüntesse, vagy jelentősen csökkentse a jogi és adminisztratív korlátozásokat a szolgáltatások
piacán. Ahhoz, hogy az irányelvben foglaltakkal összhangba kerülhessen a magyar jogrendszer,
szükséges az azokkal érintett jogszabályok átvilágítása és az adott esetben a kiigazítása. A törvények,
kormányrendeletek illetve miniszteri rendeletek tekintetében ez 2007 folyamán megtörtént. Most az
önkormányzati rendeletek tekintetében van folyamatban ezen feladat elvégzése. Az önkormányzati
rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizáció két feladatot foglal magában- az önkormányzati rendeletek
átvilágítása, szükség szerinti módosítása, esetleges hatályon kívül helyezése, valamint a fenntartható,
módosított, vagy hatályon kívül helyezett rendelkezésekkel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettség az
Európai Bizottság számára.
Önkormányzatunk esetében az előterjesztésben felsorolt helyi rendeleteket kellett felülvizsgálni,
melynek során megállapításra került, hogy azok nem ütköznek az irányelvvel.
Mindezek alapján javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
4/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálati kötelezettségének
eleget tett és úgy találta, hogy a felülvizsgált rendeletek a 2006/123/EK irányelvvel nem
ütköznek, mivel a fenntartott engedélyezési rendszerek nem tartalmaznak hátrányos
megkülönbözetést az érintett szolgáltatókkal szemben, azokat a közérdeken alapuló
kényszerítő indok támasztja alá (leginkább a közrend, közbiztonság, közegészség védelme) és
a kitűzött cél kevésbé korlátozó intézkedés útján nem valósítható meg, leginkább azért, mert
az utólagos ellenőrzésre túl későn kerülne sor ahhoz, hogy az valóban hatékony legyen.
Határidő: azonnal

9. Napirendi pont
Katona József Művelődési Központ működtetésének átalakítása
Várfi András polgármester Szabó Balázsnét kérte fel a napirendi pont ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület - a bizottságok javaslata alapján –
2009. február 1-től, mint önállóan működő költségvetési intézmény keretében kívánja tovább
működtetni a Katona József Művelődési Központot. Az elképzelés átszervezésekkel jár, három
önkormányzati feladat ellátását érinti - a Katona József Művelődési Központot, a Határ Győző Városi
Könyvtárat, és az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményt.
A tervezett átalakításra két lépcsőben kerülne sor. Az első lépcsőben, ez lenne a rövid távú átalakítás
egy új költségvetési intézmény létrehozására kerülne sor, mellyel gondoskodni kívánnak a
közművelődési feladatok ellátásáról, illetve biztosítani kívánják a néprajzi gyűjtemények kezelését. Az
új intézmény élére egy megbízott vezetőt javasolnak alkalmazni.
Második lépcsőben – hosszú távú átalakítás – ehhez az új intézményhez csatlakozna a Határ Győző
Városi Könyvtár is. A három egység egyesítésével a résztevékenységek nem szűnnének meg, de a
kulturális élet valamilyen formában csoportosítva lenne, egymást kiegészítenék és a város lakóinak is
nagy lehetőséget nyújtanának a kulturális és az egyéb civil életben résztvevők közreműködéséhez.
Az elképzelt átszervezésekhez szükséges pénzügyi forrást pályázati támogatásokból kívánják
megvalósítani. Az így létrejövő új intézményben egy teljes értékű kulturális éltetet, közművelődési
programot tudnának nyújtani a városlakók számára.
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslat 1-4 pontjában leírtak
szerint javasolják a művelődési központ átalakítását.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzászólásában az Oktatási és Kulturális Minisztérium
intézményalapítással kapcsolatos véleményét ismertette, melynek kényege, hogy a minisztérium
egyetért az intézmény létrehozásával, azzal viszont nem ért egyet, hogy egy több mint 15.000 lakosú
város kulturális intézményében 1 közművelődési szakember foglalkoztatását tervezi az önkormányzat.
Az előkészítés során is szó volt arról, hogy csak a legminimálisabb létszám került betervezésre,
mellyel kapcsolatban a bizottságoknak az volt a véleménye, hogy meg kell keresni annak a
lehetőségét, hogy akár a közmunka igénybevételével, akár civilek segítségével a létszámon változtatni
lehessen, meg kell keresni a nyugodt és biztonságos működtetés feltételeit.
A véleménnyel kapcsolatban hangsúlyozni kívánta, hogy a minisztériumnak véleményezési joga van
és nem egyetértési joga.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd elmondta, véleménye szerint egy
nagyon komoly előkészítő munka után dönt a képviselő-testület a művelődési központ átalakításáról.
A későbbiekben is sokat fog foglalkozni a testület ezzel, hiszen a kultúránk igen fontos része, és
meghatározója lesz.
Kérdés, hozzászólás a témával kapcsolatban nem volt, így felkérte a képviselőket döntsenek a
véleményező bizottságok által elfogadásra javasolt határozati javaslatról.
A képviselő-testület 15 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, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
5/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Katona József Művelődési
Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Határ Győző Városi Könyvtár egyesítéssel
kapcsolatos átalakítási ütemtervét az alábbiak szerint:

- 2009. február 01.-től a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti
Gyűjtemény működtetésére, a 2008. évi CV tv. 2.§ (1) b) pontjában foglaltakra figyelemmel az
1990. évi LXV tv. 9. § (4) biztosított jogkörében eljárva, önállóan működő közszolgáltató
közintézményt alapít, közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátására, mely a Magyar
Államkincstár által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A Határ Győző Városi
Könyvtár beolvadással egyesül az új költségvetési szervhez, melynek kihirdetése figyelemmel a
2008. évi CV tv. 13. § (1) bekezdésében foglaltakra 2009. február 1.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a 2008.
évi CV tv. 5. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kérje meg a költségvetési szerv
nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstártól a határozat 1. sz. mellékletében foglalt alapító
okirat szerint.
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert,
hogy Gyomaendrőd Város 2009. évi költségvetési rendeletébe kerüljön beépítésre a 2009. február
1. napjával létrehozott, a Polgármesteri Hivatalhoz sorolt önállóan működő költségvetési szerv
2009. évi költségvetése.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert,
hogy az intézmény vezetői állására a pályázat kiírásáról a határozat 2. sz. melléklete szerint
intézkedjen.
Határidő: az intézmény bejegyzésekor
Felelős: Várfi András polgármester
10. Napirendi pont
Központi intézményi konyha létrehozása
Várfi András polgármester Vass Ignácot, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét kérte fel a
napirendi pont rövid ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület 2007 decembere óta foglalkozik az
intézményi konyhák átszervezésének, racionalizálásának kérdésével, annak érdekében, hogy
csökkenjen az önkormányzati támogatás mértéke, úgy hogy ez által a közétkeztetés minősége ne
sérüljön. 2008 novemberében született egy olyan döntés, hogy a központi konyha kialakítására vagy
közös nyersanyag beszerzésére készüljön közbeszerzési eljárás kiírás. A korábbi vizsgálatok
eredménye alapján egy központi konyha kialakítás látszik legcélszerűbbnek az önkormányzat
szempontjából. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy a közétkeztetést a Térségi Szociális Gondozási
Központ konyhájának 2000 adagra történő kapacitás bővítésével oldanák meg, mely kb. 35 millió Ft
ráfordítást igényelne. Az így kialakított új konyhát egy – a napjainkban újnak mondható – gazdasági
forma, a nonprofit korlátolt felelősségű társaság működtetné. A nonprofit gazdasági társaság
sajátossága, hogy a cég tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel a tagok között, nem
vehető ki a vállalkozásból, a profit a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A megalakuló gazdasági
társaság nyereségéből finanszírozhatná a bérleti díjat, melyet a bérbe adott ingó és ingatlan vagyonért
fizetne az önkormányzatnak. Az önkormányzat aztán ezt a bérleti díjat tudná visszafordítani a konyha
üzemeltetésére.
Nyilván, hogy ennek a tervezett átalakításnak is lennének előnyei, és hátrányai. Az előnyei között
említhető, hogy ezzel a fejlesztéssel egy korszerű konyha jöhet létre, amely jelentős megtakarítást
eredményez a működés során az önkormányzatnak. Megszűnhetnének a párhuzamosan végbemenő
fejlesztések, amelyek szükségesek lennének az egyes konyháknál. Egy szakképzettséggel rendelkező
dietetikus alkalmazásával valamennyi korosztály diétás étrenddel történő ellátása biztosított lenne.

A hátrányokat illetően legjelentősebb, hogy ez a beruházás az önkormányzatnak 35 millió Ft-ba
kerülne, melynek biztosítására megfelelő forrást kell kijelölni. A könyvvizsgáló véleménye szerint a
beruházás megtérülése 3.5 év. Komoly gondot jelent továbbá azon munkavállalók elhelyezése, akire
az új konyhánál nem lenne szükség. További kockázatot jelent, hogy a külső megrendelésekből
tervezett bevétel mennyire realizálódik majd.
Összegezve: az előterjesztést valamennyi bizottság véleményezte, három bizottság támogatta az
elképzelést, egy bizottság nem támogatta.
A pénzügyi bizottság nevében a beterjesztett határozati javaslatot elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetőt, majd vitára bocsátotta a napirendi pontot.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő hozzászólásában elmondta, immár ötödik alkalommal tárgyalja a
testület az intézményi konyhák átszervezésének kérdését, ez idáig eredménytelenül. Megítélése
szerint, amikor egy testület ennyire döntésképtelen egy ügy kapcsán, annak azért oka van. Nyilván a
képviselőket elbizonytalanítja néhány nem elhanyagolható tény, ami miatt halogatják a végszó
kimondását. Egyik ilyen ok lehet az a kinyilvánított szülői akarat, több száz aláírás, amivel a testület
tudomására hozták, hogy ellenükre történne az efféle változtatás. A másik, hogy nem biztosak a
megtakarítás mértékében sem, aminek az okát a maga részéről az alábbiakban látta. Az elvégzett
számítások nem életszerűek, hiszen azok kizárólag a közgazdaságtan szabályait követik, és figyelmen
kívül hagyják az iskolák működési rendjéből eredő sajátosságokat. Az első leiratban ezért nem lett jól
meghatározva a tálalókonyhák létszáma. Ott két négyórás munkaerő semmire nem elég. Nem tudják
sem időben, sem fizikailag győzni az ebéd kitálalását, a folyamatos mosogatást és az ezzel járó egyéb
tevékenységeket. A második leirat ugyan már 4 fő négyórás munkaerővel számol, ami két 8 órásnak
felel meg, de nem számol a kollégium, a speciálisiskola tálaló konyhájával, illetve a tízórai és az
uzsonna elkészítésével sem.
Számára nem tisztázott továbbá, hogy a második ételszállító jármű költségeivel, - aminek üzembe
helyezése nem kétséges, - mennyire számol a költségvetés, hiszen komoly anyagi teher a beszerzés a
sofőrök bére, az üzemeltetés. A beszerzési ár jelentősen megnöveli a kiadási oldalt, a többlet
munkaerő pedig a megtakarítási oldalt csökkenti. Elfeledkeztek továbbá arról a tényről is, hogy a
város forgalmában komoly dugókra lehet számítani az endrődi híd felújítása és a vasúti aluljáró építése
miatt. Ezen kívül ellentmondanak annak a jogos elvárásnak, hogy ilyen mély gazdasági válságban, ha
nem lehet munkahelyet teremteni, vagy csak keveset a meglévőket meg kell őrizni.
A kockázati elemzésben is olvasható, hogy 35 millió Ft forrást kell kijelölni a megtakarításhoz. Ha ezt
az összeget megtakarítják, úgy javaslata szerint azt fordítsák másra. Például készíttessenek hő-térképet
az intézményekről, cseréltessék le a nyílászárókat, korszerűsítsék a fűtést, szigeteljenek, mert az
energián biztos, hogy nagyon sokat takarékoskodhatnának. Így talán nem kellene a gyerekeknek sem
16-18 C fokos tantermekben ülni, holott a kazánok meg maximumon mennek. Vagy vigyék egy
épületbe a kollégiumot a speciális tagozattal, hiszen az a jó állapotú épület nincs kihasználva.
Befejezésként, módosító indítványként kérte, hogy vegyék le napirendről a konyha átalakítás ügyét,
nincs most itt ennek az ideje, fordítsák az energiát a többi megoldásra váró feladatra.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, amennyiben a képviselő-testület elfogadja a módosító
indítványt, úgy hosszú időn keresztül nem fognak beszélni az intézményi konyha összevonásáról.
Ellenkező esetben lehet, hogy tovább vitatkoznak és nagyon kis aránnyal oszlik meg a képviselőtestület.
Jó néhány olyan érvet sorolt fel a képviselő asszony, amely amellett szól, hogy most nem aktuális erről
dönteni. És nyilván azért sem aktuális, mert ha ilyen hosszú időn keresztül nem tudnak döntésre jutni,
úgy kár tovább vitatkozni.
További hozzászólás hiányában elsőként a módosító indítványról kérte a képviselők döntését, amely
szerint a képviselő-testület a központi intézményi konyha létrehozásának ügyét leveszi a napirendről.

A maga részéről javasolta, hogy amennyiben így dönt a képviselő-testület úgy a későbbiek során
semmilyen más formában ne közelítsenek ehhez a témához, mert ebben a testület nem tudott
egyetérteni.
A képviselő-testület a módosító indítvány 14 igen szavazattal, és 2 tartózkodás mellett elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác tartózkodás, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
6/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Központi intézményi konyha létrehozásáról szóló
előterjesztést leveszi a napirendről.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakmai Minősítése
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottsági elnököt ismertesse az előterjesztés
lényegét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a testület döntése alapján sor került az önkormányzat
fenntartásában működő Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány fenntartásában működő Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összevonására.
Az önkormányzati intézmény megtartotta OM azonosítóját, törzsszámát, kibővült az alapítványi
fenntartású intézmény tanszakaival. Lényeges kérdés volt az intézmény minősítése, hiszen nem egy új
intézmény jött létre, hanem a városi intézmény keretei közé integrálódott az alapítványi iskola. Előző
időszakban mindkét iskola kiváló minősítést kapott. Az integrálódást követően a hivatal levélben
felkereste az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények Szakmai Minősítő Testületét, hogy foglaljon
állást a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítését illetően. A szakmai minősítő testület
az állásfoglalását megadta, amely szerint az intézmény a korábbi minősítését, „a Kiválóra minősített
alapfokú művészetoktatási intézmény címet megtarthatja.”
Mindezek alapján javasolta a képviselőknek a határozati javaslat elfogadását.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
7/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a
Szakmai Minősítő Testület nyilatkozatát, miszerint a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2008. szeptember 1.-jétől érvényes átszervezését követően a
„Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet megtartja.”
Határidő: azonnal

/ Vass Ignác képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 15 fő. /
12. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Beiskolázási Szabályzatának elfogadása
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a képviselő-testület a decemberi ülésén
döntött a Kis Bálint és a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolák beiskolázási körzethatárairól. A
kialakított körzethatárok alapján a fenntartó önkormányzatnak el kellett készíteni a beiskolázási
szabályzatot a 2009/2010-es tanítási évre. A szabályzat azokra a leendő elsősökre vonatkozik, akik
májusban iratkoznak be valamely oktatási intézménybe.
Korábban az önkormányzat és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda fenntartója között
született egy megállapodás, melyben meghatározták azt a gyermek, illetve tanuló létszámot, amelynek
felvételét nem tagadhatja meg az iskola. Ezen az együttműködésen a felek nem kívántak módosítani.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket hagyják jóvá az előterjesztés mellékletét képező beiskolázási szabályzatot.
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, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre nem, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
8/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés
mellékletét képező Gyomaendrőd Város Beiskolázási Szabályzatát és a 2009/2010-es tanévre
szóló beiratkozási ütemtervet.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
A Templárius Alapítvány Közművelődési Megállapodásának módosítása
Szabó Balázsné bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az előterjesztés lényegét.
A Közösségi Házat működtető Templárius Alapítvány a ház nagytermének használati jogát szeretné
átengedni a Tájháznak azzal a feltétellel, hogy azt csak közkinccsel és a közösségi színtérrel
kapcsolatos szakfeladatok ellátására használhatja.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság az előterjesztést
véleményezte, és a határozati javaslat II. javasolja a testületnek elfogadásra, amely szerint a
közművelődési megállapodást a tervezet szerint kerülne módosításra.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hozzászólásában aziránt érdeklődött, hogy az emeleti nagyterem
mellett lévő másik két kistermet akkor ki használhatja majd. Ez ugyanis az előterjesztésből nem derül
ki.
Kétségtelen, hogy a közkincspályázaton elnyert pénzből így szépen felújulhat a ház nagyterme, és egy
kistérségi feladattal bővülhet a muzeológia – néprajz tárgykörébe, de mindemellett elismeréssel kell
szólni az alapítványról is, aki az utóbbi időben szépen felvirágoztatta az endrődi közösségi házat. Az
elmúlt évben nagyon sok szép, változatos rendezvény volt. Bár az előterjesztésben szerepel, hogy az
alapítvány is használhatja majd a nagytermet havi 1 alkalommal, de nagyon jó lenne, ha azok a
rendezvények sem kerülnének háttérbe, gondolt itt a Kor Kontroll Társaság előadásaira, amelyeken
eddig a lakosság széles tömege jelen volt. A lakosság továbbra is juthasson hozzá azokhoz a
szolgáltatásokhoz, ami ott elkezdődött.
Nem tudni, hogy a pályázaton elnyert pénzösszeg mire lesz elegendő, de nagyon jó lenne az épület
külső felújítását is elvégezni, arra is forrást találni.
Végezetül elismeréssel szólt azokról a szponzori támogatásokról, melyek lehetővé tették a nagyterem
szépítését, és támogatták az ott folyó közművelődési tevékenységet.

Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva az érdeklődésre elmondta, a két kisterem szervesen kapcsolódik a
nagyteremhez, annak a kiszolgálását biztosítják. Természetesen a havi 1 alkalommal történő
használaton felül, a felek megállapodása alapján más alakommal is lehetősége lesz az alapítványnak
arra, hogy a termet használja. A közkincs pályázaton elnyert pénzösszeg csak egy minimális felújítást
tesz majd lehetővé. Ahhoz, hogy az épület megfelelő műszaki állapotba kerüljön egy nagyobb
pályázatot kell benyújtani, melyhez pályázati források fognak megnyílni. Ezzel kapcsolatban viszont
szükséges lenne egy rangsort felállítani, mert ha a könyvtár művelődési házba történő integrálását
komolyan gondolják, úgy az ki fogja meríteni a saját erős igényt. Az önkormányzat 2009 évi
költségvetése is véges karbantartást és felújítást tesz lehetővé.
Czibulka György képviselő megkérdezte, nem lehetett volna ezt előre tudni, hogy a tájháznak ilyen
igénye lesz a közösségi ház nagytermét illetően. Akkor ugyanis az alapítvány nem költött volna annyi
pénzt a terem felújítására. A szponzorok munkáját is semmibe veszik ezzel. Nem lehetne a ráfordított
összeget valahogy visszajutatni az alapítványnak?
Gellai Józsefné képviselő az emeleti két kisterem funkcióját illetően elmondta, információi szerint az
egyiket a gazdakör használja, míg a büfé a mindenkori ottani rendezvényeket szolgálta ki eddig. Ha
ezt követően az emeleti rész más célt fog szolgálni, úgy az alapítvány által megrendezendő
rendezvények a földszinti egy helyiségbe fognak szűkülni.
Összességében a többi képviselő társához csatlakozva, aggodalmát fejezte ki az elképzelést illetően.
Ungvölgyi János a Templárius Alapítvány képviseletében köszönetet kívánt mondani mindazoknak,
akik az emeleti nagyterem felújításához segítséget nyújtottak. Ugyanakkor tolmácsolni kívánta
Zelenák Zoltán főmecénás úr azon kérését, hogy valamilyen módon méltányolja az önkormányzat a
felújítással kapcsolatos költségeket.
Szonda István a Tájház vezetője el kívánta oszlatni azt a téveszmét, hogy azáltal, hogy a nagyterem
átkerül a tájházhoz, más rendezvény nem kaphat ott helyet. Az, hogy a nagytermet a pályázati pénzből
fel tudják újítani, annak feltétele volt, hogy annak működése a tájháznál legyen nyilvántartva. Ez azt
jelenti, hogy az így kialakított konferencia központ még több rendezvényt hozhat a háznak, és annak
eddigi működését nem fogja felborítani. Szó sincs arról, hogy a meglévő foglalkozások, csoportok
sérülnének, bár ki is kizárásra kerülne.
Összegezve hangsúlyozta, a tájház nem kívánja a nagytermet kisajátítani, hanem egy plusz funkcióval
szeretnék megtölteni.
/ Vass Ignác képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. /
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva Ungvölgyi úr hozzászólására hangsúlyozni kívánta, hogy az
alapítvány önkormányzati támogatása nem csökkent, azáltal, hogy az általa fenntartott épület nagysága
jelentős területtel csökkent. Ezáltal adott esetben az alapítvány anyagi kártalanítása – ha kell ilyenről
beszélni – megtörténik. Látni kell azt, hogy azok a beruházások, melyek ott megvalósultak, ott
maradnak, mindkét szervezet használni fogja. Véleménye szerint az épület jelenlegi kihasználtságát
tekintve, jóval nagyobb rendezvényszám is békésen megférhet ott egymás mellett.
Várfi András polgármester véleménye szerint az elkövetkező időszakban a két fél nagyon jól együtt
tud majd működni. Az alapítvány eredményes működése elismerésre méltó, több jó rendezvény is
megrendezésre került. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a város továbbra is kétpólusú – van
Gyomán és Endrődön is művelődési központ. Mindkettőt úgy sem tudják teljes mértékben belakni, az
endrődi népházat pedig csak sok-sok pályázattal lehet rendbe tenni.
Lezárva a témát a véleményező bizottság által javasolta határozati javaslat II. elfogadására kérte fel a
képviselőket.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György tartózkodás, Csányi István tartózkodás, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
9/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
sz.) a Templárius Alapítvánnyal (Gyomaendrőd, Martos F. u. 5. sz.) a 45/2006. (II. 23.) Kt.
számú határozatával kötött Közművelődési Megállapodását, az alábbiak szerint módosítja:
Közművelődési Megállapodás
2009. évi módosítása
Amely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzata (képviseli: Várfi András polgármester), a
Templárius Alapítvány (Gyomaendrőd, Martos F. U. 5. képviseli: Ungvölgyi János) és az Endrődi
Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (Gyomaendrőd, 5502. Sugár út 20. képviseli: Szonda István)
között az alábbi napon és helyen a Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint megbízó és a
Templárius Alapítvány, mint megbízott között 2006. március 1.-én kelt „Közösségi Ház
közművelődési intézményként való működtetése” tárgyú Közművelődési Megállapodás
módosításának tárgyában:
1./
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Közművelődési Megállapodás 3./ pontja az
alábbiakkal egészül ki:
„ A Közösségi Ház Nagytermének használati jogát a Templárius Alapítvány az Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjteménynek engedi át azzal, hogy azt csak a közkinccsel és a közösségi
színtérrel kapcsolatos szakfeladatok ellátására használhatja.
A Felek megállapodnak abban, hogy a Nagyterem áramszolgáltatási díját továbbra is a Templárius
Alapítvány fizeti, egyébiránt a gáz-, víz-, szennyvízelvezetési szolgáltatás díja a továbbiakban az
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményt terheli.
A felek megállapodnak, hogy az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény a használati jogát
havonta egy alkalommal köteles átengedni a Templárius Alapítványnak. Ennek időpontjára
vonatkozó igényt a Templárius Alapítvány képviselője köteles 15 nappal a tervezett időpont előtt
bejelenteni az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény képviselőjének.
A felek megállapodnak abban, hogy a mellékhelyiséget a Templárius Alapítvány továbbra is
korlátozás nélkül használhatja.”
2./
Ezen megállapodás a Közművelődési Megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre az 1997. évi CXL törvény IV. rész és a Ptk.
rendelkezései az irányadóak.
A Szerződő Felek a Közművelődési Megállapodás módosítását elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2009.január
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseli:Várfi András polgármester

Templárius Alapítvány
képviseli:Ungvölgyi János

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
képviseli:. Szonda István
Határidő. azonnal

14. Napirendi pont
Beszámoló az orvosi ügyelet 2008. évi munkájáról
Várfi András polgármester köszöntötte az orvosi ügyeletet működtető Sani-Med Trans Kft.
képviselőjét, Dr. Piriczki Béla urat, majd felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt szóljon néhány
szót a beszámolóról.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az orvosi ügyelet működtetője minden évben köteles
beszámolni az ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről. A beszámolót a kft elkészítette, és beterjesztésre
került a testület jelen ülésére. Látható, hogy az elmúlt évben 2998 esetet regisztráltak. Az ügyelet a
sürgősségi ellátás céljait szolgálja, mind hétvégeken, mind pedig a délutáni órákban, amikor nincs
háziorvosi ellátás. A sürgősségi ellátás tekintetében sok pozitív véleményt kaphat az ügyelet. A
lakosság részéről érkező kisebb panaszokat a Polgármester úr Lehóczkiné Tímár Irén képviselő
asszonnyal együtt megbeszélte a Kft. ügyvezetőjével, Dr. Piriczki Béla úrral. Személyi változások
következtek be az ügyeleten, több háziorvost foglalkoztat, mint a korábbi üzemeltető. Az, hogy az
ügyelet jól működjön, jó háziorvosi szolgálatot igényel. A lakosságnak is tudomásul kell venni, hogy a
háziorvosok ellátását kell elsősorban igénybe venni – sürgősségi ellátásban kell az ügyelethez
fordulni.
A maga részéről elfogadásra javasolta a beszámolót.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő ezúton kívánta megköszönni a főorvos úrnak, hogy a fentiekben
említett beszélgetést követően megtette a szükséges intézkedést, eljárt az ügyben. Egyetértett a
beszámolóban foglaltakkal, viszont kérte, hogy tolmácsolja az ügyelet dolgozói felé, hogy menjenek
ki a külterületre hívott beteghez, főként, ha lázas kisgyermekről van szó, ne kérjék, hogy a szülő vigye
be a gyereket, mert ezeknek az embereknek általában nincs gépkocsijuk, nem tudják megoldani.
Szabó Balázsné bizottsági elnök aziránt érdeklődött, hogy az ügyeleten van e újraélesztő készülék. Az
elmúlt időszakban több alkalommal történt olyan sajnálatos elhalálozás, ami talán nem következik be,
ha azonnal ott lett volna egy újraélesztő készülék. Ha nincs ilyen készülék, úgy annak valamilyen
formában történő beszerzése megvalósítható lenne e. Akár közös lakossági összefogással.
Dr. Piriczki Béla reagálva a hozzászólásokra elmondta, az ügyelet rendelkezik újraélesztő
készülékkel, ami egy kistérségi pályázat kapcsán került beszerzésre a terepjáró gépkocsival együtt.
Annyit azonban tudni kell, hogy egy ilyen készülék nagyon sokszor segít, de az infartusos betegeken
nem segít, mert az infartus kezelése teljesen más jellegű terápiát igényel. Az újraélesztő készülék
akkor vehető igénybe, amikor szívritmus zavar áll fenn, azt próbálják vele kiütni.
A lázas, beteg - főleg ha gyermekről van szó- ellátása kötelező, az nem lehet kérdés, viszont minden
egyes ilyen hívás alkalmával meg szokták kérdezni, hogy van e lehetőség arra, hogy bejöjjenek az
ügyeletre, ugyanis előfordulhat, hogy a következő percekben egy olyan híváshoz kell kimenni, ami
egy életveszélyes állapotnak az elhárítására irányul. Természetesen, ha nem tudnak bemenni, úgy ki
megy az ügyelet és ellátja a beteget.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában javasolta a beszámoló elfogadását. Az
ügyelet működtetője azon van, hogy jobbítson a város egészségügyi helyzetén, ami az ellátás más
területén dolgozóknak is ugyan ilyen törekvése kell, hogy legyen. Lényeges, hogy mindenhol kiváló
orvosok, kiválóan szolgáltassanak. Ebben nagy segítségünkre van Dr. Torma Éva igazgató főorvos,
javult Gyomaendrőd egészségügyi szolgáltatása az elmúlt időben.
A képviselő-testület a beszámolót egyhangú, 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
10/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Piriczki
Béla SANI-MED TRANS KFT képviselőjének az orvosi ügyelet 2008. évi
munkájáról készített beszámolóját.
Határidő: azonnal
15. napirendi pont
Autóbusz próbajáratról tájékoztatás (Nagylapos)
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét a napirendi pontról való
tájékoztatásra.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Nagylaposi településrészen élők részéről
merült fel az igény, hogy hetente két alkalommal a Gyomaendrődi központ és Nagylapos között
buszjárat közlekedjen. A próbajárat a képviselő-testület döntése alapján elindult egy hónapos
időtartamra. A járatokon 2-6 fő utazott, csekély volt az érdeklődés, a szerda és szombati járatpár
jelentős költséggel terheli meg az önkormányzatot. A járatpár fenntartásáról kell döntenie a képviselőtestületnek. Véleménye szerint a tanyagondnoki szolgálat beindítás miatt nem lesz szükség a járat
működtetésére, a bizottság a II. határozati javaslat elfogadását javasolja.
Illés János képviselő aziránt érdeklődött, hogy a tanyagondnoki szolgálat elindításig nem lehet-e
fenntartani a buszjáratot.
Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, a tanyagondnoki szolgálat bizonyos feltételekkel
besegíthet, azonban annak működését a Szociális és Foglalkoztatási Hivatal szigorúan ellenőrzi.
Hivatalosan rendszeres járatot erre építeni nem lehet. A támogató- és tanyagondnoki szolgálat közösen
besegíthet a feladat ellátásába. A támogató szolgálat jelenleg is működik, az idős embereket
beszállítja, de nem lehet rendszeres járatnak tekinteni.
Hangya Lajosné képviselő módosító indítvánnyal élt, miszerint a téli hónapokban, legalább április
végéig tartsa fenn az önkormányzat ezt a járatot, hogy közlekedni tudjanak.
Várfi András polgármester módosító indítványt annyiban javasolta pontosítani, hogy 2009. április 30i időpontot jelöljék meg a fenntartás határidejének. A Mobilbusz Kft. üzemeltető képviselőjét
megkérdezte, hogy a járat fenntartása a meghatározott időpontig lehetséges-e, megfelelő térítéssel. A
határidő lejártával a képviselő-testület újra napirendre tűzi a buszjárat megtárgyalását, és akkor dönt a
járat további sorsáról.
Ambrózi Erzsébet Mobilbusz Kft. üzemeltetője tájékoztatásul elmondta, egész január hónapban hét
alkalommal közlekedett autóbusz Nagylaposra. Kimenetben összesen huszonöt fő, bejövetelben
tizenhét fő utas volt. Elfogadhatónak tartják az április 30-ig történő járat működtetését, viszont akkor
menetrend módosítást kérnek, miszerint a 11.10-kor Endrődről induló járat 11.30-kor indulna, így
nagylaposi járatként működne. A járat vonat indulást nem érint, mivel vonattól indult.
Várfi András polgármester összefoglalóan elmondta, a módosító indítvány szerint 2009. április 30-ig
igényli az önkormányzat a Nagylaposra közlekedő járatpár szolgáltatást, azzal a kiegészítéssel, hogy a
menetrend 11.10-ről 11.30-ra módosul.
Megkérdezte van-e észrevétel, kérdés. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a módosított
határozati javaslatról való szavazásra.

A képviselő-testület a módosító indítványt 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
11/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete a központi belterület és Nagylapos közötti autóbusz
járatot 2009. február 5-től 2009. április 30-ig fenntartja, az önkormányzati támogatás mértékét,
- 108.000 Ft-ot - a 2009. évi költségvetési rendeletében biztosítja. Ezzel egyidejűleg a szerdai
Nagylaposi járat Déryné Művelődési Háztól 11.10 órai indulási idejét 11.30 órára módosítja.
Határidő: költségvetés elfogadása
Felelős: Várfi András polgármester
16. napirendi pont
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetésére felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában a
jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint alaptevékenységeit nem az alapító
okiratban megjelölt 12. számú melléklet hivatkozással tartalmazza, hanem a helyes hivatkozás a 18.
számú melléklet. E miatt az alapító okirat 5. pontja ide vonatkozó részének módosítása szükséges.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e a napirendhez
kapcsolódó kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról
való szavazásra. Kérte a határozat elfogadását.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal a Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítását elfogadták,
a következő határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen,
Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
12/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatal 287/1999. (X. 28.) KT számú határozatával elfogadott alapító okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat 5.) pontja „ A hivatal alaptevékenységeit az SzMSz 12. számú mellékleteként
megállapított Polgármesteri Hivatal Ügyrend IV. fejezet 4. pontja tartalmazza.” szövegrész
helyébe
a
„ A hivatal alaptevékenységeit az SzMSz 18. számú melléklete tartalmazza.”szövegezés lép.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
17. napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft, valamint a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetői tisztségének álláshelyére
pályázati kiírás
Várfi András polgármester megkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét az előterjesztés rövid
ismertetésére.

Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. valamint a
Gyomaközszolg Kft. jelenlegi ügyvezetőjének megbízása 2009. május 14. napjáig tart, ezért annak
lejárta előtt olyan időpontban szükséges az új pályázati kiírásról intézkedni, hogy elegendő idő álljon
rendelkezésre a pályázati eljárás lefolytatására, a folyamatos működés biztosítása érdekében. A két
gazdasági szervezet jellegéből és szervezetéből adódóan a fenntartó korábbi döntésével az ügyvezetői
tisztség ellátását egy vezetőre kívánta bízni. Az elmúlt időszak e döntést igazolta, így ennek
megváltoztatását semmi nem indokolja.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e észrevétel, kérdés a
napirendhez. Hozzászólás hiányában a képviselőket felkérte a határozati javaslat elfogadásáról szóló
szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
13/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaszolg Ipari Park
Kft. valamint Gyomaközszolg Kft. alapítója és kizárólagos tulajdonosa a két gazdasági
társaság együttes vezetésére kiírja az alábbi pályázatot és elrendeli annak közzétételét:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér
1.) pályázatot hirdet a Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft., valamint a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft (5500 Gyomaendrőd Ipartelep út 2. sz.)
ügyvezető igazgató álláshely együttes betöltésére.
Pályázati feltételek:
 szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (magasépítő-, mélyépítő mérnök,
településüzemeltető, mérnök-közgazdász),
 legalább 5 éves vezetői gyakorlat
A Pályázathoz csatolni kell:
 képesítést tanúsító okiratok másolatát,
 szakmai önéletrajzot,
 erkölcsi bizonyítványt,
 a cég vezetésére vonatkozó programját, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseit,
 személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot
Egyéb információk: a vezetői kinevezés meghatározott időre 5 évre szól, bérezés
megállapodás szerint bérigény megjelölésével.
A pályázattal összefüggésben további információt nyújt: Várfi András polgármester a 386122/131-es telefonon.
Mindkét Kft. tevékenységével kapcsolatos elvárások:
 a cég vezetésének összehangolt irányítása (a cégjegyzékben meghatározott feladatok
tekintetében),
 a gazdasági társaság eredményes működtetése,
 új gazdasági kapcsolatok kialakítása, az Ipari Parkba új befektetők vonzása,
 az önkormányzattal kötött szolgáltatási és egyéb szerződésekben rögzítettek költség
hatékony végzése
A pályázat benyújtásának határideje: 2009.március 10. Helye: Gyomaendrőd Város
Polgármestere címére, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám.
Az állás 2009. május 15. napjától tölthető be.
Határidő: a pályázat közzétételére:2009. február 1.
Felelős: Várfi András polgármester

18. napirendi pont
Liget Fürdő Kft. ügyvezetői tisztségének álláshelyére pályázati kiírás
Várfi András polgármester megkérte az Ügyrendi Bizottság elnökasszonyát a napirendről való
tájékoztatásra.
Szabó Balázsné bizottsági elnök a napirend ismertetéseként elmondta, a Gyomaendrődi Liget Fürdő
és Szolgáltató Kft. gazdasági társaság ügyvezetőjének megbízatása 2009. május 31. napjával lejár. A
Fürdő a város idegenforgalmi és helyi szolgáltatási célkitűzéseiben kiemelten fontos szerepet tölt be.
A hosszabb időre történő ügyvezető megbízása a cél.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy már a pályázat megjelenése előtt nagy érdeklődés van a
városban a pályázati kiírás iránt, a szempontok jól vannak-e meghatározva. Felsőfokú iskolai
végzettség, valamint legalább alapfokú szakirányú végzettség és öt év szakmai gyakorlat van
meghatározva. Ezen feltételeknek kevesen felelnek meg, de a város fürdőjének megfelelő vezetése
érdekében kell szigorú kiírásokat megfogalmazni. Felkérte Jegyző urat, hogy a pályázati feltételek
ezen pontjáról adjon bővebb tájékoztatást.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, jogszabály szabályozza a fürdő vezetésére milyen
szakmai és iskolai követelményeknek kell megfelelni. A 37/1996. NM rendelet 2. számú melléklete
sorolja fel azokat a végzettségeket, melyekkel a fürdő vezetésére pályáztatási eljárás lefolytatását
követően az önkormányzat megbízást adhat. A pályázati feltételeket Polgármester úr ismertette,
ezektől a pályázat kiírója, jelen esetben az Önkormányzat nem térhet el. A tételes és szigorú kiírás
nem véletlen, hiszen a fürdő veszélyes üzem, országos baleseti adatok, események felhívják a
figyelmet a jogszabályi követelmények betartására. A pályázatot beadó személyek számát valóban
lekorlátozzák.
Izsó Csaba képviselő hozzáfűzte, köztudott, hogy a Liget Fürdő az Ipari Parkkal együtt Gyomaendrőd
egyik zászlós hajója, fontos szerepet tölt be a város turisztikájában, a másik cég az iparban és az
iparfejlesztésben. Nem mindegy, hogy a Liget Fürdő Kft. élére milyen személy fog pályázni, kinek
adnak bizalmat öt évre. Megfelelő vezető esetén ennyi idő alatt nagy utat lehet megtenni a Fürdő
fejlesztésében. Felhívta képviselő társainak figyelmét, hogy a pályázatok elbírálásánál legyen az egyik
fő szempont, hogy az önkormányzati támogatás évről-évre való csökkentését milyen módon kívánja
megoldani az adott pályázó.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, megkérdezet van-e kérdés a napirenddel
kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatban szereplő
pályázati kiírásról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.
vezetésére a pályázat kiírását, és a következő határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
14/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget
Fürdő és Szolgáltató Kft. alapítója és kizárólagos tulajdonosa a gazdasági társaság vezetésére
kiírja az alábbi pályázatot és elrendeli annak közzétételét:

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér
1.) pályázatot hirdet a Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft., (5500 Gyomaendrőd
Erzsébet liget 2. sz.) ügyvezető igazgató álláshelyének betöltésére.
Pályázati feltételek:
 felsőfokú iskolai végzettség, valamint legalább alapfokú szakirányú végzettség és 5 év
szakmai gyakorlat.
Az elbírálásnál előnyt jelent a szakirányú felsőfokú végzettség.
A Pályázathoz csatolni kell:
 képesítést tanúsító okiratok másolatát,
 szakmai önéletrajzot,
 erkölcsi bizonyítványt,
 a cég vezetésére vonatkozó programját, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseit,
 személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.
Egyéb információk: a vezetői kinevezés meghatározott időre 5 évre szól, bérezés
megállapodás szerint bérigény megjelölésével.
A pályázattal összefüggésben további információt nyújt: Várfi András polgármester a 386122/131-es telefonon.
A Kft. vezetőjével kapcsolatos elvárások: a cég vezetésének összehangolt irányítása (a
cégjegyzékben meghatározott feladatok tekintetében), a gazdasági társaság eredményes
működtetése, fejlesztése, új bevételi lehetőségek felkutatása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009.március 10. Helye: Gyomaendrőd Város
Polgármestere címére, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám.
Az állás 2009.június 1. napjától tölthető be.
Határidő: a pályázat közzétételére: 2009. február 1.
Felelős: Várfi András polgármester
19. napirendi pont
Települési főépítészi feladatra pályázat kiírás
Várfi András polgármester megkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzata megbízásos formában
egy települési főépítészt kíván alkalmazni Gyomaendrőd város területén különböző építészeti,
településfejlesztési, településrendezési feladatok szakmai koordinálására. A Hivatal Városüzemeltetési
osztályának vezetője és kollégái munkájának szakmai véleményezésére. A megbízás 2009. március
15-től 2011. december 31-i szólna. Ez idő alatt a főépítész munkájával segítené Gyomaendrőd
településszerkezetének a kor kihívásának való megfeleltetése, és a településrendezési terv
végrehajtását.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Mivel
hozzászólás nem volt felkérte a képviselő-testület tagjait a pályázati kiírásról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal az önkormányzati főépítészi feladatok ellátására szóló pályázati
kiírást elfogadták, a következő határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
15/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet önkormányzati főépítészi
feladatok megbízásos jogviszonyban történő ellátására. A feladat ellátásához a Képviselőtestület a 2009. évi költségvetési rendeletében biztosítja a fedezetet.
Pályázati feltételek:
- legalább ötéves - a településrendezésben, az építészeti tervezésben, illetőleg az építésügyi
igazgatásban összesen eltöltött – gyakorlat
- okleveles építészmérnök végzettség,
Illetve
- legalább nyolcéves - a településrendezésben, az építészeti tervezésben, illetőleg az építésügyi
igazgatásban összesen eltöltött – gyakorlat,
- szakirányú felsőfokú kiegészítő szakképzettséggel rendelkező építészmérnöki,
településmérnöki végzettség, valamint
építész
kamarai
tagság.
Pályázathoz mellékelni kell:
- Részletes szakmai önéletrajzot,
- Iskolai végzettségről szóló okirat másolatát,
- Szakmai gyakorlatok igazolását,
- A területileg illetékes építész kamara 90 napnál nem régebbi szakmai véleményét,
- Építész kamarai tagságról szóló közigazgatási határozat másolatát,
- A feladat ellátására vonatkozó árajánlatot
Pályázathoz csatolni kell a személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.
A városi főépítészi megbízás: 2009. március 15-től 2011. december 31-ig szól.
Pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 28.
Pályázatokat Gyomaendrőd Város Polgármestere, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. címre kell
benyújtani.
A feladat ellátásával kapcsolatban érdeklődni: Liszkainé Nagy Mária városüzemeltetési
osztályvezetőnél lehet.
Határidő: azonnal
20. napirendi pont
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyző urat az előterjesztés rövid
összefoglalására.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, a képviselő-testület a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. létrehozását korábban több ízben tárgyalta. A novemberi ülésen elfogadott döntés
alapján az alapító okirat, a hozzá kapcsolódó tisztségek megbízásai elkészültek, melyet a jogi
képviseletet ellátó Dr. Szendrei Éva benyújtott a Cégbírósághoz. A Cégbíróság által kért
hiánypótlásban a felügyelő bizottság, illetve a könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatát kell pontosítani.
Ugyanakkor a Cégbíróság a rövid cégnév használatát nem engedélyezte, így a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezést kell használni mindenhol. Továbbá a szokásos
szerződések értékének meghatározását kérte, ami lényeges, mert az alapító és a társaság között
létrejött szerződéseket bírósági letétbe kell helyezni, a nyilvánosság és a közpénzek felhasználását
megcélozva. A képviselő-testületnek ezt az értéket huszonöt-millió forint értékben javasolják
meghatározni. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a képviselők megkapták. Amennyiben
a módosítást elfogadják, úgy az ügyvédnő a hiánypótlást a cégbírósághoz be tudja nyújtani, a céget
rövid időn belül nyilvántartásba veszik. A cég addig, mint előtársaság végzi tevékenységét, a
megállapodások, megbeszélések alapján az idény kezdetére, a munkákra fel tudnak készülni. A
szükséges tárgyi eszközök átadása könyv szerinti értéken megtörtént, valamint a személyek
áthelyezése a céghez. Az ügyvezetés gondoskodott az egyéb adminisztrációs munkák elvégzéséről
olyan személy személyében, aki a pályázatos anyagok előkészítésére is alkalmas.

Illés János képviselő bejelentette lemondását. Az alapító okirat IX. pontja szerinti felügyelő bizottsági
tagságra vonatkozó felkérést nem tudja elfogadni. Módosító indítványt terjesztett elő, miszerint a
megüresedő felügyelő bizottsági tagsági helyre javasolta Lehóczkiné Tímár Irén képviselőt
megválasztani.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy elsőként Illés
János módosító indítványáról szavazzanak, miszerint Illés János a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit
Kft. Felügyelő Bizottsági tagságról való lemondását tudomásul veszik, és megválasztják Lehóczkiné
Tímár Irén képviselőt.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal és 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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén
tartózkodom, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
16/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Illés János képviselő, a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagságról való lemondását tudomásul veszi, és
megválasztja Lehóczkiné Tímár Irén képviselőt
Határidő: azonnal
Ezt követően Várfi András polgármester az előterjesztett alapító okirat módosításról szóló határozatról
kérte a képviselők döntését azzal a kiegészítéssel miszerint a képviselő-testület elfogadja a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal és 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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
17/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, mint alapító általi, a Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság hiánypótlásra
felhívó végzése alapján történő módosítását a következő formában:
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapító a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2008. november 27. napján elfogadott alapító okiratát a jelen okiratban
foglaltak szerint módosítja:
I./ Az alapító okirat I/1. pontjából a rövidített elnevezése törlésre kerül.
II./ Az alapító okirat III/B. pontja kiegészül azzal a megjelöléssel, hogy a társaság fő
tevékenysége közhasznú tevékenység.
III./ Az alapító okirat IX. pontjában a felügyelőbizottsági tagok megbízatásának kezdő
időpontja 2008. november hónap 27. napjára módosul, azonban a tevékenységükért járó
tiszteletdíj a felügyelő bizottság tagjait 2009. év február 1. napjától illeti meg.

IV./ Az alapító okirat X. pontjában a könyvvizsgáló megbízatásának időtartama 2008.
november 27. napjától 2013. november 27. napjáig terjedő időszakra változik.
V./ Az alapító okirat XI. pontjának szövege kiegészül a következő szövegrésszel:
A társaság és a tagja között létrejött szerződést annak aláírásától számított 30 napon belül
a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Nem kell letétbe helyezni az olyan
szerződéseket, amelyek szerződési értéke a 25.000.000,-Ft-ot, azaz huszonötmillió forintot
nem haladják meg és a társaság tevékenységi körébe tartozó jogügyletet foglalnak
magukba.
Az alapító okirat a jelen módosítással nem érintett valamennyi további rendelkezése
változatlan tartalommal érvényes.
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
Határidő: azonnal
21. napirendi pont
Az önkormányzat és a Zöldpark Kft. közötti vállalkozási szerződés jóváhagyása
Várfi András polgármester a Városfenntartó Bizottság elnökét kérte fel az előterjesztés rövid
ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az előterjesztésben szereplő szerződés a
Gyomaendrődi Önkormányzat és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. között köttetett, miszerint
felek megállapodnak, hogy milyen ütemezésben történik a kifizetés. A felek megállapodnak a
vállalkozói díjak elszámolásában, a Kft. minden negyedévben köteles beszámolni a felhasznált
pénzekről. A mindenre kiterjedő vállalkozási szerződés-tervezetet minden bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület számára.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e a napirendhez kapcsolódó kérdés, észrevétel. Mivel
hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadásáról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
18/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. között a zöldterület-kezeléssel
kapcsolatos feladatok ellátására létrejövő vállalkozási szerződést.
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500, Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1.,képviseli:Várfi András polgármester), mint Megrendelő
Másrészről a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. (5500, Gyomaendrőd, Ipartelep u.2,
képviseli: Gurin László ügyvezető), mint Vállalkozó között az alábbi napon és helyen a
következő feltételekkel:

1./ A Felek megállapítják, hogy a vállalkozót 2009. 01. 01. napján Gyomaendrőd Város
Önkormányzata hozta létre száz százalékig önkormányzati tulajdonban lévő új társaságként,
melynek éves nettó árbevétele 90%-a az egyedüli tag Önkormányzattal kötendő
szerződéseinek teljesítéséből származik. A Vállalkozó fő tevékenysége 8130.’08 TEÁOR
kódszámú Zöldterület-kezelés, illetve közhasznú tevékenységet segítő üzletszerű gazdasági
tevékenysége a 7820 ’08 TEÁOR kódszámú Munkaerő-kölcsönzés. A Vállalkozó a
Megrendelő Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes társasága.
2./ A fentiek alapján a Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén végezendő zöldterület-kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátását. Az
elvégzendő feladat pontos meghatározását a szerződés szerves részét képező melléklet
tartalmazza.
3./ A Felek rögzítik, hogy a 2./ pont szerinti szolgáltatás ellenértéke 2009. évre 25.000.000.Ft,
azaz huszonötmillió Forint.
4./ A Felek megállapodnak, hogy a 3./ pont szerinti vállalkozói díj évente január 1-i hatállyal a
szolgáltatásra vonatkozóan a KSH által hivatalosan közzétett infláció mértékével változik.
5./ A felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a szükséges feladatok elvégzéséhez a
szerződés aláírásától számított 30 napon belül 1.460.250 Ft előleget ad a Vállalkoznak,
amellyel a negyedév végén köteles elszámolni. Ezt követően a vállalkozói díj megfizetése a
megrendelt feladat teljesítése után utólag, a Vállalkozó által kiállított részletes számla alapján
történik.
6./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó gondoskodik a közmunka program
keretében a kizárólag a tevékenységi körében foglalkoztatásra kerülő munkavállalók napi
munkavégzésének szakszerű irányításáról, szervezéséről, az Mt. 102.§ és 106§-ban foglaltakra
is figyelemmel. A Kft köteles különösen figyelemmel lenni a munkaegészségügyi előírásokra,
a munkabalesetek megelőzésére, a hatékony és eredményes foglalkoztatásra, valamint a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. és annak végrehajtására kiadott szakmai
jogszabályokban meghatározott feltételekre. A Kft köteles továbbá gondoskodni a dolgozók
munkaidejének nyilvántartásáról, a munkafegyelem megtartásáról, a munkavégzéshez
szükséges eszközök, védőfelszerelések biztosításáról. A Kft köteles a közmunka-program
keretében végzett tevékenységről negyedévente a Polgármesteri Hivatalnak beszámolni.
7./ A Felek rögzítik, hogy a jelen jogügylettel kapcsolatban a Kbt. 2/A.§ (1) bekezdés szerinti
feltételek fennállnak, így az ügylet a Kbt. 2§ (1) bekezdése alkalmazásában nem minősül
szerződésnek.
8./ A Felek a Kbt. 2/A § (4) bekezdése alapján a jelen szerződést annak aláírásától számított
3éves határozott időtartamra kötik azzal, hogy a szerződéses időtartam közbeszerzési eljárás
mellőzésével akkor hosszabbítható meg, ha az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesülnek.
9./ A Kbt.2/A. § (5) bekezdése alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata legalább
háromévenként-független szakértő igénybevételével-hatáselemzés készítésére köteles,
amelynek keretében megvizsgálásra kerül a jelen szerződés teljesítésének tapasztalati, így a
közfeladat ellátásával összefüggésben végzett gazdasági tevékenység minősége, hatékonysága,
valamint, hogy indokolt-e önkéntes közbeszerzési eljárás lefolytatása.
10./ A felek törekszenek arra, hogy a jelen szerződéssel, annak értelmezésével, teljesítésével,
illetve a jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket
jóhiszeműen, egymás között ésszerű időn belül rendezzék. Ennek érdekében a feleket
együttműködési kötelezettség terheli.
11./ A jelen szerződésre egyebekben az Mt., a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadók.

12./ A jelen szerződést a felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, cégszerűen írják alá. Az aláíró felek kijelentik, hogy a fent megjelölt
szervezetek képviseletére és a jelen szerződés aláírására jogosultak.
Gyomaendrőd, 2009. január
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseli:Várfi András polgármester
Mint Megrendelő

Zöldpark Gyomaendrőd Kft
képviseli: Gurin László
Mint Vállalkozó

Határidő: azonnal
Melléklet a vállalkozási szerződéshez
1.

Vállalkozó vállalja, hogy az alábbi részletezés szerint teljesíti a parkfenntartási munkákat
a) Kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő kézi fűkaszálással és a kaszálék összegyűjtése összesen
4 hektár 1838 m2 akadályoztatott, parkosított területen az alábbi részletezés szerint.
ha. m2

Kner tér
0.1600

Szabadság tér
központi rész
0.2662
Református templom, iskola melletti rész 0.2390
Sportcsarnok melletti terület
0.0840

Hősök útja
(Fő út – Kossuth Lajos út között)
0.0804

Fő út
(Hősök útja – Kodály Z. utca: az út és az
ingatlanok előtti zöldterület, valamint a
kerékpárút melletti zöldfelület a belvízlevezető csatorna és a közút között)
0.4970
1919-es emlékmű körüli zöldfelülete
0.1092
Kolmann ltp. előtti zöldterület
0.3236

Bajcsy-Zs. út – Fő út közlekedési csomópont
0.0853

Kossuth L. utca (Pásztor J. út – vasútállomás közötti területen
a járda és a közút között)
0.2042
vasútállomás előtti park
0.1956

Pásztor J. út
/Fő út – Kossuth u./
0.0473
Pásztor János tér
0.0782

Október 6. ltp. zöldterületének kijelölt része
1.1028

Hősök tere, Dombszög
0.4633

Blaha L. utca
/Fő út – Endrődi utca/
0.2477
4.1838
b) Kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő szegélynyírással és a kaszálék összesen 4 hektár 1887
m2 akadályoztatott parkosított területen az alábbi részletezés szerint:
ha. m2

Erzsébet liget, rendezvényterület körüli rész
0.8000

Buszforduló, a sportpályából kivett terület
0.0925

Vásártéri lakótelep központi játszótere
0.7200

Damjanich János tér (középső terület)
0.0450

Október 6. ltp. zöldterületének egy része
1.3372

Kilián tér
0.7180

Ridegvárosi játszótér
0.4760


4.1887

c) Cserjék metszése, szükség szerint ifjítása az alábbi területeken:
 Gyomai buszforduló

15 db cserje












Erzsébet ligeti játszótér
Szabadság tér központi rész
Kis Bálint Általános Iskola előtt, Hősök útja
Kner tér
Bajcsy-Zs. út – Fő út közlekedési csomópont
Arany J. u. – Rákóczi u. sarok
Damjanich János tér
Szent Gellért Kat. Ált Iskola előtt
Népligeti játszótér
Rózsahegyi Kálmán K. Ált. Iskola előtt

15 db cserje
20 db cserje
80 db cserje
80 db cserje
50 db cserje
25 db cserje
40 db cserje
25 db cserje
130 db cserje
100 db cserje

d) Sövénynyírás az alább meghatározott területeken:
hossza (fm)



szélessége
Kner tér
Szabadság tér
Hősök útja
Fő út
Kolmann ltp.
Kossuth L. utca





Pásztor J. út
Hősök tere
Blaha L. utca






Ligustrum sp.
S ymphoricarpos sp.
Deutzia sp.
Ligustrum sp.
/Hősök útja – vasútállomás/
Spiraea, Ligustrum, Lonicera sp.
Philadelphus sp.
Ligustrum, Spiraea sp.
Ligustrum sp.

e) A város területén lévő rózsaágyak növényeinek metszése, vadalása:
 Szabadság tér
 Kner tér
 Tompa Mihály utca–Fő út kereszteződése

115
11
133
1200
134
441

0,50 m
0,70 m
0,40 m
0,40-0,70 m

50
280
45

0,80 m
0,40-1,20 m
0,70 m
2409 fm

0,70-0,80 m

48 m2
11 m2
36 m2
95 m2

f) Egynyári virágágyak előkészítése, kiültetése, az edényes muskátlik kihelyezése a
villanyoszlopokra.
A virágágyi kiültetésekhez szükséges palánták megrendeléséről Megbízó gondoskodik, és
azokat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja legkésőbb az ültetések napján.
Vállalkozó feladata:
 a virágágyakban lévő előző ültetési anyag kiszedése és a talaj ültetésre alkalmas állapotra való
előkészítése;
 a kétnyári virágok közé telepített hagymás növények szakszerű kiszedése, szárítása, és a
hagymák méret szerinti osztályozása, valamint Ajánlatkérő által meghatározott raktárhelyre
történő elszállítása;
 Vállalkozó felel a virágok szakszerű elültetéséről és gondozásáról. A szakszerűtlen
vállalkozói tevékenységből eredő károkat Vállalkozó köteles megtéríteni Megbízó részére.
Vállalkozó az ültetendő virágok átvételét megtagadhatja, ha azok kiültetésre nem
alkalmasak.
A 2009. évi egynyári virágfelületek kiültetési tervezete:
helye

területe /m2/

helye

területe /m2/

Szabadság tér

75
21
9
32
51

Bajcsy-Zs. út – Fő út sarok
Pásztor János tér
Vasútállomás előtti park
Hősök tere
Dombszög
Blaha L. úti gyógyszertár előtti
virágágyak
Kőedények, fa virágládák a fenti
virágágyak közelében
Liget Fürdő főbejárata

21
40
110
30
50

Hősök út – Fő út sarok
Kner tér
Kolmann ltp.
1. Jókai M. utca felöl

32

2. Fő út felöl

32

72
18
46

3. V-alakú

44

Nagylapos, Idősek klubja előtti
közterület

7

ÖSSZTERÜLET: 690 m2
2.
A villanyoszlopokra kihelyezendő edényes növénykompozíciók elkészíttetéséről a Megbízó
gondoskodik, és azokat a kihelyezés napja előtt Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
Vállalkozó gondoskodik az évente összesen 150 db, ’27’-es méretű műanyag cserépbe ültetett
növénykompozíció tavaszi kihelyezéséről, és október végétől történő kiürítéséről majd a kiürített
edények Megbízó által meghatározott raktárhelyre történő szállításáról
3.
Öntözés: a felsorolt virágágyak, a villanyoszlopokra kihelyezett virágedények rendszeres locsolása a
Vállalkozó feladata, melyhez köteles biztosítani az öntözéshez szükséges személyzetet és az
öntözővizet.

22. napirendi pont
Gyomaszolg Kft-vel kötendő megállapodás jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét a napirendi pontról való
tájékoztatásra.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Gyomaközszolg Kft. 100%-ban önkormányzati
tulajdonú társaság, mely Gyomaendrőd város közigazgatási területén végzi el a szilárd lakossági és
vállalkozói hulladék begyűjtését és ártalmatlanítását. Ennek a jogosultságnak a szerződésben való
rögzítését tartalmazza, melyet a bizottságok megtárgyalták. Az előterjesztést elfogadásra javasolta a
képviselő-testület részére.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e a napirendhez
hozzászólás, kérdés. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozatról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a Gyomaközszolg Kft-vel kötendő megállapodást, és az
alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
19/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és a Gyomaközszolg Kft. által kötendő megállapodást az alábbiak szerint:
MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500. Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1. képviseli: Várfi András polgármester)
Másrészt a Gyomaközszolg Kft. (5500. Gyomaendrőd, Ipartelep u.2. Képviseli: Egeresi
András ügyvezető) között a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvényben, a
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendeletben, valamint a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII.27)
Gye. Kt. Rendeletben és az azt módosító 55/2008. (XII.22) Gye. Kt. Rendeletben foglaltak
alapján, az alábbi napon és helyen a következő feltételek mellett:
Előzmény:
A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 21§ (1) bekezdése alapján a
települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a települési hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

Ezen törvény 23§-ban foglalt felhatalmazás alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete megalkotta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. Rendeletet, amelynek 1§ (7)
pontjában a Gyomaközszolg Kft-t jelöli meg, mint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett
közszolgáltatót. Ezen kötelezettség teljesítésének szerződéses kereteit a felek közt 2007.
január 31. napján kelt Vállalkozási Szerződés tartalmazza Az elvégzett közszolgáltatás
ellenértékeként a rendelet közszolgáltatási díj fizetését írja elő, amelynek megfizetése az
ingatlantulajdonosok kötelezettsége. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28) Kormányrendelet 3.§
(5) bekezdése és ezzel összhangban a 44/2007. (XII. 27) Gye. Kt. Rendelet 16.§ (2) bekezdése
alapján amennyiben a közszolgáltatási díjat az önkormányzat az (1)-(4) bekezdés (a
Rendeletben: 6.§ (1)-(5) pont) alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg,
(tehát a közszolgáltatási díj összege nem fedezi teljes egészében a közszolgáltatás
teljesítésével, kapcsolatos feladatokkal járó költségeket) a különbséget díjkompenzáció
formájában köteles a közszolgáltatónak megtéríteni. A 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. Rendelet
módosításáról szóló 55/ 2008. (XII. 22.) Gye. Kt. Rendelet rendelkezik a 2009. január 1.
napjától hatályba lépő közszolgáltatási díjak összegéről. Ezen díjakkal kalkulált 2009. évi
lakossági és vállalkozói hulladékszállítási árbevétel és hulladékszállítási költségek
különbözete alapján a 2009. évre várható önkormányzati díjkompenzáció maximális éves
összege bruttó 25.388.886 Ft, azaz huszonötmillió-háromszáznyolcvannyolcezernyolcszáznyolcvanhat Forint, mely folyamatos szolgáltatásként kerül leszámlázásra.
1./ A Felek megállapodnak abban, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. év első
negyedévében a negyedév első hónapjának 15. napjáig a Gyomaközszolg Kft. részére számla
ellenében átutalja az adott negyedévre eső díjkompenzáció összegét, majd az ezt követő
negyedévekben a negyedév második hónapjának 5. napjáig kerül utalásra számla ellenében az
adott negyedévre kalkulált díjkompenzáció előző negyedévi tényleges elszámolásával
korrigált összege.
2./ A Felek megállapítják, hogy a díjkompenzáció maximális összege 2009. év minden
negyedévében-tekintettel a díjkompenzáció maximális éves összegére (bruttó 25.388. 886.Ft)bruttó 6. 347.223Ft, azaz hatmillió-háromszáznegyvenhétezer-kettőszázhuszonhárom Forint.
3./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Gyomaközszolg Kft. köteles minden negyedévet
követő hónap testületi ülésére elszámolást készíteni a lezárt negyedév tényleges bevételeinek
és kiadásainak alakulásáról. Az elszámolásból adódó esetleges önkormányzati túlfizetés
összegével a következő negyedévre járó díjkompenzáció összege csökkentésre kerül.
A második negyedévtől kezdődően az így meghatározott díjkompenzáció összege az adott
negyedév második hónapjának 5.-napjáig kerül átutalásra a Szolgáltató részére számla
ellenében. (A jelen megállapodás értelmében május, augusztus és november hónap 5. napján)
4./ A Felek kijelentik, hogy a Gyomaközszolg Kft. a 2009. évi hulladékszállítás árbevételének
és kiadásának tényleges alakulásáról köteles végleges, összesített elszámolást készíteni és a
Képviselő-testület felé erről beszámolni a tárgyévet követő év január 31. napjáig. (jelen
szerződés tekintetében tehát 2010. 01. 31. napjáig.)
5./ A Felek megállapodnak, abban, hogy a 4./ pontban foglalt elszámolás Képviselő-testület
általi elfogadását követően Gyomaendrőd Város Önkormányzata köteles a többlet
díjkompenzáció összegét a Gyomaközszolg Kft. felé számla ellenében az elszámolás
elfogadását követő hónap 15. napjáig megtéríteni. (jelen szerződés tekintetében 2010. 02. 15.
napjáig).
6./ A Felek rögzítik, hogy a jelen jogügylettel kapcsolatban a Kbt. 2/A. § szerinti feltételek
fennállnak, így az ügylet a Kbt. 2.§ (1) bekezdése alkalmazásában nem minősül szerződésnek.

7./ Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói
út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre.
8./ A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására jogosultak.
9./ A Felek a jelen Megállapodást elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írják alá.
10./ A Felek által nem szabályozott kérdésekre a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. Törvényben, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendeletben, valamint a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
44/2007. (XII.27) Gye. Kt. Rendeletben és az azt módosító 55/2008. (XII.22) Gye. Kt.
Rendeletben, valamint a Kbt-ben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.
Gyomaendrőd, 2009.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Várfi András polgármester

Gyomaközszolg Kft.
képviseli: Egeresi András ügyvezető

Határidő: azonnal
23. napirendi pont
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Együttműködési Megállapodásának és
Társulási Megállapodásának módosítása
Várfi András polgármester felkérte Tóthné Rojik Edit oktatási előadót röviden ismertetesse az
előterjesztést.
Tóthné Rojik Edit oktatási előadó tájékoztatta a jelenlevőket az előterjesztésről. Elmondta, a
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Tanácsa 2009. január 9-én tartott üléséről határozati
javaslatokat küldött. Egyrészt a tagönkormányzatok képviselő-testületi határozatait kérik az
Együttműködési Megállapodás módosításáról, másrészt a Társulási megállapodás módosításáról szóló
határozatokat.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, hozzátette, két határozati javaslatról kell
szavazni. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Mivel hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket
az Együttműködési Megállapodás és a Társulási Megállapodás módosításáról szóló határozati
javaslatokról való szavazásra.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
20/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Berettyó-Körös Szakképzés
Szervezési Társulás tagönkormányzataként jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező
Együttműködési Megállapodás módosítását.
Határidő:

azonnal

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
21/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Berettyó-Körös Szakképzés
Szervezési Társulás tagönkormányzataként jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező
Társulási Megállapodás módosítását.
Határidő: azonnal
24. napirendi pont
Békési Kistérség együttműködésével kiépített informatikai rendszer bemutatása
Várfi András polgármester a tájékoztatásra megkérte Megyeri László aljegyző urat.
Megyeri László aljegyző elmondta, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja keretében a
Békési Kistérségi Társulás önkormányzatai egy pályázat keretében elnyert forrásból valósítják meg a
kistérség településeit összekötő optikai kábel kiépítését. A Békési Kistérségben korábban
Gyomaendrőd is benne volt. A megvalósítás lehetőséget nyújt korszerű infrastruktúrával azon terület
szélessávú internettel való ellátására, amelyek más üzleti forrásból nem tudnak hozzájutni.
Gyomaendrőd számára az intézmények összekötése miatt lényeges, mert a Polgármesteri Hivatal és az
Önkormányzat önállóan működő intézményei ezen keresztül tudnak kommunikálni, adatforgalmat
lebonyolítani és szoftverek, adatbázisokat elérni. A forrás korlátozottsága miatt a kábel az endrődi
településrészre nem ér át, ezért pótlólagos műszaki megoldást keresnek, hogy a Kirendeltség és a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola is a rendszerbe be tudjon kapcsolódni. A rendszer
beindítása után korszerű informatikai struktúra indulhat be, valamint megkezdődhet a lakosság felé is
az elektronikus közigazgatási szolgáltatások elindítása, különösen a most folyamatban lévő ÁROP
pályázat megnyerése esetén. Hozzáfűzte még, hogy a határozati javaslat módosulna az ülés előtt
kiosztott Antenna Hungária által megküldött szerződési ajánlattal. A határozat második bekezdése a
következők szerint szólna: A Képviselő-testület az Antenna Hungária Zrt., a PolarNet és Professzionál
Zrt. szerződési ajánlatát elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy az informatikai hálózaton nyújtott
internet és rendszerintegrációs szolgáltatás, továbbá a minősített ügyiratkezelő szoftver egyszeri
bevezetési és éves előfizetési költségét az utolsó elfogadott ajánlatok alapján a költségvetésben
terveztesse meg.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e az előterjesztéshez
csatlakozó kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket az aljegyző úr által
ismertetett kiegészítés szerinti határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatot és alábbi határozatot hozták: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
22/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a békési kistérség GVOP-4.4.2-05/1.2005-12-0010/4.0 azonosítószámú pályázat befejezéséről és a kistérségi hálózaton
megvalósítható tartalomszolgáltatási tervekről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület az Antenna Hungária Zrt., a PolarNet és Professzionál Zrt. szerződési
ajánlatát elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy az informatikai hálózaton nyújtott internet és
rendszerintegrációs szolgáltatás, továbbá a minősített ügyiratkezelő szoftver egyszeri
bevezetési és éves előfizetési költségét az utolsó elfogadott ajánlatok alapján a
költségvetésben terveztesse meg.

Utasítja az intézmények vezetőit, hogy a hálózati szolgáltatásokat a jegyző által kiadott
ütemterv szerint folyamatosan vegyék igénybe és a szükséges munkaszervezési, takarékossági
intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: azonnal, illetve 2009. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
25. napirendi pont
KEOP -1.1.1-pályázati projekt megállapodás kiegészítése
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetésére felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét.
Izsó Csaba bizottsági elnök röviden elmondta, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Tanácsa 2008. évben pályázatot nyújtott be a KEOP-1.1.1 „Szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek
fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” címmel. A pályázható elemeket felsorolta, miszerint beadható
hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, zöldhulladék-gyűjtő-, szállító jármű beszerzése, zöldhulladék
aprító beszerzése, zöldkukák, komposztálók, konténerek és zöld konténerek beszerzése. Az első
fordulóban a pályázat 12.806.667 forint támogatásban részesült, ebből Gyomaendrődre 537.880 forint,
2009. évben 60.690 forint, valamint 2010-ben 477.190 forint. A társulási tanács a december 10-i
ülésén a megállapodás tervezetét elfogadta.
Várfi András polgármester a tájékoztatást megköszönte, elmondta, hogy egy pályázat kiegészítéséről
szól a határozat. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
23/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata egyetért a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
által benyújtott KEOP- 1.1.1 „Szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körösszögi Kistérségben” c. pályázat megvalósítására vonatkozó megállapodás kiegészítésében
foglaltakkal, és felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2009. november 15.
Felelős: Várfi András polgármester
26. napirendi pont
Geotermikus pályázat
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó Bizottság elnökét az előterjesztés
rövid ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, az előterjesztés geotermikus pályázatról szól. Fontos, hogy az
intézmények, gazdálkodó szervezetek takarékoskodjanak az energiával. Keresni kell a megoldást arra,
hogy az önkormányzati intézményeket, sportlétesítményeket, fürdőt milyen formában, milyen
energiaforrással látják el. Az Opál Mérnöki Iroda geotermikus energiáról szóló anyaga illik a KEOP
4.4.0 – Hő- és villamos energia támogatása megújuló energiaforrásból című pályázatra. A pályázatnak
azonban következő kockázatai vannak. Kevés a támogatási összeg, nagy a saját erő aránya. 58 millió
forintba kerülne az önkormányzatnak a lehívható 30 millió forint mellett, megtérülési idő 7,4 év. A
pályázat benyújtásának határideje 2009. január 31. A következő időben kiírásra kerülő pályázati
konstrukciók nem ismertek.

A jövőben a használt termálvíz mennyisége megnő, a Hantoskerti holtág vízminősége viszont romlik.
Előnye a pályázatnak, hogy a fűtési költségek csökkennek. A Városfenntartó Bizottság azon a
véleményen volt, hogy most ezen pályázatban ne vegyenek részt. A pályázatírók információi alapján
az önkormányzat kedvezőbb konstrukcióval bíró pályázatban is részt tud venni.
Várfi András polgármester hozzátette, az előterjesztésben ismertetett összegek igen magasak, nem
meggyőzőek az önkormányzat részére. A rövid határidő ellenére végig kell gondolni újra, akár újra
terveztetés megvalósításával. Az ülés előtt kapott kiegészítésben jobb kondíciókkal bíró pályázati
lehetőségről kaphattak tájékoztatást a képviselők. Az alternatív energia forrásokkal: termálvíz,
szélenergia, napenergia számos formájával foglalkozni kell, mivel naponta találkozunk azokkal a
hírekkel miszerint fogyóban a fosszilis energia, amit néhány héttel ezelőtt át is élhettünk. Javasolta a
II. határozati javaslat elfogadását, jobb átgondolás után és kedvezőbb feltételek mellett tegyék meg.
Vass Ignác képviselő hozzátette, a Pénzügyi bizottság hasonló véleményen volt, most és ilyen
feltételek mellett nem javasolták a pályázat benyújtását. Az Opál Mérnöki Iroda által beadott terveket
megnézte, véleménye szerint sokkal jobb terveket is lehet készíttetni.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e még kérdés vagy hozzászólás. További hozzászólás
hiányában a II. határozati javaslatról való szavazásra kérte fel a képviselőket, miszerint nem kívánnak
pályázatot benyújtani jelen feltételek mellett.
A képviselő-testület a határozati javaslatot 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
24/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete a meglevő KEOP 4.1.0 konstrukcióra nem kíván most
benyújtani pályázatot.
Határidő: azonnal
27. napirendi pont
Lemondás fel nem használt TEUT támogatásról
Várfi András polgármester a napirend ismertetéseként elmondta, a támogatás a Lévai és Kálvin út
felújítását célozta. A beruházás megvalósult, a kivitelező 99.720 forinttal alacsonyabb összegű számlát
nyújtott be, mint a támogatási szerződésben meghatározott összeg. Mivel a pályázatnak 50%-os
támogatottsága volt, ennek az összegnek a fele, azaz 49.860 forint nem illeti meg az önkormányzatot.
A határozati javaslat alapján erről az összegről az Önkormányzat lemond és visszautalásra kerül.
A tájékoztatás után megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Hozzászólás
hiányában a felkérte a képviselőket a napirendi pontról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatban foglalt támogatás fel nem
használt részéről való lemondást, és az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
25/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 04000208U számú Támogatási Szerződés szerint
megvalósult „Lévai-Kálvin út felújítása” c. pályázat kapcsán igénybe nem vett támogatási
összegről, azaz 49.860 Ft-ról lemond.

Határidő: azonnal
28. napirendi pont
Beszámoló a 2008-ban megvalósított beruházásokról
Várfi András polgármester a napirend rövid ismertetésére felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatóul elmondta a 2008-as év Gyomaendrőd számára jelentős
beruházásokkal zárult, mely a lakosság élethelyzetét pozitívan befolyásolja. A Belvíz II. ütem átadás
megvalósulása, a Selyem út III. ütem, valamint a 8 darab új belterületi utak átadása mind ezt
szolgálták. A jövőben sem kívánják a fejlesztési filozófia megváltoztatását. Az előterjesztés
tartalmazza a 2008. évben megvalósult beruházásokat tételesen, összegszerűen. A város beruházásai
célirányosan, jó ütemben kerülnek megvalósításra. Jelen anyagban nem szerepel a vasúti
rekonstrukciós beruházás, a pályatest, felső vezeték, egyéb műszaki berendezések teljes
rekonstrukciója 17 milliárd forint beruházással. Átadás után kényelmesebb és gyorsabb közlekedést
élvezhet a lakosság. Az endrődi közúti híd felújítása a város nyugati kapuja az ország felé, melynek
megszépülése nagyon fontos Gyomaendrőd számára.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, hozzátette, a bizottság elnök úr kitekintést
adott azokra a beruházásokra is, melyek megyei beruházások, de azt is magunkénak kell éreznünk,
ami a városunkat is érinti.
Hangya Lajosné képviselő asszony megkérdezte, hogy a 46-os számú főúton elhelyezett
sebességmérő által a gyorshajtás miatt kivetett büntetés összege hova folyik be. A város bevételeit
növelik-e.
Várfi András polgármester az osztályvezető asszonyt kérte fel a válaszadásra, előtte azonban
elmondta, a megvalósítás kezdetekor a cél nem a büntetések kiszabása volt, hanem a településen a
biztonságos, balesetmentes közlekedés elősegítése. A Bajcsy Zs. úton felállított traffipax készülék
jelenleg még nem működik, megfelelő előjelző táblák kihelyezése után kezdődik el a működése.
Liszkainé Nagy Mária a Városüzemeltetési osztály vezetője elmondta, a forgalom csillapítására
szolgáló berendezés beruházása a Közútkezelő Khtv-val közösen valósult meg. A bírságok és a
felvételek a Budapesti Rendőr Főkapitányságra érkeznek meg, így a bevétel ott jelentkezik. Annak
összegét a rendőrség és a Közút kezelője osztja meg, a város bevételeit ezen összegek nem
gyarapítják.
Várfi András polgármester az osztályvezető asszony tájékoztatását megköszönte. További
hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a 2008. évi beruházásokról szóló beszámolót és az alábbi
határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
26/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2008. évi beruházásokról szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal

29. napirendi pont
Projektmenedzseri Iroda 2008. évi beszámolója
Várfi András polgármester megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés rövid
ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben tételesen felsorolva szerepel a
Projektmenedzseri iroda által elkészített, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által 2008. évben
beadott 27 pályázata. Eddig 20 pályázat elbírálása történt meg, ebből 13 részesült összesen 198
milliárd forint összegű támogatásban. Hat pályázatot forráshiány miatt utasítottak el. Az iroda jól
dolgozik, a pályázatok tartalma jó, az elutasítások nem a pályázatok formai hibájából kerülnek
elutasításra. Kérte a képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában a képviselőket felkérte a beszámoló elfogadásáról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai 16 igen szavazattal a Projektmenedzseri iroda 2008. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadta, és a következő határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
27/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Projektmenedzseri Iroda 2008.
évi beszámolóját.
Határidő: azonnal
30. napirendi pont
Településrendezési tervek felülvizsgálatáról tájékoztatás
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Településrendezési tervek felülvizsgálata
kapcsán egy Településfejlesztési Koncepció készült az elmúlt év folyamán. Ez megelőzte a már hét
évvel elfogadott Településrendezési tervek felülvizsgálatát. A felülvizsgálatra – mely magában
foglalja a településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat készítését – az
Önkormányzat pályázaton támogatást nyert. A közbeszerzési eljárásban öt ajánlattevő tette meg
ajánlatát, melyek bontása január 6-án megtörtént. Határidőben két ajánlattevő pótolta a hiányokat. A
nyertes a VÁTI Városépítési Kft. (Budapest) lett. A rendezés célja az általános felülvizsgálat, valamint
a fürdő bővítésével kapcsolatban a Hantoskerti holtág és a Hármas-Körös gátja által határolt területre
vonatkozó szabályozás módosítása és az ipari park területének növekedése miatti szabályozás
módosítása. Felhívta a képviselők figyelmét, most kell az észrevételeket, fejlesztési elképzeléseket
közölni a terv készítővel. A város fejlődésének megfelelő ütemben való fejlődése fontos. A település
előnyös sajátosságainak kiemelése jelentős a településrendezési terv elfogadáshoz, és Gyomaendrőd
hosszú távú stratégiájának elkészítéséhez.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztatás
elfogadásáról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a Településrendezési tervek felülvizsgálatáról szóló
tájékoztatást és az alábbi határozatot hozták:

[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
28/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót.

elfogadja

a

Településrendezési

tervek

Határidő: azonnal
31. napirendi pont
Jelentés az „Üvegzseb” törvényben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról
Várfi András polgármester az „Üvegzseb” törvényben meghatározott önkormányzati feladatok
végrehajtásáról szóló előterjesztés ismertetésére felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét.
Vass Ignác bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az Országgyűlés a közpénzek felhasználású
köztulajdon felhasználásának nyilvánosságra hozatalának és láthatóvá tételének érdekében megalkotta
az „Üvegzseb” törvényt, melyben szabályozzák, hogy az 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó
értékű állóbeszerzéseknél, értékesítéseknél, vagyonbeszerzéseknél a szerződések tárgyát és a
folyamatot hatvan napon belül közzé kell tenni. Az önkormányzat ezen feladatának eleget tett. Kérte a
jelentés elfogadását.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában a képviselőket felkérte a szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták az „Üvegzseb” törvényben meghatározott feladatok
végrehajtásáról szóló jelentést és az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
29/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2003. évi XXIV. „Üvegzseb Törvény” alapján a
város hivatalos honlapján közzétett szerződésekről készült jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
/Vass Ignác képviselő elhagyta az üléstermet, jelen van 15 képviselő/
32. napirendi pont
Teljesítménykövetelmények meghatározása 2009. évre
Várfi András polgármester a köztisztviselők egyéni munkateljesítményét megalapozó
teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló 2009. évre szóló kiemelt célokról szóló napirendi
pontról való tájékoztatásra Jegyző urat kérte fel. Az előterjesztést minden bizottság véleményezte.
Dr. Csorba Csaba jegyző röviden összefoglalta az előterjesztést, elmondta, hogy az anyag az
interneten megtalálható. Minden évben el kell készíteni és meg kell határozni azokat a célkitűzéseket,
melyeket kiemelten kell kezelni a Polgármesteri Hivatalnak a munkavégzés során. Más jogszabályban
meghatározott feladatainak is maximálisan meg kell felelni a köztisztviselőknek. A 2009. évi
költségvetési évre nyolc prioritás kerül meghatározásra, melyek között a költségvetési intézmények
alapító okiratainak felülvizsgálata, mivel egy átfogó jogszabályváltozás történt.

Az EU Parlamenti választásokra való felkészülés mindig is kiemelt feladat volt a Hivatal számára. A
településrendezési terv felülvizsgálatában minden osztály közreműködik, adatszolgáltatásban,
előterjesztések készítésében. A GVOP pályázat által elnyert informatikai rendszer kiépítése egy része
a feladatnak, az Államháztartási Rendszer Operatív Programján belül a Polgármesteri Hivatal döntés
előkészítés és egyéb feladatainak a korszerűsítésére a két folyamatot ötvözni kell és ennek szervesen
illeszkednie kell a kistérségi informatikai rendszerhez. Gyomaendrődnek arra kell törekednie, hogy a
Békési és a Körös-szögi Kistérség között megtalálja a megfelelő kapcsolatot. A belső piaci
szolgáltatásokról szóló EK irányelvnek megfelelő jogharmonizációt folyamatosan biztosítani kell, a
helyi rendeletek február 28-ig kerülnek felülvizsgálatra. A belvízvédekezéssel kapcsolatos feladatok,
az ahhoz csatlakozó pályázatok, elszámolások szintén jelentős feladatot jelentenek 2009. évben. A fő
célkitűzésekhez a képviselő-testület által meghatározott egyéb feladatok is szerepeltethetők. A
teljesítménykövetelmények alapján készül el a teljesítményértékelés év végén, melynek kapcsán
lehetőség nyílik a bér eltérítésre, mellyel azonban az elmúlt időszakban a munkáltató nem élt.
Várfi András polgármester a tájékoztatást megköszönte, megkérdezte van-e kérdés az
előterjesztésben megfogalmazottakkal kapcsolatban. Hozzászólás hiányában a képviselőket felkérte a
célkitűzésről szóló határozati javaslatról történő szavazásra.
A képviselő-testület 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, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
30/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja 2009. évre a Polgármesteri Hivatal
célkitűzéseit.
Határidő: azonnal
/Vass Ignác képviselő megjelent az ülésteremben, jelen van 16 képviselő/
33. napirendi pont
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve
Várfi András polgármester elmondta, a képviselő-testület akkor tud megfelelően dolgozni, ha
tervszerűen dolgozik, ezért minden évben el kell készíteni a munkaprogramot, melynek mentén
megszervezésre kerülnek a képviselő-testületi ülések, döntések készülnek. A 2009. évi munkaterv
elkészült, kérte a képviselő-testületet a munkaterv elfogadására azzal, hogy a képviselő-testületi ülés
napirendi pontjaira a képviselők bármikor tehetnek javaslatot és a munkatervet szabadon módosíthatja.
A város lakosságának a képviselő-testület tagjain keresztül is joga van napirendi pontokra javaslatot
tenni.
Megkérdezte van-e a napirendi ponthoz kapcsolódóan észrevétel, kérdés. Megállapította, hogy
hozzászólás nincs ezért a képviselőket felkérte a munkaterv elfogatásáról szóló határozat
megszavazására.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2009. évi
munkatervét, az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
31/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2009. évi munkatervét az előterjesztés mellékletét
képező tervezet szerint elfogadja, figyelemmel az 1990. évi LXV tv. 12. §-ban, valamint a
7/1991. (IX. 19.) KT. rendelet 10. §-ban foglaltakra.
Határidő: azonnal
34. napirendi pont
Képviselő-testület működésének törvényességi ellenőrzése
Várfi András polgármester a Jegyző urat felkérte az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, jelen esetben nincs olyan szervezet, mely az
önkormányzatok törvényességi felügyeletét. Azt a Közigazgatási Hivatalt mely regionális vagy
megyei szinten működött, az Alkotmánybírósági döntésre figyelemmel a Kormány átszervezte,
létrehozta az Államigazgatási Hivatalt. Eredményeképpen mindenben a Közigazgatási Hivatal
jogutódja az Államigazgatási Hivatal a törvényességi felügyelet kivételével. A jegyzőnek ezen
szervnek kell a jegyzőkönyveket, képviselő-testületi anyagokat megküldenie. A jogszabálysértések
megállapítását ezen úton lehetett bírósági útra terelni. A felemás helyzet feloldására tette meg
javaslatát, miszerint a jegyző a képviselő-testület működésével kapcsolatos anyagokat elküldi az
Államigazgatási Hivatalnak, az áttekinti, probléma esetén lefolytatja a konzultációs eljárást. Szoros
összefüggésben van a regionális átszervezéssel. Gyakorlati megoldásként egy külső kontrollt jelent a
határozatban javasolt Államigazgatási Hivatal általi ellenőrzés.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, hozzátette, hogy a Magyar Köztársaság
regnáló kormányának feladata a közigazgatás szervezése, átszervezése, melyet nem jól hajtott végre,
joghézag van, miszerint nincs az önkormányzatok felett törvényességi felügyelet. A mostani
ellenőrzés alá való önként jelentkezés célja a törvényességi felügyelet, a magasabb jogszabályoknak
megfelelő rendeletek alkotása érdekében. Mivel kontrollra szükség van, javasolta a határozati javaslat
elfogadását.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati
javaslatról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a törvényességi felügyelet alá való bejelentkezési
kötelezettséget, és az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
32/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a jegyző,
az 1990. évi LXV. tv. 17.§ (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének olyan módon
tesz eleget, hogy a képviselő-testületi és a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyveket és az
ezzel kapcsolatos előterjesztéseket megküldi a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal
Békéscsabai Kirendeltségének.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző

35. napirendi pont
Gyomaendrőd 20 éve város
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, Gyomaendrőd 20 éve város, az új szlogen szerint
„Gyomaendrőd, a 20 éves város”. Hamarosan megünneplésre kerül az egyesült település várossá
avatásának 20. évfordulója. A minden bizottság által tárgyalt előterjesztésben szerepel, hogy egy nyitó
ünnepséggel emlékezik meg a várossá nyilvánítás 20 éves évfordulójáról, melynek időpontja: 2009.
március 13. és 15. Minden az idei évben történő esemény szlogenje: „Gyomaendrőd a 20 éves város”,
minden ünnepségen erről emlékeznek. Záró esemény 2009. október 23-a, amikor ünnepi képviselőtestületi ülésen díszpolgári címeket és Gyomaendrődért emlékplakett elismeréseket adnak át. A nyitó
ünnepség a IV. Gyomaendrődiek Világtalálkozója lesz, mely minden olyan gyomaendrődi polgárnak
szól, akinek kötődése erős a városhoz, a programokon részt kíván venni.
Megkérdezte van-e az előterjesztéshez kapcsolódó észrevétel, kérdés. Hozzászólás hiányában a
képviselőket felkérte a szavazásra.
A képviselő-testület tagjai 16 igen szavazattal elfogadták a 2009. évi rendezvénysorozatról szóló
javaslatot, és az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
33/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009-ben rendezvénysorozattal
emlékezik meg Gyomaendrőd Várossá avatásának 20 éves évfordulójáról, melynek
nyitóeseménye 2009. március 13.-án a IV. Gyomaendrődiek Világtalálkozójának első
napja, záróeseménye a 2009. október 23-i ünnepi testületi ülés.
Felkéri a polgármestert, hogy a hivatalos városi ünnepségek, elismerés adományozások és
kiemelt rendezvények az évforduló jegyében kerüljenek megszervezésre.
Az ünnepség sorozathoz önkéntesen csatlakozó politikai és civil szervezetekkel tartson
folyamatos kapcsolatot és a szervezéshez igény szerint nyújtson segítséget.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
36. napirendi pont
Székely Mihály Modellező és Sportklub kérelme
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetésére felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Székely Mihály Modellező és Sportklub
kérelme a város életében hasznos tevékenységének végzéséhez szükséges épület bérletére szól. Az
1998. május 12-i megállapodás alapján a Gyomaendrőd, Blaha L. utca 21. szám alatti ingatlan
melléképületét használták, melynek bérleti megállapodás időtartamát 2009. január 1. napjától 10 éves
időtartamra kérik meghosszabbítani. Véleménye szerint a kérelmet támogatni kell, sok sikert kívánt a
klubnak.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, szintén sok sikert kívánt a klubnak.
Megkérdezte van-e kérdés. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a szavazásra, javasolta a
határozat elfogadását.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a Székely Mihály Modellező és Sportklub kérelmét a
bérleti megállapodásra, és az alábbi határozatot hozták:

[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
34/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Blaha L. utca
21. szám alatti ingatlan területén lévő melléképület összesen 82,28 m2 nagyságú helyiségei
használatára a Székely Mihály Modellező és Sportklubbal 1998. év május 12. napján kötött
megállapodást 2009. január 1. napjától kezdődően 10 éves időtartamra meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2009. február 28.
Várfi András polgármester

37. napirendi pont
Oláh János kérelme
Várfi András polgármester a Pénzügyi Bizottság elnökét kérte fel a napirend ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, Oláh János Gyomaendrőd, Csokonai u. 20. sz.
alatti lakos vételi ajánlatot tett 1500 négyzetméter területrész megvásárlására, 100 forint/négyzetméter
összegben. A terület megosztással jött létre, az előző részt is ő vásárolta meg. Az értékesítésre kiírt
ingatlanok között szerepelt az ingatlan, mely csak nyílt árverésen történő értékesítésen adható el. A
nyílt árverésre 2009. február 27-én kerül sor. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Hozzátette, bizonyára lehetősége lesz a
pályázónak nyerni, mert egy erősen behatárolt területről van szó. Megkérdezte van-e kérdés az
előterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a szavazásra és a
határozati javaslat elfogadására.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a nyílt árverésre való kiírást, és az alábbi határozatot
hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
35/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 1038/2 hrsz.-ú beépítetlen terület
művelési ágú ingatlant meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám

Terület nagysága, egyéb megjegyzés

1038/2

3725 m2. beépítetlen terület

1.
2.
3.
4.

Kikiáltási
ár ( Ft )
372.000

Licitlépcső
( Ft )
1.000

Az árverés időpontja: 2009. február 27-én de. 10.00 óra.
Az árverés helye: Városháza kistermében (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.).
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban
szerepel. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2009. február 27-én de. 9.00-ig - a
kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a
Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi
bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését.
5. Az árverési előleg /bánatpénz/ a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az
árverés során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban

6.
7.

8.
9.
10.

az árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti
az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek
a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül
szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül
sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki betudható ok
miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül
megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg
kell megfizetnie.
Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
Az építési telkek beépítése az építéshatóság által előírt módon történhet, Gyomaendrőd
Város Önkormányzata határidővel megjelölt beépítési kötelezettséget nem köt ki.
Az árverésről hangfelvétel készül.

Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Szabó Balázsné képviselő asszony kérte a képviselő-testületet és az önkormányzatot a Hősök útján a
Szakrendelő irányában a parkolási lehetőség kulturált megoldására. A közlekedés szinte lehetetlen. A
mozgáskorlátozottaknak székhelye is ott van, beteg embereknek kellene biztonságosan közlekednie
ott.
Vass Ignác képviselő elmondta, a Liget Fürdőhöz bevezető kövesúton közlekednek a gyalogosok,
nincs járda. Sötétben nehéz őket észrevenni, sáros az út, nincs megfelelő világítás. A parkolóból a
sarat kihordják az autók. A fürdőhöz való közlekedést bármilyen időpontban úgy kellene biztosítani,
hogy tisztán és kivilágított helyen tudjon eljutni minden korosztály az autóig vagy akár gyalog vagy
kerékpárral.
Izsó Csaba képviselő megemlítette, hogy a kötetlen képviselői megbeszélésen meghatározták azokat a
főbb irányvonalakat, amelyeket 2009-ben feltétlenül szeretnének megvalósítani. Ezek között szerepel
a Városi Szakrendelő Intézet környékének rendbetétele is, valamint a Liget Fürdő parkolója.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony a Városüzemeltetési osztály vezetőjéhez intézte kérdését,
miszerint a Kacsoh P. utca sarkán lévő világítás megvalósításához egy éve hozták meg a képviselőtestületi határozatot. Megkérdezte, mi az oka, hogy még nincs világítás, van-e valamilyen előrelépés.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető asszony válaszában elmondta az E.on szóbeli ígéretet tett a jövő
hét csütörtöki napra történő megvalósításra.
Dr. Kovács Béla képviselő a Fő út Bajcsy út és a vasúti sorompó közötti útszakasz nagyon rossz
állapotára tett megjegyzést. Felhívta a figyelmet, hogy érdemes lenne odafigyelni az állapotra a tél
miatt is.
Babos László képviselő szintén úttal kapcsolatban tett megjegyzést. A fürdő közeli parkoló helyét
súlyosbítja, hogy a Szilvia Panzió parkolójában egyedileg lezárt parkolóhelyeket tartanak fenn, amiket
csak kulccsal lehet kinyitni. Érdeklődött, hogy ez törvényes-e.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, valóban közterületről van szó, annak idején a korábbi
tulajdonos építette, mert kötelezve volt a szálloda előtti kötelező parkolóhelyek biztosítására. Minden
új egység elé kötelező parkoló helyet biztosítani az üzemeltetőnek. A fürdő vendégei is használták a
parkolót, ezáltal a panzió vendégei nem tudtak ott parkolni.

Várfi András polgármester hozzátette, hogy ha kapott rá engedélyt, akkor azt jogosan használják az
előbb említett formában. A fürdővel kapcsolatban több hozzászólás kiegészítéseként elmondta, a
megépítéskor nem volt elegendő forrás a parkoló létrehozásra. A fürdő fejlesztés irányának
meghatározása nélkül, furcsa lenne a parkoló hely meghatározása. A projektről kell dönteni, az
elfogadott döntés után a parkoló megvalósítására esetleg külön pályázatot is lehet benyújtani. Addig
azonban a Liget Fürdő vezetőjének a felelőssége, hogy megfelelő kőtörmelékekkel olyan állapotot
tudjon teremteni, hogy a parkolás a jelen helyzettől jobb legyen. Gondolkodni lehet még az árkok
befedésével kialakítandó parkolóhelyekről is, 8-10 autó parkolási lehetőségére. A Fő út azon része,
amelyet Dr. Kovács Béla képviselő úr említett, a Közútkezelő feladata. Az út állapotával azonban
azPolgármesteri Hivatal is foglalkozott, személyes egyeztetés is történt, felsorolt utak egyeztetésével.
Ígéreteket is kapott a Hivatal, de nem minden útra.
Czibulka György képviselő megemlítette a Vásártéri lakótelepen elhelyezett kiegészítő tábla
magasságával kapcsolatban. Érdeklődött, van-e előírás a kihelyezett táblák magasságával
kapcsolatban. A kerékpárúton közlekedők panasszal éltek, hogy nincs vízelvezetés az úton, megáll a
víz.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, esős időben jól felmérhetőek ezek a problémák.
Több helyen már meg is történt a vízelvezetés, például a Bocskai út sarka. Sajnos a kerékpárút nagyon
gyenge alappal rendelkezik, nem mindig a kellő irányba mozdul el az út, a vízelvezetésről
gondoskodni kell.
Hangya Lajosné képviselő asszony kérdésként tette fel, hogy a Bajcsy útról nyíló utak rázató része,
például a Wesselényi úton, Kisréti úton hatalmas kátyúk vannak, ilyenkor tele vízzel, sárral.
Megemlítette még, hogy a Nagy Sándor utcán alkalomszerűen sötét van. Kérte a hivatalt, hogy jelezze
az E.on felé.
Izsó Csaba képviselő hozzászólásában képviselőtársait arra bíztatta, hogy saját körzetüket járják végig
és a tapasztalt aszfaltozási hibákat, hiányosságokat írják össze. A következő ülésen áttekintik, a
költségvetésbe beépítik. Az összeszedett problémákra egy időben való javítás kevesebb pénzbe kerül,
ugyanúgy, mint a kátyúk korai eltüntetése.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony megjegyezte, hogy az endrődi Zrínyi Ilona utca
csapadékvíz elvezetése nincs megoldva, mivel a szilárd útburkolat lényegesen magasabban van, mint a
járda, a víz megáll. Az ingatlanok állapota romlik a falak felázása miatt. Megoldást kell találni.
Dr. Torma Éva Egészségügyi Intézményvezető főorvos asszony hozzátette, hogy nagyon sok
koccanásos baleset történt a Hősök úti Szakrendelő Intézet előtt. Egyben felajánlotta segítségét,
amennyiben szükség van rá egy betegszám statisztikára, mivel kora reggeltől késő estig az intézet
előtti rész a rendelések miatt jelentős számú.
Várfi András polgármester a bejelentéseket és a hozzászólásokat megköszönte. Megjegyezte, az
útépítés és járdafelújítások témakörben legaktívabb a képviselő-testület. Saját körzetük állapota miatt
aggódnak, ami természetes. Az elhangzottak jegyzőkönyvezésre kerültek. A Városfenntartó Bizottság
elnöke is szívügyének tekinti, a Városüzemeltetési osztály vezetője jegyezte a problémákat. A
költségvetésbe igyekeznek a lehető legtöbbet beépíteni a lakosság minél nagyobb megelégedésére.
Megkérdezte van-e további bejelentés. Megállapította, hogy nincs, megköszönte a képviselők
jelenlétét és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

hitelesítő

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Gellai Józsefné
hitelesítő

Putnoki László

15. napirendi pont
Autóbusz próbajáratról tájékoztatás (Nagylapos)
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét a napirendi pontról való
tájékoztatásra.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Nagylaposi településrészen élők részéről
merült fel az igény, hogy hetente két alkalommal a Gyomaendrődi központ és Nagylapos között
buszjárat közlekedjen. A próbajárat a képviselő-testület döntése alapján elindult egy hónapos
időtartamra. A járatokon 2-6 fő utazott, csekély volt az érdeklődés, a szerda és szombati járatpár
jelentős költséggel terheli meg az önkormányzatot. A járatpár fenntartásáról kell döntenie a képviselőtestületnek. Véleménye szerint a tanyagondnoki szolgálat beindítás miatt nem lesz szükség a járat
működtetésére, a bizottság a II. határozati javaslat elfogadását javasolja.
Illés János képviselő aziránt érdeklődött, hogy a tanyagondnoki szolgálat elindításig nem lehet-e
fenntartani a buszjáratot.
Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, a tanyagondnoki szolgálat bizonyos feltételekkel
besegíthet, azonban annak működését a Szociális és Foglalkoztatási Hivatal szigorúan ellenőrzi.
Hivatalosan rendszeres járatot erre építeni nem lehet. A támogató- és tanyagondnoki szolgálat közösen
besegíthet a feladat ellátásába. A támogató szolgálat jelenleg is működik, az idős embereket
beszállítja, de nem lehet rendszeres járatnak tekinteni.
Hangya Lajosné képviselő módosító indítvánnyal élt, miszerint a téli hónapokban, legalább április
végéig tartsa fenn az önkormányzat ezt a járatot, hogy közlekedni tudjanak.
Várfi András polgármester módosító indítványt annyiban javasolta pontosítani, hogy 2009. április 30i időpontot jelöljék meg a fenntartás határidejének. A Mobilbusz Kft. üzemeltető képviselőjét
megkérdezte, hogy a járat fenntartása a meghatározott időpontig lehetséges-e, megfelelő térítéssel. A
határidő lejártával a képviselő-testület újra napirendre tűzi a buszjárat megtárgyalását, és akkor dönt a
járat további sorsáról.
Ambrózi Erzsébet Mobilbusz Kft. üzemeltetője tájékoztatásul elmondta, egész január hónapban hét
alkalommal közlekedett autóbusz Nagylaposra. Kimenetben összesen huszonöt fő, bejövetelben
tizenhét fő utas volt. Elfogadhatónak tartják az április 30-ig történő járat működtetését, viszont akkor
menetrend módosítást kérnek, miszerint a 11.10-kor Endrődről induló járat 11.30-kor indulna, így
nagylaposi járatként működne. A járat vonat indulást nem érint, mivel vonattól indult.
Várfi András polgármester összefoglalóan elmondta, a módosító indítvány szerint 2009. április 30-ig
igényli az önkormányzat a Nagylaposra közlekedő járatpár szolgáltatást, azzal a kiegészítéssel, hogy a
menetrend 11.10-ről 11.30-ra módosul.
Megkérdezte van-e észrevétel, kérdés. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a módosított
határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület a módosító indítványt 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
11/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete a központi belterület és Nagylapos közötti autóbusz járatot
2009. február 5-től 2009. április 30-ig fenntartja, az önkormányzati támogatás mértékét, (szerdai 1
kanyar 4.000 Ft, szombati 1 kanyar 5.000 Ft) az összeg hogy legyen meghatározva, hetente 9.000 Ft? a
2009. évi költségvetési rendeletében biztosítja. Egyidejűleg a Mobilbusz Kft. a 11.10 órakor induló járat
indulási ideje 11.30 órára módosítja

Határidő: költségvetés elfogadása
Felelős: Várfi András polgármester

16. napirendi pont
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetésére felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában a
jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint alaptevékenységeit nem az alapító
okiratban megjelölt 12. számú melléklet hivatkozással tartalmazza, hanem a helyes hivatkozás a 18.
számú melléklet. E miatt az alapító okirat 5. pontja ide vonatkozó részének módosítása szükséges.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e a napirendhez
kapcsolódó kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról
való szavazásra. Kérte a határozat elfogadását.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal a Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítását elfogadták,
a következő határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen,
Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
12/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatal 287/1999. (X. 28.) KT számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Az Alapító okirat 5.) pontja „ A hivatal alaptevékenységeit az SzMSz 12. számú mellékleteként
megállapított Polgármesteri Hivatal Ügyrend IV. fejezet 4. pontja tartalmazza.” szövegrész helyébe a
„ A hivatal alaptevékenységeit az SzMSz 18. számú melléklete tartalmazza.”szövegezés lép.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy az
alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal

17. napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft, valamint a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetői tisztségének álláshelyére
pályázati kiírás
Várfi András polgármester megkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét az előterjesztés rövid
ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. valamint a
Gyomaközszolg Kft. jelenlegi ügyvezetőjének megbízása 2009. május 14. napjáig tart, ezért annak
lejárta előtt olyan időpontban szükséges az új pályázati kiírásról intézkedni, hogy elegendő idő álljon
rendelkezésre a pályázati eljárás lefolytatására, a folyamatos működés biztosítása érdekében. A két
gazdasági szervezet jellegéből és szervezetéből adódóan a fenntartó korábbi döntésével az ügyvezetői
tisztség ellátását egy vezetőre kívánta bízni. Az elmúlt időszak e döntést igazolta, így ennek
megváltoztatását semmi nem indokolja.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e észrevétel, kérdés a
napirendhez. Hozzászólás hiányában a képviselőket felkérte a határozati javaslat elfogadásáról szóló
szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó

Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
13/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
valamint Gyomaközszolg Kft. alapítója és kizárólagos tulajdonosa a két gazdasági társaság együttes
vezetésére kiírja az alábbi pályázatot és elrendeli annak közzétételét:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)
pályázatot hirdet a Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft., valamint a Gyomaközszolg
Kommunális Közszolgáltató Kft (5500 Gyomaendrőd Ipartelep út 2. sz.) ügyvezető igazgató álláshely
együttes betöltésére.
Pályázati feltételek:
 szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (magasépítő-, mélyépítő mérnök, településüzemeltető,
mérnök-közgazdász),
 legalább 5 éves vezetői gyakorlat
A Pályázathoz csatolni kell:
 képesítést tanúsító okiratok másolatát,
 szakmai önéletrajzot,
 erkölcsi bizonyítványt,
 a cég vezetésére vonatkozó programját, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseit,
 személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot
Egyéb információk: a vezetői kinevezés meghatározott időre 5 évre szól, bérezés megállapodás szerint
bérigény megjelölésével.
A pályázattal összefüggésben további információt nyújt: Várfi András polgármester a 386-122/131-es
telefonon.
Mindkét Kft. tevékenységével kapcsolatos elvárások:
 a cég vezetésének összehangolt irányítása (a cégjegyzékben meghatározott feladatok
tekintetében),
 a gazdasági társaság eredményes működtetése,
 új gazdasági kapcsolatok kialakítása, az Ipari Parkba új befektetők vonzása,
 az önkormányzattal kötött szolgáltatási és egyéb szerződésekben rögzítettek költség hatékony
végzése
A pályázat benyújtásának határideje: 2009.március 10. Helye: Gyomaendrőd Város
Polgármestere címére, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám.
Az állás 2009. május 15. napjától tölthető be.
Határidő: a pályázat közzétételére:2009. február 1.
Felelős: Várfi András polgármester

18. napirendi pont
Liget Fürdő Kft. ügyvezetői tisztségének álláshelyére pályázati kiírás
Várfi András polgármester megkérte az Ügyrendi Bizottság elnökasszonyát a napirendről való
tájékoztatásra.
Szabó Balázsné bizottsági elnök a napirend ismertetéseként elmondta, a Gyomaendrődi Liget Fürdő
és Szolgáltató Kft. gazdasági társaság ügyvezetőjének megbízatása 2009. május 31. napjával lejár. A
Fürdő a város idegenforgalmi és helyi szolgáltatási célkitűzéseiben kiemelten fontos szerepet tölt be.
A hosszabb időre történő ügyvezető megbízása a cél.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy már a pályázat megjelenése előtt nagy érdeklődés van a
városban a pályázati kiírás iránt, a szempontok jól vannak-e meghatározva. Felsőfokú iskolai
végzettség, valamint legalább alapfokú szakirányú végzettség és öt év szakmai gyakorlat van
meghatározva. Ezen feltételeknek kevesen felelnek meg, de a város fürdőjének megfelelő vezetése

érdekében kell szigorú kiírásokat megfogalmazni. Felkérte Jegyző urat, hogy a pályázati feltételek
ezen pontjáról adjon bővebb tájékoztatást.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, jogszabály szabályozza a fürdő vezetésére milyen
szakmai és iskolai követelményeknek kell megfelelni. A 37/1996. NM rendelet 2. számú melléklete
sorolja fel azokat a végzettségeket, melyekkel a fürdő vezetésére pályáztatási eljárás lefolytatását
követően az önkormányzat megbízást adhat. A pályázati feltételeket Polgármester úr ismertette,
ezektől a pályázat kiírója, jelen esetben az Önkormányzat nem térhet el. A tételes és szigorú kiírás
nem véletlen, hiszen a fürdő veszélyes üzem, országos baleseti adatok, események felhívják a
figyelmet a jogszabályi követelmények betartására. A pályázatot beadó személyek számát valóban
lekorlátozzák.
Izsó Csaba képviselő hozzáfűzte, köztudott, hogy a Liget Fürdő az Ipari Parkkal együtt Gyomaendrőd
egyik zászlós hajója, fontos szerepet tölt be a város turisztikájában, a másik cég az iparban és az
iparfejlesztésben. Nem mindegy, hogy a Liget Fürdő Kft. élére milyen személy fog pályázni, kinek
adnak bizalmat öt évre. Megfelelő vezető esetén ennyi idő alatt nagy utat lehet megtenni a Fürdő
fejlesztésében. Felhívta képviselő társainak figyelmét, hogy a pályázatok elbírálásánál legyen az egyik
fő szempont, hogy az önkormányzati támogatás évről-évre való csökkentését milyen módon kívánja
megoldani az adott pályázó.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, megkérdezet van-e kérdés a napirenddel
kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatban szereplő
pályázati kiírásról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.
vezetésére a pályázat kiírását, és a következő határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
14/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő és
Szolgáltató Kft. alapítója és kizárólagos tulajdonosa a gazdasági társaság vezetésére kiírja az alábbi
pályázatot és elrendeli annak közzétételét:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)
pályázatot hirdet a Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft., (5500 Gyomaendrőd Erzsébet
liget 2. sz.) ügyvezető igazgató álláshelyének betöltésére.
Pályázati feltételek:
 felsőfokú iskolai végzettség, valamint legalább alapfokú szakirányú végzettség és 5 év szakmai
gyakorlat.
Az elbírálásnál előnyt jelent a szakirányú felsőfokú végzettség.
A Pályázathoz csatolni kell:
 képesítést tanúsító okiratok másolatát,
 szakmai önéletrajzot,
 erkölcsi bizonyítványt,
 a cég vezetésére vonatkozó programját, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseit,
 személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.
Egyéb információk: a vezetői kinevezés meghatározott időre 5 évre szól, bérezés megállapodás szerint
bérigény megjelölésével.

A pályázattal összefüggésben további információt nyújt: Várfi András polgármester a 386-122/131-es
telefonon.
A Kft. vezetőjével kapcsolatos elvárások: a cég vezetésének összehangolt irányítása (a cégjegyzékben
meghatározott feladatok tekintetében), a gazdasági társaság eredményes működtetése, fejlesztése, új
bevételi lehetőségek felkutatása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009.március 10. Helye: Gyomaendrőd Város Polgármestere
címére, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám.
Az állás 2009.június 1. napjától tölthető be.
Határidő: a pályázat közzétételére: 2009. február 1.
Felelős: Várfi András polgármester

19. napirendi pont
Települési főépítészi feladatra pályázat kiírás
Várfi András polgármester megkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzata megbízásos formában
egy települési főépítészt kíván alkalmazni Gyomaendrőd város területén különböző építészeti,
településfejlesztési, településrendezési feladatok szakmai koordinálására. A Hivatal Városüzemeltetési
osztályának vezetője és kollégái munkájának szakmai véleményezésére. A megbízás 2009. március
15-től 2011. december 31-i szólna. Ez idő alatt a főépítész munkájával segítené Gyomaendrőd
településszerkezetének a kor kihívásának való megfeleltetése, és a településrendezési terv
végrehajtását.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Mivel
hozzászólás nem volt felkérte a képviselő-testület tagjait a pályázati kiírásról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal az önkormányzati főépítészi feladatok ellátására szóló pályázati
kiírást elfogadták, a következő határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
15/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet önkormányzati főépítészi feladatok
megbízásos jogviszonyban történő ellátására. A feladat ellátásához a Képviselő-testület a 2009. évi
költségvetési rendeletében biztosítja a fedezetet.
Pályázati feltételek:
- legalább ötéves - a településrendezésben, az építészeti tervezésben, illetőleg az építésügyi
igazgatásban összesen eltöltött – gyakorlat
- okleveles építészmérnök végzettség,
Illetve
- legalább nyolcéves - a településrendezésben, az építészeti tervezésben, illetőleg az építésügyi
igazgatásban összesen eltöltött – gyakorlat,
- szakirányú felsőfokú kiegészítő szakképzettséggel rendelkező építészmérnöki, településmérnöki
végzettség, valamint
építész
kamarai
tagság.
Pályázathoz mellékelni kell:
- Részletes szakmai önéletrajzot,
- Iskolai végzettségről szóló okirat másolatát,
- Szakmai gyakorlatok igazolását,
- A területileg illetékes építész kamara 90 napnál nem régebbi szakmai véleményét,

- Építész kamarai tagságról szóló közigazgatási határozat másolatát,
- A feladat ellátására vonatkozó árajánlatot
Pályázathoz csatolni kell a személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.
A városi főépítészi megbízás: 2009. március 15-től 2011. december 31-ig szól.
Pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 28.
Pályázatokat Gyomaendrőd Város Polgármestere, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. címre kell
benyújtani.
A feladat ellátásával kapcsolatban érdeklődni: Liszkainé Nagy Mária városüzemeltetési
osztályvezetőnél lehet.
Határidő: azonnal

20. napirendi pont
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyző urat az előterjesztés rövid
összefoglalására.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, a képviselő-testület a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. létrehozását korábban több ízben tárgyalta. A novemberi ülésen elfogadott döntés
alapján az alapító okirat, a hozzá kapcsolódó tisztségek megbízásai elkészültek, melyet a jogi
képviseletet ellátó Dr. Szendrei Éva benyújtott a Cégbírósághoz. A Cégbíróság által kért
hiánypótlásban a felügyelő bizottság, illetve a könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatát kell pontosítani.
Ugyanakkor a Cégbíróság a rövid cégnév használatát nem engedélyezte, így a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezést kell használni mindenhol. Továbbá a szokásos
szerződések értékének meghatározását kérte, ami lényeges, mert az alapító és a társaság között
létrejött szerződéseket bírósági letétbe kell helyezni, a nyilvánosság és a közpénzek felhasználását
megcélozva. A képviselő-testületnek ezt az értéket huszonöt-millió forint értékben javasolják
meghatározni. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a képviselők megkapták. Amennyiben
a módosítást elfogadják, úgy az ügyvédnő a hiánypótlást a cégbírósághoz be tudja nyújtani, a céget
rövid időn belül nyilvántartásba veszik. A cég addig, mint előtársaság végzi tevékenységét, a
megállapodások, megbeszélések alapján az idény kezdetére, a munkákra fel tudnak készülni. A
szükséges tárgyi eszközök átadása könyv szerinti értéken megtörtént, valamint a személyek
áthelyezése a céghez. Az ügyvezetés gondoskodott az egyéb adminisztrációs munkák elvégzéséről
olyan személy személyében, aki a pályázatos anyagok előkészítésére is alkalmas.
Illés János képviselő bejelentette lemondását. Az alapító okirat IX. pontja szerinti felügyelő bizottsági
tagságra vonatkozó felkérést nem tudja elfogadni. Módosító indítványt terjesztett elő, miszerint a
megüresedő felügyelő bizottsági tagsági helyre javasolta Lehóczkiné Tímár Irén képviselőt
megválasztani.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy elsőként Illés
János módosító indítványáról szavazzanak, miszerint Illés János a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit
Kft. Felügyelő Bizottsági tagságról való lemondását tudomásul veszik, és megválasztják Lehóczkiné
Tímár Irén képviselőt.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal és 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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén
tartózkodom, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
16/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Illés János képviselő, a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagságról való lemondását tudomásul veszi, és
megválasztja Lehóczkiné Tímár Irén képviselőt
Határidő: azonnal
Ezt követően Várfi András polgármester az előterjesztett alapító okirat módosításról szóló határozatról
kérte a képviselők döntését azzal a kiegészítéssel miszerint a képviselő-testület elfogadja a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal és 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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
17/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a
Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint
alapító általi, a Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság hiánypótlásra felhívó végzése alapján történő
módosítását a következő formában:
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapító a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2008. november 27. napján elfogadott alapító okiratát a jelen okiratban foglaltak szerint
módosítja:
I./ Az alapító okirat I/1. pontjából a rövidített elnevezése törlésre kerül.
II./ Az alapító okirat III/B. pontja kiegészül azzal a megjelöléssel, hogy a társaság fő tevékenysége
közhasznú tevékenység.
III./ Az alapító okirat IX. pontjában a felügyelőbizottsági tagok megbízatásának kezdő időpontja 2008.
november hónap 27. napjára módosul, azonban a tevékenységükért járó tiszteletdíj a felügyelő bizottság
tagjait 2009. év február 1. napjától illeti meg.
IV./ Az alapító okirat X. pontjában a könyvvizsgáló megbízatásának időtartama 2008. november 27.
napjától 2013. november 27. napjáig terjedő időszakra változik.
V./ Az alapító okirat XI. pontjának szövege kiegészül a következő szövegrésszel:
A társaság és a tagja között létrejött szerződést annak aláírásától számított 30 napon belül a
cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Nem kell letétbe helyezni az olyan
szerződéseket, amelyek szerződési értéke a 25.000.000,-Ft-ot, azaz huszonötmillió forintot nem
haladják meg és a társaság tevékenységi körébe tartozó jogügyletet foglalnak magukba.
Az alapító okirat a jelen módosítással nem érintett valamennyi további rendelkezése változatlan
tartalommal érvényes.
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
Határidő: azonnal

21. napirendi pont
Az önkormányzat és a Zöldpark Kft. közötti vállalkozási szerződés jóváhagyása
Várfi András polgármester a Városfenntartó Bizottság elnökét kérte fel az előterjesztés rövid
ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az előterjesztésben szereplő szerződés a
Gyomaendrődi Önkormányzat és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. között köttetett, miszerint
felek megállapodnak, hogy milyen ütemezésben történik a kifizetés. A felek megállapodnak a
vállalkozói díjak elszámolásában, a Kft. minden negyedévben köteles beszámolni a felhasznált
pénzekről. A mindenre kiterjedő vállalkozási szerződés-tervezetet minden bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület számára.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e a napirendhez kapcsolódó kérdés, észrevétel. Mivel
hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadásáról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
18/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. között a zöldterület-kezeléssel
kapcsolatos feladatok ellátására létrejövő vállalkozási szerződést.
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500, Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1.,képviseli:Várfi András polgármester), mint Megrendelő
Másrészről a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. (5500, Gyomaendrőd, Ipartelep u.2,
képviseli: Gurin László ügyvezető), mint Vállalkozó között az alábbi napon és helyen a
következő feltételekkel:
1./ A Felek megállapítják, hogy a vállalkozót 2009. 01. 01. napján Gyomaendrőd Város
Önkormányzata hozta létre száz százalékig önkormányzati tulajdonban lévő új társaságként,
melynek éves nettó árbevétele 90%-a az egyedüli tag Önkormányzattal kötendő szerződéseinek
teljesítéséből származik. A Vállalkozó fő tevékenysége 8130.’08 TEÁOR kódszámú
Zöldterület-kezelés, illetve közhasznú tevékenységet segítő üzletszerű gazdasági tevékenysége
a 7820 ’08 TEÁOR kódszámú Munkaerő-kölcsönzés. A Vállalkozó a Megrendelő
Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes társasága.
2./ A fentiek alapján a Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén végezendő zöldterület-kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátását. Az
elvégzendő feladat pontos meghatározását a szerződés szerves részét képező melléklet
tartalmazza.
3./ A Felek rögzítik, hogy a 2./ pont szerinti szolgáltatás ellenértéke 2009. évre 25.000.000.Ft,
azaz huszonötmillió Forint.
4./ A Felek megállapodnak, hogy a 3./ pont szerinti vállalkozói díj évente január 1-i hatállyal a
szolgáltatásra vonatkozóan a KSH által hivatalosan közzétett infláció mértékével változik.
5./ A felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a szükséges feladatok elvégzéséhez a szerződés
aláírásától számított 30 napon belül 1.460.250 Ft előleget ad a Vállalkoznak, amellyel a
negyedév végén köteles elszámolni. Ezt követően a vállalkozói díj megfizetése a megrendelt
feladat teljesítése után utólag, a Vállalkozó által kiállított részletes számla alapján történik.

6./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó gondoskodik a közmunka program
keretében a kizárólag a tevékenységi körében foglalkoztatásra kerülő munkavállalók napi
munkavégzésének szakszerű irányításáról, szervezéséről, az Mt. 102.§ és 106§-ban foglaltakra
is figyelemmel. A Kft köteles különösen figyelemmel lenni a munkaegészségügyi előírásokra,
a munkabalesetek megelőzésére, a hatékony és eredményes foglalkoztatásra, valamint a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. és annak végrehajtására kiadott szakmai
jogszabályokban meghatározott feltételekre. A Kft köteles továbbá gondoskodni a dolgozók
munkaidejének nyilvántartásáról, a munkafegyelem megtartásáról, a munkavégzéshez
szükséges eszközök, védőfelszerelések biztosításáról. A Kft köteles a közmunka-program
keretében végzett tevékenységről negyedévente a Polgármesteri Hivatalnak beszámolni.
7./ A Felek rögzítik, hogy a jelen jogügylettel kapcsolatban a Kbt. 2/A.§ (1) bekezdés szerinti
feltételek fennállnak, így az ügylet a Kbt. 2§ (1) bekezdése alkalmazásában nem minősül
szerződésnek.
8./ A Felek a Kbt. 2/A § (4) bekezdése alapján a jelen szerződést annak aláírásától számított
3éves határozott időtartamra kötik azzal, hogy a szerződéses időtartam közbeszerzési eljárás
mellőzésével akkor hosszabbítható meg, ha az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesülnek.
9./ A Kbt.2/A. § (5) bekezdése alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata legalább
háromévenként-független szakértő igénybevételével-hatáselemzés készítésére köteles,
amelynek keretében megvizsgálásra kerül a jelen szerződés teljesítésének tapasztalati, így a
közfeladat ellátásával összefüggésben végzett gazdasági tevékenység minősége, hatékonysága,
valamint, hogy indokolt-e önkéntes közbeszerzési eljárás lefolytatása.
10./ A felek törekszenek arra, hogy a jelen szerződéssel, annak értelmezésével, teljesítésével,
illetve a jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket
jóhiszeműen, egymás között ésszerű időn belül rendezzék. Ennek érdekében a feleket
együttműködési kötelezettség terheli.
11./ A jelen szerződésre egyebekben az Mt., a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadók.
12./ A jelen szerződést a felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, cégszerűen írják alá. Az aláíró felek kijelentik, hogy a fent megjelölt
szervezetek képviseletére és a jelen szerződés aláírására jogosultak.
Gyomaendrőd, 2009. január
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseli:Várfi András polgármester
Mint Megrendelő

Zöldpark Gyomaendrőd Kft
képviseli: Gurin László
Mint Vállalkozó

Határidő: azonnal

Melléklet a vállalkozási szerződéshez
2.

Vállalkozó vállalja, hogy az alábbi részletezés szerint teljesíti a parkfenntartási munkákat
a) Kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő kézi fűkaszálással és a kaszálék összegyűjtése összesen
4 hektár 1838 m2 akadályoztatott, parkosított területen az alábbi részletezés szerint.
ha. m2

Kner tér
0.1600

Szabadság tér
központi rész
0.2662
Református templom, iskola melletti rész 0.2390
Sportcsarnok melletti terület
0.0840

Hősök útja
(Fő út – Kossuth Lajos út között)
0.0804

Fő út
(Hősök útja – Kodály Z. utca: az út és az
ingatlanok előtti zöldterület, valamint a
kerékpárút melletti zöldfelület a belvízleve-









zető csatorna és a közút között)
0.4970
1919-es emlékmű körüli zöldfelülete
0.1092
Kolmann ltp. előtti zöldterület
0.3236
Bajcsy-Zs. út – Fő út közlekedési csomópont
0.0853
Kossuth L. utca (Pásztor J. út – vasútállomás közötti területen
a járda és a közút között)
0.2042
vasútállomás előtti park
0.1956
Pásztor J. út
/Fő út – Kossuth u./
0.0473
Pásztor János tér
0.0782
Október 6. ltp. zöldterületének kijelölt része
1.1028
Hősök tere, Dombszög
0.4633
Blaha L. utca
/Fő út – Endrődi utca/
0.2477
4.1838

b) Kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő szegélynyírással és a kaszálék összesen 4 hektár 1887
m2 akadályoztatott parkosított területen az alábbi részletezés szerint:
ha. m2

Erzsébet liget, rendezvényterület körüli rész
0.8000

Buszforduló, a sportpályából kivett terület
0.0925

Vásártéri lakótelep központi játszótere
0.7200

Damjanich János tér (középső terület)
0.0450

Október 6. ltp. zöldterületének egy része
1.3372

Kilián tér
0.7180

Ridegvárosi játszótér
0.4760


4.1887

c) Cserjék metszése, szükség szerint ifjítása az alábbi területeken:












Gyomai buszforduló
Erzsébet ligeti játszótér
Szabadság tér központi rész
Kis Bálint Általános Iskola előtt, Hősök útja
Kner tér
Bajcsy-Zs. út – Fő út közlekedési csomópont
Arany J. u. – Rákóczi u. sarok
Damjanich János tér
Szent Gellért Kat. Ált Iskola előtt
Népligeti játszótér
Rózsahegyi Kálmán K. Ált. Iskola előtt

15 db cserje
15 db cserje
20 db cserje
80 db cserje
80 db cserje
50 db cserje
25 db cserje
40 db cserje
25 db cserje
130 db cserje
100 db cserje

d) Sövénynyírás az alább meghatározott területeken:
hossza (fm)



szélessége
Kner tér
Szabadság tér
Hősök útja
Fő út
Kolmann ltp.
Kossuth L. utca





Pásztor J. út
Hősök tere
Blaha L. utca






Ligustrum sp.
S ymphoricarpos sp.
Deutzia sp.
Ligustrum sp.
/Hősök útja – vasútállomás/
Spiraea, Ligustrum, Lonicera sp.
Philadelphus sp.
Ligustrum, Spiraea sp.
Ligustrum sp.

e) A város területén lévő rózsaágyak növényeinek metszése, vadalása:
 Szabadság tér
 Kner tér

115
11
133
1200
134
441

0,50 m
0,70 m
0,40 m
0,40-0,70 m

50
280
45

0,80 m
0,40-1,20 m
0,70 m
2409 fm

48 m2
11 m2

0,70-0,80 m



Tompa Mihály utca–Fő út kereszteződése

36 m2
95 m2

f) Egynyári virágágyak előkészítése, kiültetése, az edényes muskátlik kihelyezése a
villanyoszlopokra.
A virágágyi kiültetésekhez szükséges palánták megrendeléséről Megbízó gondoskodik, és
azokat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja legkésőbb az ültetések napján.
Vállalkozó feladata:
 a virágágyakban lévő előző ültetési anyag kiszedése és a talaj ültetésre alkalmas állapotra való
előkészítése;
 a kétnyári virágok közé telepített hagymás növények szakszerű kiszedése, szárítása, és a
hagymák méret szerinti osztályozása, valamint Ajánlatkérő által meghatározott raktárhelyre
történő elszállítása;
 Vállalkozó felel a virágok szakszerű elültetéséről és gondozásáról. A szakszerűtlen
vállalkozói tevékenységből eredő károkat Vállalkozó köteles megtéríteni Megbízó részére.
Vállalkozó az ültetendő virágok átvételét megtagadhatja, ha azok kiültetésre nem
alkalmasak.
A 2009. évi egynyári virágfelületek kiültetési tervezete:
helye

területe /m2/

helye

területe /m2/

Szabadság tér

75
21
9
32
51

Bajcsy-Zs. út – Fő út sarok
Pásztor János tér
Vasútállomás előtti park
Hősök tere
Dombszög
Blaha L. úti gyógyszertár előtti
virágágyak
Kőedények, fa virágládák a fenti
virágágyak közelében
Liget Fürdő főbejárata
Nagylapos, Idősek klubja előtti
közterület

21
40
110
30
50

Hősök út – Fő út sarok
Kner tér
Kolmann ltp.
1. Jókai M. utca felöl

32

2. Fő út felöl

32

3. V-alakú

44

72
18
46
7

ÖSSZTERÜLET: 690 m2
2.
A villanyoszlopokra kihelyezendő edényes növénykompozíciók elkészíttetéséről a Megbízó
gondoskodik, és azokat a kihelyezés napja előtt Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
Vállalkozó gondoskodik az évente összesen 150 db, ’27’-es méretű műanyag cserépbe ültetett
növénykompozíció tavaszi kihelyezéséről, és október végétől történő kiürítéséről majd a kiürített
edények Megbízó által meghatározott raktárhelyre történő szállításáról
3.
Öntözés: a felsorolt virágágyak, a villanyoszlopokra kihelyezett virágedények rendszeres locsolása a
Vállalkozó feladata, melyhez köteles biztosítani az öntözéshez szükséges személyzetet és az
öntözővizet.

22. napirendi pont
Gyomaszolg Kft-vel kötendő megállapodás jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét a napirendi pontról való
tájékoztatásra.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Gyomaközszolg Kft. 100%-ban önkormányzati
tulajdonú társaság, mely Gyomaendrőd város közigazgatási területén végzi el a szilárd lakossági és
vállalkozói hulladék begyűjtését és ártalmatlanítását. Ennek a jogosultságnak a szerződésben való
rögzítését tartalmazza, melyet a bizottságok megtárgyalták. Az előterjesztést elfogadásra javasolta a
képviselő-testület részére.

Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e a napirendhez
hozzászólás, kérdés. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozatról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a Gyomaközszolg Kft-vel kötendő megállapodást, és az
alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
19/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és a Gyomaközszolg Kft. által kötendő megállapodást az alábbiak szerint:
MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500. Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1. képviseli: Várfi András polgármester)
Másrészt a Gyomaközszolg Kft. (5500. Gyomaendrőd, Ipartelep u.2. Képviseli: Egeresi
András ügyvezető) között a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvényben, a
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendeletben, valamint a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII.27)
Gye. Kt. Rendeletben és az azt módosító 55/2008. (XII.22) Gye. Kt. Rendeletben foglaltak
alapján, az alábbi napon és helyen a következő feltételek mellett:
Előzmény:
A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 21§ (1) bekezdése alapján a
települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a települési hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Ezen törvény 23§-ban foglalt
felhatalmazás alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. Rendeletet, amelynek 1§ (7) pontjában a Gyomaközszolg Kft-t
jelöli meg, mint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás
rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltatót. Ezen kötelezettség
teljesítésének szerződéses kereteit a felek közt 2007. január 31. napján kelt Vállalkozási
Szerződés tartalmazza Az elvégzett közszolgáltatás ellenértékeként a rendelet közszolgáltatási
díj fizetését írja elő, amelynek megfizetése az ingatlantulajdonosok kötelezettsége. A
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28) Kormányrendelet 3.§ (5) bekezdése és ezzel összhangban
a 44/2007. (XII. 27) Gye. Kt. Rendelet 16.§ (2) bekezdése alapján amennyiben a
közszolgáltatási díjat az önkormányzat az (1)-(4) bekezdés (a Rendeletben: 6.§ (1)-(5) pont)
alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, (tehát a közszolgáltatási díj
összege nem fedezi teljes egészében a közszolgáltatás teljesítésével, kapcsolatos feladatokkal
járó költségeket) a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak
megtéríteni. A 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. Rendelet módosításáról szóló 55/ 2008. (XII. 22.)
Gye. Kt. Rendelet rendelkezik a 2009. január 1. napjától hatályba lépő közszolgáltatási díjak
összegéről. Ezen díjakkal kalkulált 2009. évi lakossági és vállalkozói hulladékszállítási
árbevétel és hulladékszállítási költségek különbözete alapján a 2009. évre várható
önkormányzati díjkompenzáció maximális éves összege bruttó 25.388.886 Ft, azaz
huszonötmillió-háromszáznyolcvannyolcezer-nyolcszáznyolcvanhat Forint, mely folyamatos
szolgáltatásként kerül leszámlázásra.
1./ A Felek megállapodnak abban, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. év első
negyedévében a negyedév első hónapjának 15. napjáig a Gyomaközszolg Kft. részére számla
ellenében átutalja az adott negyedévre eső díjkompenzáció összegét, majd az ezt követő

negyedévekben a negyedév második hónapjának 5. napjáig kerül utalásra számla ellenében az
adott negyedévre kalkulált díjkompenzáció előző negyedévi tényleges elszámolásával
korrigált összege.
2./ A Felek megállapítják, hogy a díjkompenzáció maximális összege 2009. év minden
negyedévében-tekintettel a díjkompenzáció maximális éves összegére (bruttó 25.388. 886.Ft)bruttó 6. 347.223Ft, azaz hatmillió-háromszáznegyvenhétezer-kettőszázhuszonhárom Forint.
3./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Gyomaközszolg Kft. köteles minden negyedévet
követő hónap testületi ülésére elszámolást készíteni a lezárt negyedév tényleges bevételeinek
és kiadásainak alakulásáról. Az elszámolásból adódó esetleges önkormányzati túlfizetés
összegével a következő negyedévre járó díjkompenzáció összege csökkentésre kerül.
A második negyedévtől kezdődően az így meghatározott díjkompenzáció összege az adott
negyedév második hónapjának 5.-napjáig kerül átutalásra a Szolgáltató részére számla
ellenében. (A jelen megállapodás értelmében május, augusztus és november hónap 5. napján)
4./ A Felek kijelentik, hogy a Gyomaközszolg Kft. a 2009. évi hulladékszállítás árbevételének
és kiadásának tényleges alakulásáról köteles végleges, összesített elszámolást készíteni és a
Képviselő-testület felé erről beszámolni a tárgyévet követő év január 31. napjáig. (jelen
szerződés tekintetében tehát 2010. 01. 31. napjáig.)
5./ A Felek megállapodnak, abban, hogy a 4./ pontban foglalt elszámolás Képviselő-testület
általi elfogadását követően Gyomaendrőd Város Önkormányzata köteles a többlet
díjkompenzáció összegét a Gyomaközszolg Kft. felé számla ellenében az elszámolás
elfogadását követő hónap 15. napjáig megtéríteni. (jelen szerződés tekintetében 2010. 02. 15.
napjáig).
6./ A Felek rögzítik, hogy a jelen jogügylettel kapcsolatban a Kbt. 2/A. § szerinti feltételek
fennállnak, így az ügylet a Kbt. 2.§ (1) bekezdése alkalmazásában nem minősül szerződésnek.
7./ Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói
út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre.
8./ A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására jogosultak.
9./ A Felek a jelen Megállapodást elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írják alá.
10./ A Felek által nem szabályozott kérdésekre a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. Törvényben, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendeletben, valamint a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
44/2007. (XII.27) Gye. Kt. Rendeletben és az azt módosító 55/2008. (XII.22) Gye. Kt.
Rendeletben, valamint a Kbt-ben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.
Gyomaendrőd, 2009.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Várfi András polgármester

Gyomaközszolg Kft.
képviseli: Egeresi András ügyvezető

Határidő: azonnal
23. napirendi pont
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Együttműködési Megállapodásának és
Társulási Megállapodásának módosítása

Várfi András polgármester felkérte Tóthné Rojik Edit oktatási előadót röviden ismertetesse az
előterjesztést.
Tóthné Rojik Edit oktatási előadó tájékoztatta a jelenlevőket az előterjesztésről. Elmondta, a
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Tanácsa 2009. január 9-én tartott üléséről határozati
javaslatokat küldött. Egyrészt a tagönkormányzatok képviselő-testületi határozatait kérik az
Együttműködési Megállapodás módosításáról, másrészt a Társulási megállapodás módosításáról szóló
határozatokat.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, hozzátette, két határozati javaslatról kell
szavazni. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Mivel hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket
az Együttműködési Megállapodás és a Társulási Megállapodás módosításáról szóló határozati
javaslatokról való szavazásra.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
20/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési
Társulás tagönkormányzataként jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési
Megállapodás módosítását.
Határidő:

azonnal

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
21/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési
Társulás tagönkormányzataként jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező Társulási
Megállapodás módosítását.
Határidő: azonnal

24. napirendi pont
Békési Kistérség együttműködésével kiépített informatikai rendszer bemutatása
Várfi András polgármester a tájékoztatásra megkérte Megyeri László aljegyző urat.
Megyeri László aljegyző elmondta, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja keretében a
Békési Kistérségi Társulás önkormányzatai egy pályázat keretében elnyert forrásból valósítják meg a
kistérség településeit összekötő optikai kábel kiépítését. A Békési Kistérségben korábban
Gyomaendrőd is benne volt. A megvalósítás lehetőséget nyújt korszerű infrastruktúrával azon terület
szélessávú internettel való ellátására, amelyek más üzleti forrásból nem tudnak hozzájutni.
Gyomaendrőd számára az intézmények összekötése miatt lényeges, mert a Polgármesteri Hivatal és az
Önkormányzat önállóan működő intézményei ezen keresztül tudnak kommunikálni, adatforgalmat
lebonyolítani és szoftverek, adatbázisokat elérni. A forrás korlátozottsága miatt a kábel az endrődi
településrészre nem ér át, ezért pótlólagos műszaki megoldást keresnek, hogy a Kirendeltség és a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola is a rendszerbe be tudjon kapcsolódni. A rendszer
beindítása után korszerű informatikai struktúra indulhat be, valamint megkezdődhet a lakosság felé is
az elektronikus közigazgatási szolgáltatások elindítása, különösen a most folyamatban lévő ÁROP
pályázat megnyerése esetén. Hozzáfűzte még, hogy a határozati javaslat módosulna az ülés előtt
kiosztott Antenna Hungária által megküldött szerződési ajánlattal. A határozat második bekezdése a
következők szerint szólna: A Képviselő-testület az Antenna Hungária Zrt., a PolarNet és Professzionál

Zrt. szerződési ajánlatát elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy az informatikai hálózaton nyújtott
internet és rendszerintegrációs szolgáltatás, továbbá a minősített ügyiratkezelő szoftver egyszeri
bevezetési és éves előfizetési költségét az utolsó elfogadott ajánlatok alapján a költségvetésben
terveztesse meg.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e az előterjesztéshez
csatlakozó kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket az aljegyző úr által
ismertetett kiegészítés szerinti határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatot és alábbi határozatot hozták: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
22/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a békési kistérség GVOP-4.4.2-05/1.2005-12-0010/4.0 azonosítószámú pályázat befejezéséről és a kistérségi hálózaton
megvalósítható tartalomszolgáltatási tervekről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület az Antenna Hungária Zrt., a PolarNet és Professzionál Zrt. szerződési
ajánlatát elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy az informatikai hálózaton nyújtott internet és
rendszerintegrációs szolgáltatás, továbbá a minősített ügyiratkezelő szoftver egyszeri
bevezetési és éves előfizetési költségét az utolsó elfogadott ajánlatok alapján a
költségvetésben terveztesse meg.
Utasítja az intézmények vezetőit, hogy a hálózati szolgáltatásokat a jegyző által kiadott
ütemterv szerint folyamatosan vegyék igénybe és a szükséges munkaszervezési, takarékossági
intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: azonnal, illetve 2009. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
25. napirendi pont
KEOP -1.1.1-pályázati projekt megállapodás kiegészítése
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetésére felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét.
Izsó Csaba bizottsági elnök röviden elmondta, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Tanácsa 2008. évben pályázatot nyújtott be a KEOP-1.1.1 „Szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek
fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” címmel. A pályázható elemeket felsorolta, miszerint beadható
hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, zöldhulladék-gyűjtő-, szállító jármű beszerzése, zöldhulladék
aprító beszerzése, zöldkukák, komposztálók, konténerek és zöld konténerek beszerzése. Az első
fordulóban a pályázat 12.806.667 forint támogatásban részesült, ebből Gyomaendrődre 537.880 forint,
2009. évben 60.690 forint, valamint 2010-ben 477.190 forint. A társulási tanács a december 10-i
ülésén a megállapodás tervezetét elfogadta.
Várfi András polgármester a tájékoztatást megköszönte, elmondta, hogy egy pályázat kiegészítéséről
szól a határozat. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
23/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzata egyetért a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
által benyújtott KEOP- 1.1.1 „Szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körösszögi Kistérségben” c. pályázat megvalósítására vonatkozó megállapodás kiegészítésében
foglaltakkal, és felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2009. november 15.
Felelős: Várfi András polgármester
26. napirendi pont
Geotermikus pályázat
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó Bizottság elnökét az előterjesztés
rövid ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, az előterjesztés geotermikus pályázatról szól. Fontos, hogy az
intézmények, gazdálkodó szervezetek takarékoskodjanak az energiával. Keresni kell a megoldást arra,
hogy az önkormányzati intézményeket, sportlétesítményeket, fürdőt milyen formában, milyen
energiaforrással látják el. Az Opál Mérnöki Iroda geotermikus energiáról szóló anyaga illik a KEOP
4.4.0 – Hő- és villamos energia támogatása megújuló energiaforrásból című pályázatra. A pályázatnak
azonban következő kockázatai vannak. Kevés a támogatási összeg, nagy a saját erő aránya. 58 millió
forintba kerülne az önkormányzatnak a lehívható 30 millió forint mellett, megtérülési idő 7,4 év. A
pályázat benyújtásának határideje 2009. január 31. A következő időben kiírásra kerülő pályázati
konstrukciók nem ismertek. A jövőben a használt termálvíz mennyisége megnő, a Hantoskerti holtág
vízminősége viszont romlik. Előnye a pályázatnak, hogy a fűtési költségek csökkennek. A
Városfenntartó Bizottság azon a véleményen volt, hogy most ezen pályázatban ne vegyenek részt. A
pályázatírók információi alapján az önkormányzat kedvezőbb konstrukcióval bíró pályázatban is részt
tud venni.
Várfi András polgármester hozzátette, az előterjesztésben ismertetett összegek igen magasak, nem
meggyőzőek az önkormányzat részére. A rövid határidő ellenére végig kell gondolni újra, akár újra
terveztetés megvalósításával. Az ülés előtt kapott kiegészítésben jobb kondíciókkal bíró pályázati
lehetőségről kaphattak tájékoztatást a képviselők. Az alternatív energia forrásokkal: termálvíz,
szélenergia, napenergia számos formájával foglalkozni kell, mivel naponta találkozunk azokkal a
hírekkel miszerint fogyóban a fosszilis energia, amit néhány héttel ezelőtt át is élhettünk. Javasolta a
II. határozati javaslat elfogadását, jobb átgondolás után és kedvezőbb feltételek mellett tegyék meg.
Vass Ignác képviselő hozzátette, a Pénzügyi bizottság hasonló véleményen volt, most és ilyen
feltételek mellett nem javasolták a pályázat benyújtását. Az Opál Mérnöki Iroda által beadott terveket
megnézte, véleménye szerint sokkal jobb terveket is lehet készíttetni.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e még kérdés vagy hozzászólás. További hozzászólás
hiányában a II. határozati javaslatról való szavazásra kérte fel a képviselőket, miszerint nem kívánnak
pályázatot benyújtani jelen feltételek mellett.
A képviselő-testület a határozati javaslatot 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
24/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete a meglevő KEOP 4.1.0 konstrukcióra nem kíván most
benyújtani pályázatot.
Határidő: azonnal

27. napirendi pont
Lemondás fel nem használt TEUT támogatásról
Várfi András polgármester a napirend ismertetéseként elmondta, a támogatás a Lévai és Kálvin út
felújítását célozta. A beruházás megvalósult, a kivitelező 99.720 forinttal alacsonyabb összegű számlát
nyújtott be, mint a támogatási szerződésben meghatározott összeg. Mivel a pályázatnak 50%-os
támogatottsága volt, ennek az összegnek a fele, azaz 49.860 forint nem illeti meg az önkormányzatot.
A határozati javaslat alapján erről az összegről az Önkormányzat lemond és visszautalásra kerül.
A tájékoztatás után megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Hozzászólás
hiányában a felkérte a képviselőket a napirendi pontról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatban foglalt támogatás fel nem
használt részéről való lemondást, és az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
25/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 04000208U számú Támogatási Szerződés szerint
megvalósult „Lévai-Kálvin út felújítása” c. pályázat kapcsán igénybe nem vett támogatási
összegről, azaz 49.860 Ft-ról lemond.
Határidő: azonnal
28. napirendi pont
Beszámoló a 2008-ban megvalósított beruházásokról
Várfi András polgármester a napirend rövid ismertetésére felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatóul elmondta a 2008-as év Gyomaendrőd számára jelentős
beruházásokkal zárult, mely a lakosság élethelyzetét pozitívan befolyásolja. A Belvíz II. ütem átadás
megvalósulása, a Selyem út III. ütem, valamint a 8 darab új belterületi utak átadása mind ezt
szolgálták. A jövőben sem kívánják a fejlesztési filozófia megváltoztatását. Az előterjesztés
tartalmazza a 2008. évben megvalósult beruházásokat tételesen, összegszerűen. A város beruházásai
célirányosan, jó ütemben kerülnek megvalósításra. Jelen anyagban nem szerepel a vasúti
rekonstrukciós beruházás, a pályatest, felső vezeték, egyéb műszaki berendezések teljes
rekonstrukciója 17 milliárd forint beruházással. Átadás után kényelmesebb és gyorsabb közlekedést
élvezhet a lakosság. Az endrődi közúti híd felújítása a város nyugati kapuja az ország felé, melynek
megszépülése nagyon fontos Gyomaendrőd számára.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, hozzátette, a bizottság elnök úr kitekintést
adott azokra a beruházásokra is, melyek megyei beruházások, de azt is magunkénak kell éreznünk,
ami a városunkat is érinti.
Hangya Lajosné képviselő asszony megkérdezte, hogy a 46-os számú főúton elhelyezett
sebességmérő által a gyorshajtás miatt kivetett büntetés összege hova folyik be. A város bevételeit
növelik-e.
Várfi András polgármester az osztályvezető asszonyt kérte fel a válaszadásra, előtte azonban
elmondta, a megvalósítás kezdetekor a cél nem a büntetések kiszabása volt, hanem a településen a
biztonságos, balesetmentes közlekedés elősegítése. A Bajcsy Zs. úton felállított traffipax készülék
jelenleg még nem működik, megfelelő előjelző táblák kihelyezése után kezdődik el a működése.

Liszkainé Nagy Mária a Városüzemeltetési osztály vezetője elmondta, a forgalom csillapítására
szolgáló berendezés beruházása a Közútkezelő Khtv-val közösen valósult meg. A bírságok és a
felvételek a Budapesti Rendőr Főkapitányságra érkeznek meg, így a bevétel ott jelentkezik. Annak
összegét a rendőrség és a Közút kezelője osztja meg, a város bevételeit ezen összegek nem
gyarapítják.
Várfi András polgármester az osztályvezető asszony tájékoztatását megköszönte. További
hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a 2008. évi beruházásokról szóló beszámolót és az alábbi
határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
26/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2008. évi beruházásokról szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
29. napirendi pont
Projektmenedzseri Iroda 2008. évi beszámolója
Várfi András polgármester megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés rövid
ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben tételesen felsorolva szerepel a
Projektmenedzseri iroda által elkészített, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által 2008. évben
beadott 27 pályázata. Eddig 20 pályázat elbírálása történt meg, ebből 13 részesült összesen 198
milliárd forint összegű támogatásban. Hat pályázatot forráshiány miatt utasítottak el. Az iroda jól
dolgozik, a pályázatok tartalma jó, az elutasítások nem a pályázatok formai hibájából kerülnek
elutasításra. Kérte a képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában a képviselőket felkérte a beszámoló elfogadásáról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai 16 igen szavazattal a Projektmenedzseri iroda 2008. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadta, és a következő határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
27/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Projektmenedzseri Iroda 2008.
évi beszámolóját.
Határidő: azonnal
30. napirendi pont
Településrendezési tervek felülvizsgálatáról tájékoztatás
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.

Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Településrendezési tervek felülvizsgálata
kapcsán egy Településfejlesztési Koncepció készült az elmúlt év folyamán. Ez megelőzte a már hét
évvel elfogadott Településrendezési tervek felülvizsgálatát. A felülvizsgálatra – mely magában
foglalja a településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat készítését – az
Önkormányzat pályázaton támogatást nyert. A közbeszerzési eljárásban öt ajánlattevő tette meg
ajánlatát, melyek bontása január 6-án megtörtént. Határidőben két ajánlattevő pótolta a hiányokat. A
nyertes a VÁTI Városépítési Kft. (Budapest) lett. A rendezés célja az általános felülvizsgálat, valamint
a fürdő bővítésével kapcsolatban a Hantoskerti holtág és a Hármas-Körös gátja által határolt területre
vonatkozó szabályozás módosítása és az ipari park területének növekedése miatti szabályozás
módosítása. Felhívta a képviselők figyelmét, most kell az észrevételeket, fejlesztési elképzeléseket
közölni a terv készítővel. A város fejlődésének megfelelő ütemben való fejlődése fontos. A település
előnyös sajátosságainak kiemelése jelentős a településrendezési terv elfogadáshoz, és Gyomaendrőd
hosszú távú stratégiájának elkészítéséhez.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztatás
elfogadásáról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a Településrendezési tervek felülvizsgálatáról szóló
tájékoztatást és az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
28/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Településrendezési tervek felülvizsgálatáról szóló
tájékoztatót.
Határidő: azonnal

31. napirendi pont
Jelentés az „Üvegzseb” törvényben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról
Várfi András polgármester az „Üvegzseb” törvényben meghatározott önkormányzati feladatok
végrehajtásáról szóló előterjesztés ismertetésére felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét.
Vass Ignác bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az Országgyűlés a közpénzek felhasználású
köztulajdon felhasználásának nyilvánosságra hozatalának és láthatóvá tételének érdekében megalkotta
az „Üvegzseb” törvényt, melyben szabályozzák, hogy az 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó
értékű állóbeszerzéseknél, értékesítéseknél, vagyonbeszerzéseknél a szerződések tárgyát és a
folyamatot hatvan napon belül közzé kell tenni. Az önkormányzat ezen feladatának eleget tett. Kérte a
jelentés elfogadását.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában a képviselőket felkérte a szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták az „Üvegzseb” törvényben meghatározott feladatok
végrehajtásáról szóló jelentést és az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
29/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2003. évi XXIV. „Üvegzseb Törvény” alapján a város
hivatalos honlapján közzétett szerződésekről készült jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal

/Vass Ignác képviselő elhagyta az üléstermet, jelen van 15 képviselő/
32. napirendi pont
Teljesítménykövetelmények meghatározása 2009. évre
Várfi András polgármester a köztisztviselők egyéni munkateljesítményét megalapozó
teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló 2009. évre szóló kiemelt célokról szóló napirendi
pontról való tájékoztatásra Jegyző urat kérte fel. Az előterjesztést minden bizottság véleményezte.
Dr. Csorba Csaba jegyző röviden összefoglalta az előterjesztést, elmondta, hogy az anyag az
interneten megtalálható. Minden évben el kell készíteni és meg kell határozni azokat a célkitűzéseket,
melyeket kiemelten kell kezelni a Polgármesteri Hivatalnak a munkavégzés során. Más jogszabályban
meghatározott feladatainak is maximálisan meg kell felelni a köztisztviselőknek. A 2009. évi
költségvetési évre nyolc prioritás kerül meghatározásra, melyek között a költségvetési intézmények
alapító okiratainak felülvizsgálata, mivel egy átfogó jogszabályváltozás történt. Az EU Parlamenti
választásokra való felkészülés mindig is kiemelt feladat volt a Hivatal számára. A településrendezési
terv felülvizsgálatában minden osztály közreműködik, adatszolgáltatásban, előterjesztések
készítésében. A GVOP pályázat által elnyert informatikai rendszer kiépítése egy része a feladatnak, az
Államháztartási Rendszer Operatív Programján belül a Polgármesteri Hivatal döntés előkészítés és
egyéb feladatainak a korszerűsítésére a két folyamatot ötvözni kell és ennek szervesen illeszkednie
kell a kistérségi informatikai rendszerhez. Gyomaendrődnek arra kell törekednie, hogy a Békési és a
Körös-szögi Kistérség között megtalálja a megfelelő kapcsolatot. A belső piaci szolgáltatásokról szóló
EK irányelvnek megfelelő jogharmonizációt folyamatosan biztosítani kell, a helyi rendeletek február
28-ig kerülnek felülvizsgálatra. A belvízvédekezéssel kapcsolatos feladatok, az ahhoz csatlakozó
pályázatok, elszámolások szintén jelentős feladatot jelentenek 2009. évben. A fő célkitűzésekhez a
képviselő-testület
által
meghatározott
egyéb
feladatok
is
szerepeltethetők.
A
teljesítménykövetelmények alapján készül el a teljesítményértékelés év végén, melynek kapcsán
lehetőség nyílik a bér eltérítésre, mellyel azonban az elmúlt időszakban a munkáltató nem élt.
Várfi András polgármester a tájékoztatást megköszönte, megkérdezte van-e kérdés az
előterjesztésben megfogalmazottakkal kapcsolatban. Hozzászólás hiányában a képviselőket felkérte a
célkitűzésről szóló határozati javaslatról történő szavazásra.
A képviselők 15 igen szavazattal elfogadták a Gyomaközszolg Kft-vel kötendő megállapodást, az
alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
30/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja 2009. évre a Polgármesteri Hivatal célkitűzéseit.
Határidő: azonnal

/Vass Ignác képviselő megjelent az ülésteremben, jelen van 16 képviselő/
33. napirendi pont
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve
Várfi András polgármester elmondta, a képviselő-testület akkor tud megfelelően dolgozni, ha
tervszerűen dolgozik, ezért minden évben el kell készíteni a munkaprogramot, melynek mentén

megszervezésre kerülnek a képviselő-testületi ülések, döntések készülnek. A 2009. évi munkaterv
elkészült, kérte a képviselő-testületet a munkaterv elfogadására azzal, hogy a képviselő-testületi ülés
napirendi pontjaira a képviselők bármikor tehetnek javaslatot és a munkatervet szabadon módosíthatja.
A város lakosságának a képviselő-testület tagjain keresztül is joga van napirendi pontokra javaslatot
tenni.
Megkérdezte van-e a napirendi ponthoz kapcsolódóan észrevétel, kérdés. Megállapította, hogy
hozzászólás nincs ezért a képviselőket felkérte a munkaterv elfogatásáról szóló határozat
megszavazására.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2009. évi
munkatervét, az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
31/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2009. évi munkatervét az előterjesztés mellékletét képező
tervezet szerint elfogadja, figyelemmel az 1990. évi LXV tv. 12. §-ban, valamint a 7/1991. (IX. 19.)
KT. rendelet 10. §-ban foglaltakra.
Határidő: azonnal

34. napirendi pont
Képviselő-testület működésének törvényességi ellenőrzése
Várfi András polgármester a Jegyző urat felkérte az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, jelen esetben nincs olyan szervezet, mely az
önkormányzatok törvényességi felügyeletét. Azt a Közigazgatási Hivatalt mely regionális vagy
megyei szinten működött, az Alkotmánybírósági döntésre figyelemmel a Kormány átszervezte,
létrehozta az Államigazgatási Hivatalt. Eredményeképpen mindenben a Közigazgatási Hivatal
jogutódja az Államigazgatási Hivatal a törvényességi felügyelet kivételével. A jegyzőnek ezen
szervnek kell a jegyzőkönyveket, képviselő-testületi anyagokat megküldenie. A jogszabálysértések
megállapítását ezen úton lehetett bírósági útra terelni. A felemás helyzet feloldására tette meg
javaslatát, miszerint a jegyző a képviselő-testület működésével kapcsolatos anyagokat elküldi az
Államigazgatási Hivatalnak, az áttekinti, probléma esetén lefolytatja a konzultációs eljárást. Szoros
összefüggésben van a regionális átszervezéssel. Gyakorlati megoldásként egy külső kontrollt jelent a
határozatban javasolt Államigazgatási Hivatal általi ellenőrzés.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, hozzátette, hogy a Magyar Köztársaság
regnáló kormányának feladata a közigazgatás szervezése, átszervezése, melyet nem jól hajtott végre,
joghézag van, miszerint nincs az önkormányzatok felett törvényességi felügyelet. A mostani
ellenőrzés alá való önként jelentkezés célja a törvényességi felügyelet, a magasabb jogszabályoknak
megfelelő rendeletek alkotása érdekében. Mivel kontrollra szükség van, javasolta a határozati javaslat
elfogadását.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati
javaslatról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a törvényességi felügyelet alá való bejelentkezési
kötelezettséget, és az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
32/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a jegyző, az 1990.
évi LXV. tv. 17.§ (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének olyan módon tesz eleget, hogy a
képviselő-testületi és a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyveket és az ezzel kapcsolatos
előterjesztéseket megküldi a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Békéscsabai
Kirendeltségének.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző

35. napirendi pont
Gyomaendrőd 20 éve város
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, Gyomaendrőd 20 éve város, az új szlogen szerint
„Gyomaendrőd, a 20 éves város”. Hamarosan megünneplésre kerül az egyesült település várossá
avatásának 20. évfordulója. A minden bizottság által tárgyal előterjesztésben szerepel, hogy egy nyitó
ünnepséggel emlékezik meg a várossá nyilvánításról a város, mely 2009. március 13. és 15. között
lesz. Minden ez évben történő esemény szlogenje a „Gyomaendrőd a 20 éves város”, minden
ünnepségen erről megemlékeznek. Záró esemény 2009. október 23-a, amikor ünnepi képviselőtestületi ülésen díszpolgári címeket és Gyomaendrődért emlékplakett elismeréseket adnak át. A nyitó
ünnepség a IV. Gyomaendrődiek Világtalálkozója lesz, mely minden olyan gyomaendrődi polgárnak
szól, akinek kötődése erős a városhoz, a programokon részt kíván venni.
Megkérdezte van-e az előterjesztéshez kapcsolódó észrevétel, kérdés. Hozzászólás hiányában a
képviselőket felkérte a szavazásra.
A képviselő-testület tagjai 16 igen szavazattal elfogadták a 2009. évi rendezvénysorozatról szóló
javaslatot, az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István
igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
33/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009-ben rendezvénysorozattal emlékezik
meg Gyomaendrőd Várossá avatásának 20 éves évfordulójáról, melynek nyitóeseménye 2009.
március 13.-án a IV. Gyomaendrődiek Világtalálkozójának első napja, záróeseménye a 2009.
október 23-i ünnepi testületi ülés.
Felkéri a polgármestert, hogy a hivatalos városi ünnepségek, elismerés adományozások és kiemelt
rendezvények az évforduló jegyében kerüljenek megszervezésre.
Az ünnepség sorozathoz önkéntesen csatlakozó politikai és civil szervezetekkel tartson folyamatos
kapcsolatot és a szervezéshez igény szerint nyújtson segítséget.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester

36. napirendi pont
Székely Mihály Modellező és Sportklub kérelme
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetésére felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Székely Mihály Modellező és Sportklub
kérelme a város életében hasznos tevékenységének végzéséhez szükséges épület bérletére szól. Az
1998. május 12-i megállapodás alapján a Gyomaendrőd, Blaha L. utca 21. szám alatti ingatlan
melléképületét használták, melynek bérleti megállapodás időtartamát 2009. január 1. napjától 10 éves

időtartamra kérik meghosszabbítani. Véleménye szerint a kérelmet támogatni kell, sok sikert kívánt a
klubnak.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, szintén sok sikert kívánt a klubnak.
Megkérdezte van-e kérdés. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a szavazásra, javasolta a
határozat elfogadását.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a Székely Mihály Modellező és Sportklub kérelmét a
bérleti megállapodásra, az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György
igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
34/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Blaha L. utca 21. szám
alatti ingatlan területén lévő melléképület összesen 82,28 m2 nagyságú helyiségei használatára a
Székely Mihály Modellező és Sportklubbal 1998. év május 12. napján kötött megállapodást 2009.
január 1. napjától kezdődően 10 éves időtartamra meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2009. február
Várfi András polgármester

37. napirendi pont
Oláh János kérelme
Várfi András polgármester a Pénzügyi Bizottság elnökét kérte fel a napirend ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, Oláh János Gyomaendrőd, Csokonai u. 20. sz.
alatti lakos vételi ajánlatot tett 1500 négyzetméter területrész megvásárlására, 100 forint/négyzetméter
összegben. A terület megosztással jött létre, az előző részt is ő vásárolta meg. Az értékesítésre kiírt
ingatlanok között szerepelt az ingatlan, mely csak nyílt árverésen történő értékesítésen adható el. A
nyílt árverésre 2009. február 27-én kerül sor. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Hozzátette, bizonyára lehetősége lesz a
pályázónak nyerni, mert egy erősen behatárolt területről van szó. Megkérdezte van-e kérdés az
előterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a szavazásra és a
határozati javaslat elfogadására.
A képviselők 16 igen szavazattal elfogadták a nyílt árverésre való kiírást, az alábbi határozatot hozták:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
35/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 1038/2 hrsz.-ú beépítetlen terület művelési
ágú ingatlant meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám

Terület nagysága, egyéb megjegyzés

1038/2

3725 m2. beépítetlen terület

Kikiáltási
ár ( Ft )
372.000

11. Az árverés időpontja: 2009. február 27-én de. 10.00 óra.
12. Az árverés helye: Városháza kistermében (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.).
13. Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,

Licitlépcső
( Ft )
1.000

14. Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban szerepel.
A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2009. február 27-én de. 9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át kitevő
szerződés megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába
befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési előleg
befizetését.
15. Az árverési előleg /bánatpénz/ a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés
során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést
követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a
pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
16. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére
az árverési előleg letétbe helyezésre került.
17. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot
nem lehet tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell
kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3.
ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki betudható ok miatt nem köt szerződést,
akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a szerződés. Vevőnek
a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
18. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
19. Az építési telkek beépítése az építéshatóság által előírt módon történhet, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata határidővel megjelölt beépítési kötelezettséget nem köt ki.
20. Az árverésről hangfelvétel készül.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester

Bejelentések
Szabó Balázsné képviselő asszony kérte a képviselő-testületet és az önkormányzatot a Hősök útján a
Szakrendelő irányában a parkolási lehetőség kulturált megoldására. A közlekedés szinte lehetetlen. A
mozgáskorlátozottaknak székhelye is ott van, beteg embereknek kellene biztonságosan közlekednie
ott.
Vass Ignác képviselő elmondta, a Liget Fürdőhöz bevezető kövesúton közlekednek a gyalogosok,
nincs járda. Sötétben nehéz őket észrevenni, sáros az út, nincs megfelelő világítás. A parkolóból a
sarat kihordják az autók. A fürdőhöz való közlekedést bármilyen időpontban úgy kellene biztosítani,
hogy tisztán és kivilágított helyen tudjanak eljutni minden korosztály az autóig vagy akár gyalog vagy
kerékpárral.
Izsó Csaba képviselő megemlítette, hogy a kötetlen képviselői megbeszélésen meghatározták azokat a
főbb irányvonalakat, amelyeket 2009-ben feltétlenül szeretnének megvalósítani. Ezek között szerepel
a Városi Szakrendelő Intézet környékének rendbetétele is, valamint a Liget Fürdő parkolója.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony a Városüzemeltetési osztály vezetőjéhez intézte kérdését,
miszerint a Kacsoh P. utca sarkán lévő világítás megvalósításához egy éve hozták meg a képviselőtestületi határozatot. Megkérdezte mi az oka, hogy még nincs világítás, van-e valamilyen előrelépés.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető asszony válaszában elmondta az E.on szóbeli ígéretet tett a jövő
hét csütörtöki napra történő megvalósításra.
Dr. Kovács Béla képviselő a Fő út Bajcsy út és sorompó közötti szakaszának nagyon rossz állapotára
tett megjegyzést. Felhívta a figyelmet, hogy érdemes lenne odafigyelni az állapotra a tél miatt is.
Babos László képviselő szintén úttal kapcsolatban tett megjegyzést. A fürdő közeli parkoló helyét
súlyosbítja, hogy a Szilvia Panzió parkolójában egyedileg lezárt parkolóhelyeket tartanak fenn, amiket
csak kulccsal lehet kinyitni. Érdeklődött, hogy ez törvényes-e.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, valóban közterületről van szó, annak idején a korábbi
tulajdonos építette, mert kötelezve volt a szálloda előtti kötelező parkolóhelyek biztosítására. Minden

új egység elé kötelező parkoló helyet biztosítani az üzemeltetőnek. A fürdő vendégei is használták a
parkolót, ezáltal a panzió vendégei nem tudtak ott parkolni.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy ha kapott rá engedélyt, akkor azt jogosan használják az
előbb említett formában. A fürdővel kapcsolatban több hozzászólás kiegészítéseként elmondta, a
megépítéskor nem volt elegendő forrás a parkoló létrehozásra. A fürdő fejlesztés irányának
meghatározása nélkül, furcsa lenne a parkoló hely meghatározása. A projektről kell dönteni, az
elfogadott döntés után a parkoló megvalósítására esetleg külön pályázatot is lehet benyújtani. Addig
azonban a Liget Fürdő vezetőjének a felelőssége, hogy megfelelő kőtörmelékekkel olyan állapotot
tudjon teremteni, hogy a parkolás a jelen helyzettől jobb legyen. Gondolkodni lehet még az árkok
befedésével kialakítandó parkolóhelyekről is, 8-10 autó parkolási lehetőségére. A Fő út azon része,
amelyet Dr. Kovács Béla képviselő úr említett, a Közútkezelő feladata. Az út állapotával azonban az
Polgármesteri Hivatal is foglalkozott, személyes egyeztetés is történt, felsorolt utak egyeztetésével.
Ígéreteket is kapott a Hivatal, de nem minden útra.
Czibulka György képviselő megemlítette a Vásártéri lakótelepen elhelyezett kiegészítő tábla
magasságával kapcsolatban. Érdeklődött, van-e előírás a kihelyezett táblák magasságával
kapcsolatban. A kerékpárúton közlekedők panasszal éltek, hogy nincs vízelvezetés az úton, megmarad
a víz.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, esős időben jól felmérhetőek ezek a problémák.
Több helyen már meg is történt a vízelvezetés, például a Bocskai út sarka. Sajnos a kerékpárút nagyon
gyenge alappal rendelkezik, nem mindig a kellő irányba mozdul el az út, az elvezetésről gondoskodni
kell.
Hangya Lajosné képviselő asszony kérdésként tette fel, hogy a Bajcsy útról nyíló utak rázató része,
például a Wesselényi úton, Kisréti úton hatalmas kátyúk vannak, ilyenkor tele vízzel, sárral.
Megemlítette még, hogy a Nagy Sándor utcán alkalomszerűen sötét van. Az E.onnak kérte ennek
jelzését.
Izsó Csaba képviselő hozzászólásában képviselőtársait arra bíztatta, hogy saját körzetüket járják végig
és a tapasztalt aszfaltozási hibákat, hiányosságokat írják össze. A következő ülésen áttekintik, a
költségvetésbe beépítik. Az összeszedett problémákra egy időben való javítás kevesebb pénzbe kerül,
ugyanúgy, mint a kátyúk korai eltüntetése.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony megjegyezte, hogy az endrődi Zrínyi Ilona utca
csapadékvíz elvezetése nincs megoldva, mivel a szilárd útburkolat lényegesen magasabban van, mint a
járda, a víz megáll. Az ingatlanok állapota romlik a falak felázása miatt. Megoldást kell találni.
Dr. Torma Éva Egészségügyi Intézményvezető főorvos asszony hozzátette, hogy nagyon sok
koccanásos baleset történt a Hősök úti Szakrendelő Intézet előtt. Egyben felajánlotta segítségét,
amennyiben szükség van rá egy betegszám statisztikára, mivel kora reggeltől késő estig az intézet
előtti rész a rendelések miatt jelentős számú.
Várfi András polgármester a bejelentéseket és a hozzászólásokat megköszönte. Megjegyezte, az
útépítés és járdafelújítások témakörben legaktívabb a képviselő-testület. Saját körzetük állapota miatt
aggódnak, ami természetes. Az elhangzottak jegyzőkönyvezésre kerültek. A Városfenntartó Bizottság
elnöke is szívügyének tekinti, a Városüzemeltetési osztály vezetője jegyezte a problémákat. A
költségvetésbe igyekeznek a lehető legtöbbet beépíteni a lakosság minél nagyobb megelégedésére.
Megkérdezte van-e további bejelentés. Megállapította, hogy nincs, a képviselő-testület nyilvános
ülését bezárta.
K. m. f.
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