Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
7/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. március 26-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, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Timár Irén, Dr.
Palya József, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Szilágyiné Bácsi Gabriella,
Keresztesné Jáksó Éva, Liszkainé Nagy Mária osztályvezetők, Lévai Éva
személyügyi előadó
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pont megtárgyalásában érintett
meghívottak, önkormányzati intézmények vezetői,
A helyi és a megyei sajtó képviselői,
Hoffmanné Szabó Gabriella és Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésén megjelent képviselőket, a Jegyző
urat, Aljegyző urat a meghívottakat, valamennyi megjelentet, és a helyi Tv-n keresztül a város
lakosságát. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testületből jelen van 15 fő. Vass
Ignác képviselő beszámolót tart munkájáról a füzesgyarmati képviselő-testületben, Jakus Imre
képviselő betegség miatt van távol.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Czibulka György és Szabó Balázsné képviselőket.
Az ülés napirendjét a meghívótól eltérően, az alábbiak szerint javasolta meghatározni. Három
napirendi ponttal kiegészítve a következők szerint: 9. napirendi pont: Beszámoló a Kötvényből
származó forrás II. félévi menedzsmentjéről; 10. napirendi pont: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
bankszámlavezetés tárgyában indított egyszerű közbeszerzési eljárása eredményének kihirdetéséről –
időrendhez kötötten 15 órakor kezdődik. Valamint a 11. napirendi pont: Önkormányzati
számlavezetésre ajánlatok bekérése című napirendi pontok megtárgyalása Csapó Ágnes pénzügyi
tanácsadó közreműködésével.
A meghívóban szereplő napirendi pontok végére került 3 napirendi pont. 30. napirendi pont lesz a
Szándéknyilatkozat együttműködési megállapodás megkötéséről (kerékpárverseny); 31. napirendi
pont: Varga Lajos Sportcsarnok felújítására pályázat benyújtása, végül a 32. napirendi pont:
Tanácsadói cég megbízása.
Bejelentések után, zárt ülés keretében a meghívóban már szereplő 2 napirendi pont kerül
megtárgyalásra.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait van-e kérdésük, eltérő javaslatuk a napirendet illetően.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal
támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
80/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása és kiegészítése
2. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2009/2010-es tanévben fizetendő térítési és
tandíj összegének megállapítása, a térítési díj és a tandíj összege megállapításának
szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása
3. A “Gyomaendrőd Díszpolgára” cím, valamint a “Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett
alapításáról szóló 12/1991. (X. 30.) KT számú rendelet módosítása
4. Vállalkozásfejlesztési Alapról szóló rendelet megalkotása
5. Az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletmódosítás I. fordulós vitája
6. Gyomaendrőd Város bel-és külterületi holtágainak védelméről szóló rendeletmódosítás I.
fordulós vitája
7. A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló rendeletmódosítás I. fordulós
vitája
8. A helyi adókról szóló rendelet módosításának I. fordulós vitája
9. Beszámoló a Kötvényből származó forrás II. félévi menedzsmentjéről
10. Gyomaendrőd Város Önkormányzata bankszámlavezetés tárgyában indított egyszerű
közbeszerzési eljárása eredményének kihirdetéséről
11. Önkormányzati számlavezetésre ajánlatok bekérése
12. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programjának, Szervezeti és
Működési Szabályzatának, Házirendjének jóváhagyása
13. A közalkalmazotti törvény módosításának tükrében az intézményvezetők megbízásának
áttekintése
14. Magasabb vezetők vezetői tevékenységének ellátásával kapcsolatban prémiumfeladat
kitűzésének lehetősége
15. Határ Győző Városi Könyvtár telephelyének névváltozására érkezett kérelem
16. Gyomaendrőd Város 2009. évre szóló Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása
17. „Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű pályázaton való
részvétel
18. Közbeszerzési terv 2009
19. Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználásra
20. Lemondás fel nem használt TEKI és CÉDE támogatásról
21. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008 évi munkájáról
22. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról valamint a Térségi
Humánsegítő Szolgálat 2008. évi beszámolója a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásról
23. Beszámoló a Körös-szögi Kistérségi Társulás 2008. évi tevékenységéről
24. Beszámoló a Polányi M. u. 43. sz. alatt lévő önkormányzati tulajdonú bérlakás állományról
25. A Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatt lévő önkormányzati ingatlanra kötött együttműködési
megállapodás
26. Endrődi utca lakóinak kérelme
27. Tájékoztatás a Selyem utca útépítés III. üteméről
28. Tájékoztatás a „Kolmann” társasház előtti parkosított terület átalakításához kapcsolódó
kertépítészeti engedélyezési terv elkészültéről
29. Rágcsálóirtási ajánlat 2009. évre
30. Szándéknyilatkozat együttműködési megállapodás megkötéséről (kerékpárverseny)
31. Varga Lajos Sportcsarnok felújítására pályázat benyújtása
32. Tanácsadói cég megbízása
33. Bejelentések
Az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
34. A főépítészi feladatok ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
35. „Gyomaendrőd Város Biztonságáért” Elismerő Oklevél adományozása
Határidő: azonnal
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Röviden beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről:
Február 28-án este a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola szervezésében jótékonysági
vacsora volt.
Március 1-én Budapesten az Utazás Kiállításon megtekintette Békés megye standját, melyben
Gyomaendrőd is helyet foglalt. A megye erősen koordinálja a turisztikát, általában azon a standon
foglal helyet a városunk is, költséget is spórolva hatékony formában.
Március 2-6. között a kiírt szabadságát töltötte, viszont ez idő alatt is a fontosabb rendezvényeken,
munkákban részt vett. Többek között március 3-án rendkívüli testületi ülés keretében a belvízről
hoztak döntést, a szerződés módosításával kapcsolatban.
5-én Jegyző úrral Debrecenben Dr. Szonda István PhD védésén vettek részt. Szintén gratulált a summa
cum laude fokozaton védett dolgozatához, mely az endrődi lábbeli készítés történetéről szól.
6-án Megyegyűlésen vett részt.
Március 9-én a Városháza hölgy dolgozóinak köszöntését tartották, megemlékezve minden
városunkban élő hölgyről is.
10-én a Kis Bálint Általános Iskolában iskolai beiratkozási tájékoztató volt.
11-én Kondoroson turisztikai sajtótájékoztató volt, ahol neves, rangos újságok szerkesztői,
főszerkesztői, újságírói vettek részt, lehetősége adódott Gyomaendrődöt bemutatni. Következő
alkalommal Hornok Ernő újságíró szervezésében április 16-17-én a Sajt- és Túrófesztiválról valamint
az induló turisztikai idényről kerül sor sajtótájékoztatóra.
Március 13-án az ünnepi megyegyűlést Mezőberényben tartották meg, ahol közfelkiáltással
megszavazták a következő évben Gyomaendrődön kerüljön megrendezésre az ünnepség.
Délután kezdődött meg a három napos ünnepség, a IV. Gyomaendrődiek Világtalálkozója címmel. A
rossz idő ellenére sokan eljöttek. Többen jelezték, hogy nem tudnak részt venni idén, de üdvözölték a
rendezvényt és a résztvevőket is. Gálaműsorral kezdődött a program. 14-én a Holló László kiállítással
folytatódott a program, melyre dr. Újvári Zoltán professzortól kapott grafikákat és képeket
adományozott. Ünnepi Képviselő-testületi ülés keretében a 20 évvel ezelőtti várossá nyilvánításról
emlékeztek meg. Március 15-én Endrődön az ünnepi szentmisét követően szép műsort adtak elő a
Szent Gellért Általános Iskola diákjai és pedagógusai. A program szervezéséért, valamint az ünnepség
szervezését minden közreműködőnek megköszönte a munkáját. Az ünnepségre a város fellobogózását
sokat örömmel fogadták.
19-én Megyeri László aljegyző szervezésében informatikai bemutatóra került sor. A színvonalas
rendezvényen több település polgármesterei, jegyzői, informatikusai vettek részt. Megjegyezte még,
hogy az ÁROP pályázaton közel 20 millió forintot nyert az önkormányzat, amely a Városháza
informatikai fejlesztését szolgálja.
20-án a FEHOVA rendezvényén vett részt, ahol városunkat szintén a megyei standon képviselte a
Tourinform Iroda.
21-én a Varga Lajos Sportcsarnokban küzdősport gála megrendezésére került sor, melyet Váradi
Zoltán saját szervezéssel valósított meg. A gálaműsor színvonalas volt, este hét órától éjfélig tartott a
résztvevők örömére.
Ugyanezen az este egy késes szurkálás volt a városban, mely nem volt összefüggésben az előbb
említett programmal. Az esetről a Rendőrőrs parancsnoka tud felvilágosítást adni.
Megkérte a képviselőket, a bejelentéseiket tegyék meg.
Izsó Csaba képviselő hozzászólásában kérte a képviselőket, lakosokat mérjék fel és adják le azoknak
az úthibáknak a listáját március 31-ig a Városüzemeltetési osztályon, melyek javításra szorulnak.
Ezután az áprilisi bizottsági üléseken fogják megtárgyalni. Gyomaendrőd lakóinak jelentős része
érdeklődött a lomtalanításról, melyre valószínűleg május végén kerül sor. Szintén a Hantoskerti holtág
körül lakók kérdése volt a szemét és nád csónakról való eltakarításának lehetősége, mely a
közeljövőben megvalósul. A Torzsás holtágon tervezés alatt a magaslesig egy útalap megvalósítása,
ott egy konténer elhelyezése. Így az ott jelentkező áldatlan állapot megszűnhetne, melyet a hulladék
felhalmozása jelentett. A Bónom-zugi holtág Egyesületének tagjait kérte, hogy téli időszakban is
helyezzék ki a konténereket, mert rengeteg szemét gyűlik össze, így szintén megoldott lenne ebben az
időszakban is a kulturált hulladék elhelyezés.

202

A Fűzfás zuggal kapcsolatban elmondta, a tavalyi évben illegális hulladéklerakók felszámolására nyert
3 millió forintból ott megtisztították a holtágat. Sajnálatos módon a szemétkupacok újra megjelentek.
Kérte a lakosságot, a fáradtságos és költséges munkák eredményét tisztelve a tiszta környezet
érdekében tartsák fenn a már kialakított, rendes állapotot.
Czibulka György képviselő egy Vásártéri lakótelepen lakó leveléből idézve elmondta, évek óta
probléma, hogy a kövesutak járhatatlanok a lakótelepen. Javasolta a kerékpár versenyt ott
megrendezni, így talán a rendezvényre helyreállítanák a kövesutak állapotát.
Illés János képviselő a Hárs Termál Hotel üzemeltetője a Frigyláda Kft. tulajdonosaként bejelentést
tett, miszerint a hotel vízvezetékén illetéktelen személyek átalakítást végeztek a Polgármesteri Hivatal
indítóaknájában. Felkérte a Jegyző urat az esetet vizsgáltassa ki, ki tette, esetleg kinek az utasítására.
Dr. Csorba Csaba jegyző kérte Illés János képviselő urat a bejelentését írásban is tegye meg. A
szükséges vizsgálat lefolytatása így meg fog valósulni. Elmondta még, hogy a hulladéklerakó
üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatos peres eljárás volt folyamatban, a döntő
bizottság határozatát az ASA Kft. megtámadta. A hulladéklerakó telep üzemeltetéséről szóló
határozatot a bíróság érvénytelenítette. A Békés Megyei Bíróságnál kártérítési per folyamán a Megyei
Bíróság megállapította a szerződés érvénytelenítését, hat hónapig hatályában fenntartja. A kártérítési
követeléseket elutasította, mely jelentős, 220 millió forintos összeg volt. Az ítéletet az ASA Kft.
megtámadta, a Szegedi Ítélőtáblához került a fellebbezés. A Megyei Bíróság döntésének hatályon
kívül helyezésére a Remondis Kft. is fellebbezést nyújtott be. A tulajdonosok képviseletében eljáró Dr.
Sasvári Anna ügyvéd kérte az Ítélőtáblát a Megyei Bíróság ítéletének helybenhagyását. A mai napon a
tárgyalás lezárult, a Szegedi Ítélőtábla döntése értelmében a Megyei Bíróság ítéletét hatályában
fenntartja, azaz a kártérítési igényeket elutasítja. Jelentős eredmény, mivel a kártérítésre ennek
megfelelően nem kerül sor, valamint a tulajdonosoknak lehetősége lesz ismételten rendelkezni a telep
működtetését illetően. A beruházási munkacsoport döntése alapján vagy kiírják a közbeszerzési
eljárást, vagy saját üzemeltetésről döntenek, melyet a képviselő-testület elé terjesztenek.
Összességében a rendes jogorvoslati eljárás lehetősége lezárult és a hulladéklerakó tekintetében
jelentős döntés született.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatót. Hozzátette, hogy ebben a perben győzött az
önkormányzat, megszületett a döntés, melynek eredményként saját kézbe véve az irányítást,
elképzelhető, hogy a szolgáltatást a jövőben kedvezőbb feltételekkel és költségeken tudja elvégezni a
város. A 9 település tulajdonosa a hulladéklerakónak, de mindenképpen Gyomaendrőd előnyére válik
a megszületett ítélet.
Mraucsik Lajosné Gondozási Központ vezetője bejelentésében elmondta az intézményükben lakó
idősek hasznos időtöltése érdekében egy lelkes csapat összefogott és foglalkoztatás keretében
mézeskalácsból a város címerét készítették el, melyet a képviselőknek átnyújtottak.
Várfi András polgármester megköszönte a kedves és szép ajándékot. Kívánt minden ott lakónak
kellemes és hasznos időtöltést.
Dr. Torma Éva főorvos asszony, Városi Egészségügyi Intézmény vezetője hozzászólásában
elmondta, minden képviselő kapott a héten egy felhívást egy szarvasi vállalkozótól jó néhány
háziorvos aláírásával ellátva. A levélből kiemelte a tisztázásra javasolt részeket. Elmondta, hogy a
Városi Egészségügyi Intézmény önálló gazdálkodású intézmény, melyért az intézményvezető felel.
Hatáskörébe tartozik, hogy valamely szolgáltatás elvégzését saját közalkalmazottjával az intézmény
vagy közreműködési szerződés keretében más vállalkozóval biztosítja. Idén február 26-án a
Közreműködői szerződés felmondásra került a Bencze és Társa EÜ Betéti társasággal a
költségcsökkentés érdekében saját dolgozóval való gyógytorna szolgáltatás érdekében. Ez a
tevékenység elválasztandó az otthoni hospice szolgáltatástól. A levélben a betegek érdekére hivatkozik
a vállalkozó. A főorvosasszony elmondta, a gyógytorna szolgáltatás rendben működik és fog is
működni az Egészségbiztosító általi finanszírozás az intézményhez érkezik be.
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Az ÁNTSZ engedélye alapján, megfelelő gyógytornász foglalkoztatással. A foglalkoztatott a
tevékenység végzéséhez megfelelő végzettségekkel rendelkezik. A vállalkozó a megyében sokféle
egészségügyi tevékenységet végez. Az Intézménynek jelentős összeget, 6 millió forintos megtakarítást
jelent a saját dolgozóval történő szolgáltatásnyújtás. TÁMOP pályázati lehetőséget is csak
közalkalmazott gyógytornász alkalmazásával áll módjukban felhasználni. Megköszönte a
vállalkozónak, hogy levelében javasolta helyi lakossal oldják meg a tevékenység végzését, még
helyettesítési szinten is. Név szerint megemlítette Dr. Palya József, Dr. Bánki Gyula és Dr. Varga
Géza orvosokat, akik kiálltak a fent említett szolgáltatási forma végzése mellett. Június 1-től fog az
előzőek alapján a struktúraváltásra sor kerülni.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást a főorvos asszonynak, érvelését támogatja
legfőképp mivel a városban maradó hat millió forint jelentős tétel. Dr. Bencze személyesen kereste fel,
elmondta, hogy a tevékenységet továbbra is szeretné egyben tartani Gyomaendrődön. Megkérdezte
van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a tájékoztatás elfogadásáról, melynek megfelelően fog
tájékoztatást adni a Dr. Bencze és Társa BT-nek.
A képviselő-testület a tájékoztatót, 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással 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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
81/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Városi Egészségügyi Intézmény
vezetőjének tájékoztatóját a helyi gyógytorna szolgáltatásról.
Határidő: azonnal
További hozzászólás, bejelentés nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy az első
napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentésről
döntsenek.
A képviselő-testület a jelentést egyhangú, 15 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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
82/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 189/2008. (IV. 24.), 191/2008. (IV. 24.), 328/2008. (VIII.
28.), 424/2008. (X. 30.), 483/2008., 34/2009. Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról készült jelentést
elfogadta.
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása és kiegészítése
Várfi András polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét, ismertesse röviden az
előterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök asszony tájékoztatásul elmondta, a városban létrejött a Szociális
Kerekasztal, mely első ülését megtartotta.
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A képviselő-testülethez a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kéréssel fordult, hogy szeretne részt venni
a kerekasztal ülésén, így az első ülésen már erre sor is kerülhetett.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatás, kiegészítésül elmondta a Szociális
Kerekasztal elnöke Hangya Lajosné lett.
Megkérdezte van-e a napirendhez kapcsolódó kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a rendelet módosításáról való szavazásra. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a
rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület15 igen 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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár
Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2009. (IV. 2.) Gye. Kt. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításáról és kiegészítéséről
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 szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet
(továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 13. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
„f) Cigány Kisebbségi Önkormányzat Gyomaendrőd által delegált 1 fő”
Záró rendelkezések
2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. április hó 2. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. április 2.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. Napirendi pont
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2009/2010-es tanévben fizetendő térítési és
tandíj összegének megállapítása, a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól
szóló 19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, adjon tájékoztatást az
előterjesztésről a rendelet módosításának tekintetében.
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Szabó Balázsné bizottsági elnök asszony tájékoztatta a megjelenteket a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-es tanévben fizetendő térítési és tandíj összegéről szóló
rendelet módosítása értelmében minden évben tanévenként a szakmai feladatra folyó kiadások egyegy tanulóra eső hányadának alapján kell meghatározni. Ezen összege a tanuló tanulmányi
eredményétől függően csökkenteni kell. Az intézmény vezetője elkészítette, a 2009. évi intézményi
költségvetés alapján kiszámította a tanszakokra jutó kiadások összegét, melyet az előterjesztés
melléklete jelenít meg. Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, előkészítette a rendelet tervezetet,
ennek megfelelően kéri a képviselő-testületet a rendelettervezet megvitatására és elfogadására.
Várfi András polgármester a tájékoztatást követően megkérdezte van-e az előterjesztéshez
kapcsolódó kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a rendelet módosításáról való
szavazásra a képviselőket. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához
minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangúlag, 15 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, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2009. (IV. 2.) Gye. Kt. rendelete
a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. ( a
továbbiakban: Kt) 102. § (2) bekezdésének b, pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kt. 117. § (4)
bekezdésében foglaltak végrehajtására a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól
szóló 19/1996. (IX. 30.) KT. rendelet (továbbiakban : R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. számú melléklete helyébe a R. 1. számú melléklete lép.
2. § E rendelet 2009. szeptember 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a térítési díj és a tandíj összege
megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről
szóló 28/2008. (VI. 30.) Gye. Kt. Rendelet hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2009. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. április hó 2. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. április 2.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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1. számú melléklet a 19/2009. (IV.2.) Gye. Kt. rendelethez
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
ZENEMŰVÉSZETI ÁG térítési díj Ft/év:
2oo5. szeptember 01. napja előtt beiratkozottak
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők esetében:
a teljesítménymutató alapján kiszámított egy főre
eső normatíva és a minősítési normatíva
összegének 10 %- a (10. 500)
18 éven aluliak
18 és 22 év
18 éven aluliak
18 és 22 év
közöttiek
közöttiek
Kitűnő
5%
10.200 15 %
30.700
Kitűnő
5%
10.500
15 %
31.500
Jeles
6%
12.300 18 %
36.900
Jeles
6%
12.600
18 %
37.800
Jó
7%
14.300 21%
43.000
Jó
7%
14.700
21%
44.100
Közepes
8%
16.400 24%
49.100
Közepes 8 %
16.800
24%
50.400
Elégséges 9%
27%
Elégsége 9%
18.900
27%
56.700
18.400
55.300
s
elégtelen
10%
20.500 30%
61.400
elégtelen 10%
21.000
30%
63.000
Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
Kitűnő
30 %
61.400
Jeles
40 %
81.900
Jó
50 %
102.400
Közepes
60 %
122.900
Elégséges
80 %
163.800
elégtelen
100 %
204.800
KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG térítési díj Ft/év
2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők esetében:
a teljesítménymutató alapján kiszámított egy főre
eső normatíva és a minősítési normatíva
összegének 20 %- a (8.000)
18 éven aluliak
18 és 22 év
18 éven aluliak
18 és 22 év
közöttiek
közöttiek
Kitűnő
5%
2.600 15 %
8.700
Kitűnő
5%
8.000
15 %
24.000
Jeles
6%
3.100 18 %
9.300
Jeles
6%
9.600
18 %
28.800
Jó
7%
3.600 21%
10.900
Jó
7%
11.200 21%
33.600
Közepes
8%
4.100 24%
12.400
Közepes 8 %
12.800 24%
38.400
Elégséges 9%
27%
Elégsége 9%
27%
4.700
14.000
s
14.400
43.200
elégtelen
10%
5.200 30%
15.500
elégtelen 10%
16.000 30%
48.000
Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
Kitűnő
30 %
15.500
Jeles
40 %
20.700
Jó
50 %
25.900
Közepes
60 %
31.100
Elégséges
80 %
41.400
elégtelen
100 %
51.800
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG térítési díj Ft/év
2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők esetében:
a teljesítménymutató alapján kiszámított egy főre
eső normatíva és a minősítési normatíva
összegének 20 %- a (8.000)
18 éven aluliak
18 és 22 év
18 éven aluliak
18 és 22 év
közöttiek
közöttiek
Kitűnő
5%
2.800 15 %
8.000
Kitűnő
5%
8.000
15 %
24.000
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Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
elégtelen

6%
7%
8%
9%
10%

3.300
3.900
4.400
4.500

18 %
21%
24%
27%
30%

6%
9.600
18 %
28.800
7 % 11.200 21%
33.600
8 % 12.800 24%
38.400
9%
14.400 27%
43.200
10
30%
%
5.600
16.700
16.000
48.000
Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
Kitűnő
30 %
16.700
Jeles
40 %
22.200
Jó
50 %
27.800
Közepes
60 %
33.300
Elégséges
80 %
44.400
elégtelen
100 %
55.600
SZÍNMŰVÉSZETI ÁG térítési díj Ft/év
2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők esetében:
a teljesítménymutató alapján kiszámított egy főre
eső normatíva és a minősítési normatíva
összegének 20 %- a (8.000)
18 éven aluliak
18 és 22 év
18 éven aluliak
18 és 22 év
közöttiek
közöttiek
Kitűnő
5%
3.900 15 %
11.700
Kitűnő
5%
8.000
15 %
24.000
Jeles
6%
4.700 18 %
8.891
Jeles
6%
9.600
18 %
28.800
Jó
7%
5.400 21%
10.373
Jó
7%
11.200 21%
33.600
Közepes
8%
6.200 24%
11.855
Közepes 8 %
12.800 24%
38.400
Elégséges 9%
27%
Elégsége 9%
27%
7.000
13.336
s
14.400
43.200
elégtelen
10%
7.800 30%
14.818
elégtelen 10%
16.000 30%
48.000
Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
Kitűnő
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
elégtelen

10.000
11.700
13.300
15.000

Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
elégtelen

30 %
40 %
50 %
60 %
80 %
100 %

14.800
19.800
24.700
29.600
39.500
49.400

3. Napirendi pont
A “Gyomaendrőd Díszpolgára” cím, valamint a “Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett
alapításáról szóló 12/1991. (X. 30.) KT számú rendelet módosítása
Várfi András polgármester az előterjesztés rövid ismertetésére felkérte az Ügyrendi Bizottság
elnökét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök asszony tájékoztatásul elmondta. A képviselő-testület korábban
megalkotott, a „Gyomaendrőd Díszpolgára” cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető
emlékplakett alapításáról szóló 12/1991. (X. 30.) KT számú rendeletének 2007. évi módosítása több
kategóriában „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Elismerő Oklevele”-ről döntött. Az
oklevélben részesítendők számának növelését javasolja az Ügyrendi Bizottság, melyet a rendelet
tervezet tartalmaz. A módosítás a „Gyomaendrőd Város Biztonságáért” Elismerő oklevél
adományozására vonatkozik. Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, kéri a tervezetben foglaltak
elfogadását.
Várfi András polgármester a tájékoztatást megköszönte, hozzátette, nem cél a kitüntetések számának
növelése, viszont most egy bizonyos célt szolgál a módosítás.
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A döntést a képviselő-testület hozza. Megkérdezte van-e a napirendhez kapcsolódó kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte képviselőket a rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetről
való szavazásra. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2009. (IV. 2.) Gye. Kt. rendelete
a "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett
alapításáról és adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a "Gyomaendrőd
Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett alapításáról és
adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) KT rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1. § A R. 6/A. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
“(3) Az elismerő oklevelekből évente kategóriánként legfeljebb kettő adományozható.”
2. § A R. a kihirdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. április hó 2. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. április 2.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4. Napirendi pont
Vállalkozásfejlesztési Alapról szóló rendelet megalkotása
Várfi András polgármester a napirendi pont ismertetésére szintén az Ügyrendi Bizottság elnökét kérte
fel.
Szabó Balázsné bizottsági elnök asszony elmondta, a rendelet tervezet a Vállalkozásfejlesztési Alap
létrehozását írja le. A helyi vállalkozások fejlődésének támogatása, a foglalkoztatás növelése,
megtartása, a gyomaendrődi álláskeresők munkához jutásának elősegítése és a városban lakók
életminőségének javítása érdekében a Képviselő-testület a 2009. február 26-i ülésén az alap
létrehozását első fordulóban megtárgyalta. Az tárgyalás eredményeképpen a Jegyzőt utasította a
Vállalkozásfejlesztési Alap létrehozásáról, működési rendjéről szóló rendeletet, továbbá a pályázati
kiírást, felhívást készítse elő. A tervezet tartalmazza az eljárási rendet. Az előterjesztést valamennyi
bizottság megtárgyalta, változatlan formában került előterjesztésre.
Várfi András polgármester megköszönte a rövid tájékoztatást. A jelenlevőknek elmondta, a rendelet
előkészítésének ez már a második fordulója, korábban részletesen megtárgyalásra került a rendelettervezet.
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Megkérdezte van-e a Vállalkozásfejlesztési Alap létrehozásáról szóló rendelet tervezettel kapcsolatos
kérdés, észrevétel. hozzászólás hiányában felkérte a Képviselő-testületet a rendeletről való szavazásra.
Felhívta a figyelmet szavazás előtt, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással 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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2009. (IV. 2.) Gye. Kt. rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Közösséget létrehozó Szerződés
87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló
1998/2006/EK bizottsági rendeletre, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel vagy
székhellyel és telephellyel rendelkező, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 37. § (1) bekezdése
szerinti állandó jellegű iparűzési tevékenységet folytató vállalkozásokra.
Az Vállalkozásfejlesztési Alap célja és bevételei
2. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata Vállalkozásfejlesztési Alapot hoz létre (továbbiakban:
Alap).
(2) Az Alap célja a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, a foglalkoztatottság növelése
és a gyomaendrődi álláskeresők munkához jutásának elősegítése.
3. § Az Alap bevételei:
(1) A tárgy évi költségvetési rendeletben a képviselő testület által meghatározott összeg.
(2) A pályázók által befizetett pályázati díjak.
(3) Előző évben kifizetett összeg támogatottak által visszafizetett törlesztései.
A csekély összegű támogatásra vonatkozó rendelkezések
4. § (1) Jelen Rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek,
amelyeket kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK
bizottsági rendelet - HL L sorozat 379/5 2006.12.28. – (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági
rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(2) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi ágazat
vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., 2000.01.21., 22.o.) hatálya alá tartozó, halászathoz
vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével
foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
c) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és
forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben:
d) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
e) amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól
függ;
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f) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek
támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás;
értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;
g) az import áru helyett hazai áru használatától függő támogatás;
h) az 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató
vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
i) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő
vállalkozások számára nyújtott támogatás;
j) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.
(3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás
támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000, a közúti
szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(4) Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben,
valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe
venni.
(5) A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában
nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási
intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott mértéket.
(6) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet, arról, hogy de minimis
támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a 1998/2006/EK bizottsági
rendeletre – hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való
kihirdetésére – valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban
kifejezve.
(7) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a
támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.
(8) E rendelet szerinti támogatás igénylésével egyidejűleg az érintett vállalkozás, írásos vagy
elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles csatolni, a vállalkozás által a megelőző két
pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de
minimis) támogatásról.
Az eljárás rendje
5. § (1) A pályázatot befogadó szerv a pályázat befogadásától számított öt munkanapon belül a
Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon (a továbbiakban: honlap) közzéteszi
a) a pályázat tárgyát és kiíróját,
b) a pályázat benyújtóját,
c) lehetőség szerint az igényelt összeget,
d) a 14.§ szerinti érintettséget.
(2)A pályázatot befogadó szerv a pályázat elbírálását követő 15 napon belül közzéteszi a döntéshozó
nevét, és
a) törli a támogatást el nem nyert pályázat adatait, vagy
b) közzéteszi az elnyert támogatás összegét.
(3) A pályázatot befogadó szerv - a számlák és bizonylatok kivételével - közzéteszi a benyújtott és
elfogadott pályázati elszámolást. A közzétett elszámolásban szereplő üzleti titkot olvashatatlanná kell
tenni.
(4) A pályázatot befogadó szerv törli az (1)-(3) bekezdés alapján közzétett adatokat a támogatás
igényléséhez való jog megnyílása naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével.
(5) A honlapon bárki számára, ingyenesen biztosítani kell a közzétett adatok kereshetőségét,
pályázatonként, pályázónként, összeghatár szerint és más módon csoportosított lekérdezhetőségét.
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
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e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személyvezető tisztségviselő, az alapítványkezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.
7. § Ha a pályázatot helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, a helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, a kisebbségi önkormányzati testület
tagja nyújtotta be, a támogatási döntés meghozatalában nem vehet részt, de - ha a döntésre testület
jogosult - a testület ülésén részt vehet.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a
honlapon történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
9. § Nem vehet részt döntéshozóként vagy döntés-előkészítésben közreműködőként az, aki, vagy
akinek a közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
10. § (1) A pályázati eljárásban a döntés-előkészítő szerv vezetője köteles gondoskodni arról, hogy
ezen rendelkezések az előkészítés során érvényesüljenek. Ha az összeférhetetlenség e szerv vezetője
vonatkozásában áll fenn, e feladatát a helyettese köteles ellátni.
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt vezető azt tapasztalja, hogy a döntés-előkészítési eljárásban e
rendelkezéseket megsértették, köteles e körülményt a döntésre vonatkozó előterjesztés tárgyalásának
megkezdése előtt a döntést hozó szervnek vagy személynek írásban jelezni.
11. § A pályázati eljárásban döntést hozó szerv vezetője vagy a döntést hozó személy köteles
gondoskodni arról, hogy e rendelkezések a döntéshozatal során érvényesüljenek. Ha az
összeférhetetlenség e szerv vezetője vagy a döntést hozó személy vonatkozásában áll fenn, e feladatát
a helyettese köteles ellátni.
12. § (1) Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton - a pályázati eljárás
bármely szakaszában fennálló körülményre tekintettel - nem részesülhet támogatásban. A pályázatból
való kizárást a döntést hozó szervnél vagy személynél bárki kezdeményezheti. A pályázatból való
kizárás a döntés meghozataláig kezdeményezhető. A döntési eljárásban közreműködő - az érintett
személy megjelölésével - haladéktalanul köteles kezdeményezni a döntést hozó szervnél vagy
személynél a pályázatból való kizárást, ha annak indokairól tudomást szerzett.
(2) A kezdeményezéssel érintett személy nyilatkozatot tehet az összeférhetetlenség fennállásával
kapcsolatban.
(3) A döntést hozó szerv vagy személy a kezdeményezés tárgyában soron kívül dönt. A
döntéshozatalban a kezdeményezéssel érintett személy nem vehet részt. Amennyiben a
döntéshozatalra testület jogosult, a kizáráshoz a testület valamennyi tagja több mint felének egyetértő
szavazata szükséges.
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(4) Ha a döntést hozó szerv vagy személy megállapítja, hogy a pályázatot benyújtó személy
megsértette e törvény rendelkezéseit, vagy e törvényből következően a pályázaton nem részesülhet
támogatásban, e döntés egyúttal a pályázó által benyújtott pályázat elutasítását is jelenti.
(5) Ha a döntést hozó szerv vagy személy döntésében a (4.) bekezdésben foglaltakat nem állapítja
meg, a döntéshozatali eljárást lefolytatja.
13. § (1) A döntést hozó szerv vagy személy tájékoztatja a honlap üzemeltetőjét az e törvény
megsértése miatt jogerősen kizárt pályázatot benyújtó
a) természetes személy nevéről, születési helyéről és idejéről, valamint lakcíméről,
b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet nevéről és székhelyéről, nyilvántartásba
vételi okiratának számáról és a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről.
(2) A honlap üzemeltetője az (1.) bekezdésben meghatározott adatokat, valamint a kizárás tényét a
jogerős döntéstől számított két év időtartamra a honlapon közzéteszi.
(3) Az (1)-(2.) bekezdést nem kell alkalmazni a pályázóra, ha a kizárási okot a döntéshozatalt
megelőzően maga vagy az érintettséget megalapozó személy jelentette be.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 7.§-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
15. § (1) Ha a döntést hozó szerv vagy személy az összeférhetetlenség fennállása ellenére a
pályázatot nem zárja ki és a pályázatot támogatásban részesíti, az e döntés alapján kötött szerződés
semmis.
A folyósított támogatást a kedvezményezett egy összegben, a folyósítás és a visszafizetés időpontja
közötti időszakra eső, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos
mértékű kamattal növelten köteles visszatéríteni.
(2) Az érvénytelenség megállapítását a döntéshozatalt követő két éven belül, írásban bárki
kezdeményezheti. A kezdeményezést a döntést hozó szerv vezetőjéhez vagy a döntést hozó
személyhez kell benyújtani.
(3) A döntést hozó szerv vezetője vagy a döntést hozó személy a kezdeményezésről annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül határozattal dönt.
(4) A döntéshozatalt követő hat hónapon túl, illetve a pályázatban foglaltak megvalósítását
követően az 1. bekezdésben foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható.
16. § Semmis az az átruházási szerződés, amelyben a döntéshozó, annak közeli hozzátartozója vagy
ezek tulajdonában álló gazdasági társaság a pályázat elszámolásának elfogadásától számított két éven
belül - a nyilvánosan működő részvénytársaságban szerzett legfeljebb 5%-os tulajdoni részesedést
kivéve - tulajdonrészt szerez olyan gazdasági társaságban, amelyet abban a pályázati eljárásban
nyilvánítottak nyertesnek, amelyben a döntéshozó részt vett a támogatási döntés meghozatalában.
17. § A pályázat érvénytelenségét megállapító vagy a pályázatot a kezdeményezés ellenére
érvényesnek nyilvánító határozat felülvizsgálatát a határozat meghozatalától számított 30 napon belül
a) ha a határozatot közigazgatási eljárás keretében hozták, az erre irányadó törvényi rendelkezések
szerint,
b) egyéb esetben a pályázati eljárásban igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek kimerítését
követően a határozatot hozó szerv ellen indított polgári nemperes eljárásban a határozatot hozó szerv
székhelye szerint illetékes megyei bíróságtól lehet kérni.
Az Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználása
18. § (1) Az Alapot kizárólag Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, vagy
székhellyel és telephellyel rendelkező, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 37. § (1) bekezdése
szerinti állandó jellegű iparűzési tevékenységet folytató vállalkozások munkahely teremtéséhez
és/vagy munkahely megtartásához kapcsolódó programjaik megvalósítására lehet felhasználni.
(2) Az Alapból nyújtott támogatás formája kamatmentes hitel. (továbbiakban: hitel)
(3) A Képviselő-testület évente a költségvetésről szóló rendeletében a költségvetés részeként külön
címen határozza meg az Alap 3. § (1) bekezdése szerinti bevételét.
(4) A képviselő-testület évente, a zárszámadásról szóló rendeletében dönt az előző évi Alap
felhasználásának elfogadásáról, egyidejűleg jóváhagyja az Alap maradványát.
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Eljárási szabályok
19. § (1) Az Alapból nyújtandó hitel nyilvános pályázat (továbbiakban pályázat) útján nyerhető el.
(2) A pályázatra megállapított hitelt az önkormányzat szerződés alapján előfinanszírozással, a
szerződés megkötését követő 15 napon belül folyósítja. A szerződésnek tartalmaznia kell a rendelet
szerinti jogokat és kötelezettségeket, a szerződésszegés jogkövetkezményeit, elszámolási
kötelezettséget, visszafizetési kötelezettséget, a csekély összegű támogatás igénybevételről szóló
záradékot. A folyósítás feltétele a fedezetül felajánlott ingatlanra jelzálog bejegyzése.
(3) A Képviselő-testület a pályázat elbírálási-, a szerződéskötési-, ellenőrzési-, hatáskörét a
Pénzügyi Gazdasági Bizottságra (továbbiakban: Bizottság) telepíti.
(4) A pályázati feltételeket és a pályáztatási eljárás szabályait a 20. §-ban foglaltak figyelembe
vételével a Bizottság írásbeli javaslatára évente a Képviselő-testület határozza meg. A pályázati
feltételeket tartalmazó pályázati kiírás határideje évente március 31. és augusztus 31. napja.
(5) Pályázatot a pályázati kiírásnak megfelelően, a pályázati kiírással egy időben közzétett pályázati
adatlapon lehet benyújtani a Bizottsághoz.
(6) A Bizottság a döntést megelőző pályázati folyamat lebonyolítására, a pályázati kiírást követő
soron következő ülésén Szakmai Bizottságot hoz létre. A Szakmai Bizottság ellenőrzi, hogy a pályázat
megfelel-e a rendeletben meghatározott követelményeknek és elő-bírálatot végez.
(7) A pályázó pályázati díjat köteles fizetni, melynek mértéke a mindenkori pályázati kiírásban
kerül meghatározásra.
20. § (1) Pályázatot nyújthat be az a Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, vagy
székhellyel és telephellyel rendelkező, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 37. § (1) bekezdése
szerinti állandó jellegű iparűzési tevékenységet folytató vállalkozó, aki/amely Gyomaendrőd
közigazgatási területén végzi tevékenységét és Gyomaendrőd közigazgatási területén valósítja meg
munkahelymegtartó és/vagy munkahelyteremtő programját.
(2) Az Alaphoz olyan tevékenységgel lehet pályázni, mely megfelel a 2. § (2) bekezdésében
megfogalmazott céloknak.
(3) A pályázat útján elnyerhető hitel:
a) munkahelyteremtés esetén új munkahelyhez kapcsolódó bér- és járulékaira használható fel,
összege létesített új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri 500.000,Ft, részmunkaidős – legkevesebb 6 órás - foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz és az
500.000,- Ft összeghez viszonyítottan arányos összeg,
b) munkahely megtartási cél esetén a munkahelymegtartáshoz kapcsolódó beruházáshoz,
eszközbeszerzéshez használható fel, összege megtartott álláshelyenként 500.000 Ft.
c) a) és b) pontban nem említett esetben más, hazai támogató szerv által kiírt vagy kezelt pályázaton
elnyert támogatásnál önerő biztosítására használható fel, összege a főpályázatban vállalt új vagy
megtartott álláshelyenként 500.000.-Ft, maximum azonban az önerő összege.
(4) A hitel futamideje 2.000.000 Ft hitelösszegig maximum 2 év, magasabb hitelösszegnél
maximum 3 év.
(5) A hitel törlesztése negyedévente, egyenlő részletekben történik, de ettől eltérően az éves fizetési
kötelezettség a gazdasági év bevételéhez igazodó részletfizetés alapján (pl. mezőgazdasági vállalkozó)
is teljesíthető, amennyiben erről a felek külön megállapodnak.
(6) A támogatottnak vállalnia kell, hogy a meglévő foglalkoztatottak munkajogi létszámát és az új,
munkahelyteremtéssel létesült létszámot legalább a hitel futamidejéig fenntartja.
(7) Az elnyert támogatott hitel biztosítékául a pályázónak ingatlan fedezetet kell biztosítania, melyre
jelzálogjog bejegyzésére kerül sor Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára, az elszámolási
kötelezettség illetve a visszafizetési kötelezettség teljesítéséig. Az ingatlanfedezet értékének legalább
az elnyert hitel 120 %-ára kell fedezetet nyújtania. Amennyiben az ingatlanra már további jelzálogjog,
valamint elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve, a pályázónak be kell szereznie a jelzálogjog
jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatát a jelzálogjog bejegyzéséhez, és azt a pályázathoz csatolnia
kell. Az ingatlan további jelzáloggal való megterheléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
hozzájárulása szükséges.
(8) A pályázat benyújtásának határideje mindenkor a pályázati kiírást követő 30. nap.
(9) A pályázatok elbírálásáról a Bizottság a pályázati határidőt követő soron következő második
ülésén dönt.
(10) A szerződéskötés határideje a Bizottsági döntést követő 15. nap.

214

(11) Akkor részesíthető a pályázó támogatásban ha:
a) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített
tartozása nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás
felhasználására vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette,
b) a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellene csőd-, végelszámolási vagy felszámolási
eljárás, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása nincsen,
c) a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve
annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási
engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem kötelezte,
d) a korábbi évben, években kapott, Gyomaendrőd Város Vállalkozásfejlesztési Alapjából nyújtott
támogatásra vonatkozó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását benyújtotta, és azokat
Bizottság elfogadta.
(12) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre
bizonyítható módon valós többlet-foglalkoztatottsági szándék nélkül, a támogatás megszerzése
érdekében hozta létre a pályázó vállalkozást, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre
létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között.
(13) A Bizottság a pályázatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzésére a pályázati folyamat
bármelyik részében jogosult. Az ellenőrzés a pályázó által benyújtott iratok, nyilatkozatok, valamint a
szolgáltatott adatok alapján, továbbá helyszíni ellenőrzés útján történik. A helyszíni ellenőrzés során a
támogatást kérő vállalkozás köteles együttműködni, ennek keretében a kért iratokat bemutatni, illetve
adatokat szolgáltatni. Amennyiben ezen kötelezettségét megszegi, a kérelem elutasításra kerül.
21. § (1) Amennyiben a pályázat nem jogosulttól származik, úgy a pályázat érdemi elbírálás nélkül
elutasításra kerül.
(2) Abban az esetben, ha a pályázat formai hibát tartalmaz, a Szakmai Bizottság 8 napos határidővel
hiánypótlási felhívást bocsát ki. Eredménytelen hiánypótlási felhívást követően a pályázat érdemi
elbírálás nélkül elutasításra kerül.
(3) A Szakmai Bizottság az elő-bírálatot követően döntési javaslattal előterjesztést készít a döntésre
jogosult Bizottság ülésére.
22. § (1) A támogatott a támogatási cél megvalósulásáról a támogatási időszak alatt évente január
31-ig szakmai beszámolót, a pénzösszeg felhasználásáról a támogatási időszak lejártát követő 30
napon belül pénzügyi elszámolást köteles benyújtani a Bizottsághoz.
(2) A Bizottság a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást, a támogatási cél megvalósulását a
Polgármesteri Hivatal közreműködése útján ellenőrzi.
(3) A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadásáról a Biztosság dönt. Amennyiben a
támogatásban részesülő a szerződésben meghatározott feltételeket nem, vagy csak részben teljesítette,
a támogatást részben vagy teljes egészében a Bizottság visszavonhatja.
(4) Visszavonás esetén a visszavonást követő 8 (nyolc) napon belül a támogatásban részesülő az
igénybe vett támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegű
kamattal köteles visszafizetni.
(5) Amennyiben támogatott a rendeletben és szerződésben vállalt kötelezettségeinek önhibájából
nem tesz eleget, úgy a kifizetett hitelt a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegű
kamattal azonnali esedékességgel köteles visszafizetni.
23. § Az Alap felhasználásáról a Bizottság elnöke a Képviselő-testület előtt évente a háromnegyed
éves költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg köteles beszámolni.
Záró rendelkezések
24. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1991. (IX.19.) KT rendelet 5. számú mellékletének Pénzügyi és Gazdasági Bizottság fejezete az
alábbi 7. ponttal egészül ki:
„7. Az Vállalkozásfejlesztési Alap kezelési feladataiban: - javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az
Vállalkozásfejlesztési alapból nyújtható támogatás pályázati feltételeire, a pályázati eljárás
lefolytatásának szabályaira; - dönt az alapra benyújtott pályázatok, kérelmek elbírálásában; - megköti
a támogatási szerződéseket; - ellenőrzi a pályázati cél megvalósulását, - dönt az elszámolások,
beszámolók elfogadásában; - évente egyszer, a tárgy év háromnegyed éves költségvetési beszámoló
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tárgyalásakor beszámol az Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználásáról. (21/2009. (IV. 2.) Gye. Kt.
rendelet 19. § (3)-(4) bekezdése, 23. §-a)”
Az Európai Unió jogának való megfelelés
25. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK Irányelvének megfelel.

Gyomaendrőd, 2009. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. április hó 2. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. április 2.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. számú melléklet a 21/2009. (IV.2.) Gye. Kt. rendelethez
Nyilatkozat
Egyéb Szervezet pályázó:
NEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI OKIRAT SZÁMA:
NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll - nem áll
fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
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a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést
előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből
nyilvános adatot a pályázati eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és
közzétegye a szerv által üzemeltetett honlapon.
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a
pályázat kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
2. számú melléklet a 21/2009. (IV.2.) Gye. Kt. rendelethez
Nyilatkozat
Gazdasági Társaság pályázó:
CÉGNEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll
fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll - nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

217

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést
előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből
nyilvános adatot a pályázati eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és
közzétegye a szerv által üzemeltetett honlapon.
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a
pályázat kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
3. számú melléklet a 21/2009. (IV.2.) Gye. Kt. rendelethez
Nyilatkozat
Természetes személy pályázó:
NEVE:
LAKCÍME:
SZÜLETÉSI IDEJE:
SZÜLETÉSI HELYE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll - nem áll
fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll - nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
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e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést
előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből
nyilvános adatot a pályázati eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és
közzétegye a szerv által üzemeltetett honlapon.
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a
pályázat kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
5. Napirendi pont
Az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletmódosítás I. fordulós vitája
Várfi András polgármester az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletmódosítás ismertetésére
felkérte a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökét.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, nagyon fontos rendeletről van szó.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a környezetünkben élő
mezőgazdászok és állattartók megfelelően tudják munkájukat végezni. Szintén fontos, hogy a
településen élő turisztikából és vendéglátásból élők is megélhetését is biztosíthassák. Úgy véli
megfelelő harmónia és konszenzus kell ahhoz, hogy mindkét ágból megélni próbálóknak meglegyen a
jövőképe. A rendelet elsőfordulós vitájáról van szól. A rendelet 2003-ban született meg, azóta sok
minden változott, az ország az EU tagja lett. Rengeteg jogharmonizációs tevékenységet kell elvégezni,
mely a rendeleteket az EU közösségi jognak megfelelően szinkronba állítja. Több pontját e
rendeletnek kell megvitatni. Az előterjesztésben pontokban megállapított változtatási javaslatokat
felsorolta. Megemlítette az állattartás általános szabályai, az állatok tartása és elhelyezése, az ebtartás
szabályai, az állati hulladékok ártalmatlanítása című fejezeteket melyekben a módosításokat
javasolják. A rendelet módosításának első fordulós vitájában felmerült valamennyi módosító
indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és bizottsági valamint
lakossági véleményt tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. A
rendeletmódosítást a véleményező bizottságok megtárgyalták, a Képviselő-testület elé terjesztik
elfogadásra. Felkérte a képviselőket mondják el véleményüket.
Czibulka György képviselő véleménye szerint belterületen a haszonállattartás nagyrészt megszűnt.
Kérte a második fordulóban egy nagyobb és színes térkép mellékelését az előterjesztéshez.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást és a hozzászólást. Megkérdezte van-e kérdés,
észrevétel a rendelet módosításhoz kapcsolódóan. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket az
állattartás helyi szabályairól szóló rendelet második fordulós tárgyalásra bocsátásáról szóló határozati
javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal elfogadta a rendeletmódosítás második fordulós
tárgyalásra való előkészítését 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, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
83/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az első fordulóban tárgyalt
állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) KT rendelet módosítását második
fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítéli.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a
soron következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város bel-és külterületi holtágainak védelméről szóló rendeletmódosítás I.
fordulós vitája
Várfi András polgármester az Ügyrendi Bizottság elnökét kérte fel az előterjesztés rövid
ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök asszony tájékoztatásul elmondta, 1992-ben alkotta meg a bel-és
külterületi holtágak védelméről szóló rendeletet az akkori Képviselő-testület. Az azóta eltelt 17 év
szükségessé tette annak felülvizsgálatát illetve módosítását. Elsősorban a rendeletben hivatkozott
46/1999. (III. 18.) Kormányrendelet fogalmi meghatározásait érinti. Megjegyezte, hogy a Belvíz
program, a holtágak iszaptalanítása célját is igyekszik szolgálni, valamint azok védelmét is. A
véleményező bizottságok a tervezetet megtárgyalták, így került előterjesztésre, melynek elfogadását
kérte.
Várfi András polgármester a tájékoztatást megköszönte. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a Gyomaendrőd Város bel- és külterületi holtágainak
védelméről szóló rendelet második fordulós tárgyalásra való alkalmasságáról szóló határozati
javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
84/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az első fordulóban tárgyalt
Gyomaendrőd Város bel-és külterületi holtágainak védelméről szóló 22/1992 (VII. 1.) KT
rendelet módosítását második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítéli.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a
soron következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló rendeletmódosítás I. fordulós
vitája
Várfi András polgármester az Ügyrendi Bizottság elnökét kérte fel ismét a rövid tájékoztatásra.
Szabó Balázsné bizottsági elnök asszony elmondta, szintén a helyi rendelet megalkotása óta eltelt 11
év tette szükségessé a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VII. 7.)
rendelet felülvizsgálatát és módosítását.
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A rendeletben korábban a hatáskör fogalma nem volt rendezett, de bevált gyakorlat alapján a
képviselő-testület állapította meg a mezőőri járulék mértékét és polgármester vetette ki. A határkör
átruházás a rendeletben megfogalmazásra került, a bizottság a tervezetet megtárgyalta és a rendelet
módosítását és kéri a határozati javaslat elfogadását.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megállapította, hogy hozzászólás a
napirendhez nincs, ezért felkérte a képviselőket határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a mezőőri járulék mértékének és
megfizetésének módjáról szóló rendelet második fordulóra bocsátását, 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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
85/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az első fordulóban tárgyalt
mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT számú
rendelet módosítását második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítéli.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a
soron következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
A helyi adókról szóló rendelet módosításának I. fordulós vitája
Várfi András polgármester a helyi adókról szóló rendelet módosítás első fordulós vitájáról szóló
előterjesztést ismertetésére felkérte a Pénzügyi Bizottság tagját.
Illés János képviselő rövid tájékoztatásában elmondta, az önkéntes tűzoltó egyesületekről szóló 2008.
évi XXXIII. törvény 2009. január 1-én lépett hatályba. A törvény többek között tartalmazza, hogy a
szaktevékenységet végző tagok kérelmezhetik a helyi adó alóli részbeni vagy teljes adómentességet. A
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka Szemlits Gyula írásban
kezdeményezte a szolgálatot ellátó tűzoltók helyi adó alóli mentesítését, 15 fő részére 2009. adóévben,
mindösszesen 60.862 forint értékben. A mentességek biztosításához módosítani szükséges a Helyi
adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) Kt rendeletet. A módosítási javaslatot tartalmazza az előterjesztés,
melyet minden bizottság tárgyalt.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, hozzátette, a határozati javaslat a rendelet
módosításának második fordulós tárgyalásra való előterjesztését tartalmazza. Megállapított nincs
hozzászólás, felkérte a képviselő-testület tagjait a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
86/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az első fordulóban tárgyalt
adórendelet módosításáról a második fordulós tárgyaláson dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Jegyzőt, hogy az adórendelet módosítását a
soron következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő.
Határidő: azonnal
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10. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bankszámlavezetés
közbeszerzési eljárása eredményének kihirdetéséről

tárgyában

indított

egyszerű

Várfi András polgármester felkérte Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadót az előterjesztés ismertetésére.
Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó az előterjesztés ismertetéseként elmondta, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében a Budapest Privinvest Kft., mint lebonyolító, 2009. március
4-én az önkormányzat és intézményei, valamint a két kisebbségi önkormányzat valamennyi
bankszámláját érintő bankszámlavezetésre vonatkozóan ajánlattételi felhívást küldött Gyomaendrőd
város közigazgatási területén bankfiókkal rendelkező pénzintézetek részére. Ezen négy pénzintézet a
következő: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, OTP Bank, Kereskedelmi és Hitelbank valamint a
Raiffeisen Bank. Az ajánlattételi határidő lejártáig – 2009. március 17. 16 óráig – mind a négy
pénzintézet tett ajánlatot. Az ajánlatok bontását követően a megbízott lebonyolító elvégezte az
ajánlatok formai és tartalmi, valamint az ajánlattevők alkalmassági kritériumoknak megfelelőségére
vonatkozó vizsgálatot. A vizsgálatot a közbeszerzési bíráló bizottság 2009. március 20-án 11 órai
ülésén a Budapest Privinvest Kft. képviselője részletesen ismertette. A közbeszerzési bíráló bizottság
javasolta, hogy a Kbt 88. § (1) bek. f) pontja alapján nyilvánítsa semmisnek mind a négy ajánlatot,
mivel azok egyike sem felelt meg valamilyen okból az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeknek.
Ebből kifolyólag a határozati javaslat a következő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata a jelen
határozat mellékletét képező indoklásban rögzítettek alapján a Kbt 88. § (1) bek. f) pontjában foglaltak
rendelkezésére hivatkozással érvénytelennek nyilvánítja a bankszámlaszerződés tárgyában
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által kezdeményezett egyszerű közbeszerzési eljárásban az
alábbi ajánlattevők ajánlatát: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, OTP Bank, Kereskedelmi és
Hitelbank, Raiffeisen Bank. Az előterjesztés tartalmazza az egyes ajánlatok érvénytelenségének
megállapítását alátámasztó részletes indoklást, melyet a képviselők áttanulmányozták.
II. számú határozati javaslat mellékleteként összegzés az eljárásról, melyet az ajánlattevők
megkapnak. Az I. számú határozati javaslat mellékletét képező bankszámlaszerződések tárgyában
érkező ajánlatok érvényességi, és az ajánlattevők alkalmassági kritériumok szerinti vizsgálatát
tartalmazza részletes táblázatban, minden egyes szempont alapján.
A határozati javaslat e tekintetben kettő, miszerint az első határozati javaslat kimondja, hogy
érvénytelen az ajánlattevők ajánlata. A második határozati javaslat ezt követően kimondja, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint ajánlat kérő által 2009. március 4-én Bankszámlaszerződés
tárgyában kezdeményezett egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt. 92. § b) pontjában foglalt rendelkezés
alapján eredménytelen.
Miután érvénytelen ajánlatokat adtak a pénzintézetek a törvényi előírásokat figyelembe véve, nem
lehetett értékelni az ajánlatokat. A közbeszerzés szempontjából kifolyólag nem volt érdemi az
ajánlattevők kondíciókra vonatkozó ajánlatainak értékelése.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Elmondta, hogy két határozati javaslatról
kell szavazni, melyek egymást egészítik ki. Megkérdezte van-e a napirendhez kapcsolódó kérdés,
észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket az I. határozati javaslatról való szavazásra,
mely az eljárás érvénytelenségét mondja ki.
A képviselő-testület egyhangú, 15 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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
87/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a jelen határozat mellékletét képező indokolásban
rögzítettek alapján a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontjában foglaltak rendelkezésre hivatkozással
érvénytelennek nyilvánítja a „Bankszámla-szerződés” tárgyában Gyomaendrőd Város
Önkormányzata által kezdeményezett egyszerű közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevők
ajánlatát:
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Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
OTP Bank Nyrt.
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a II. számú határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
88/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által 2009. március 4-én
„Bankszámla-szerződés” tárgyában kezdeményezett egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt.
92.§ b) pontjában foglalt rendelkezés alapján eredménytelen.
2.
A Kbt. 93.§. (2) bekezdése alapján a 2/2006. (I.13.) IM rendelet 20. sz. mellékletében
meghatározott előírásnak megfelelően elkészített - két oldal terjedelmű - összegezésben
foglaltakat jelen határozat melléklete tartalmazza.
Határidő: azonnal
Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó, mint önkormányzati befektetői, banki tanácsadóként folytatta a
tájékoztatást. A bankszámlavezetés közbeszerzési eljárásával kapcsolatban észrevételezte, hogy az
ajánlati felhívás összeállításakor három fő szempontot tartottak fontosnak. Egyik az önkormányzati
számlavezetés, másik a likvid pénzeszközök minél magasabb napi kamattal való elhelyezése,
harmadik pedig a közalkalmazottak, köztisztviselők részére felajánlott lehetőségek. 3,1 millió forint
2007. évben, 2008. évben a 3,3 millió forintot meghaladó összeget jelentett az önkormányzat számára.
880 ezer forint ebből klasszikus banki szolgáltatásként jelentkezett. Az erre a tételre érkezett ajánlatra
érkezetek a legnagyobb szórással ajánlatok. Úgy gondolja a költségvetés látraszóló letétjére jó
ajánlatok érkeztek. Szintén kedvező lehetőségeket ajánlottak a dolgozók részére bankszámlanyitás,
folyószámla vezetés, bankszámla vezetés, folyószámla hitelkeret tekintetében.
Várfi András polgármester a tájékoztatást megköszönte. Ügyrendi szavazást indítványozott a 11.
napirendi pont most következő megtárgyalását.
Babos László képviselő nem értette, hogy az eredménytelen eljárás után
Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó elmondta, az előző szavazás az egy egyszerű közbeszerzési
eljárásról való szavazás volt, melynek az érvénytelenségét mondták ki, majd az eredménytelenségét.
Ez közbeszerzési eljárás, ez került lezárásra. A következő előterjesztés nem közbeszerzési eljárásról
szól.
Várfi András polgármester segítségül elmondta a képviselő úrnak, a határozati javaslat az
érvénytelenségről és az eredménytelenségről szólt. A 11. napirendi pont: Az önkormányzatok
bankszámlavezetésre ajánlatok bekérése napirendi javaslat pedig a bizottság javaslatát tartalmazza.
Arról akkor kell tárgyalni.
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Várfi András polgármester megkérte jegyző urat világítsa meg a szavazás eredményét.
Dr. Csorba Csaba jegyző közölte, hogy a szakértő által elmondottakat tudja csak megerősíteni. Az
egyik határozat az érvénytelenséget, a második az eredménytelenséget mondta ki. A következő
napirendi pontban meghatározott javaslat elfogadásáról viszont ismét a képviselő-testületnek kell
dönteni.
Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó úgy véli, Babos László képviselő úr azt kifogásolja, hogy nem lesz
további közbeszerzési eljárás. A határozat erről szól, nem lesz több közbeszerzési eljárás.
Várfi András polgármester ügyrendi szavazásra tett javaslatot, miszerint a 11. napirendi pontot a
következőként tárgyalja a képviselő-testület. Felkérte a képviselőket az ügyrendi szavazásra további
hozzászólás hiányában.
A képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a 11. napirendi pont
tárgyalására vonatkozó ügyrendi javaslatot és az alábbi határozatot hozta: [Babos László nem, Béres János
igen, Czibulka György tartózkodás, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné tartózkodás, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
89/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület az ülés soron következő napirendjeként az
Önkormányzati számlavezetésre ajánlatok bekérése tárgyú előterjesztést tárgyalja meg.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Önkormányzati számlavezetésre ajánlatok bekérése
Várfi András polgármester felkérte az önkormányzat pénzügyi tanácsadóját a napirendi pont
ismertetésére.
Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó tájékoztatásában elmondta, az Önkormányzat kimondta a
közbeszerzési eljárás érvénytelenségét, mely nem jelenti azt, hogy a képviselő-testület ajánlatokat ne
kérhessen be a számlavezetés díjára vonatkozóan. A bíráló bizottság tagjainak véleménye megosztott
volt. Markáns különbségek voltak az ajánlatok között például a postai költségek tekintetében. Voltak
olyan vélemények is, hogy az ajánlatok egymás számára elérhetők, viszont jelentős
költségmegtakarítás nem érhető el. Volt olyan vélemény is, hogy minden ajánlat rosszabb volt, mint a
jelenlegi bankszámlavezető. Megkérdezte azonban, hogy ad-e az önkormányzat további lehetőséget.
Ugyanolyan feltételek meghatározásával lehetőség van a számlavezetési díjban a megtakarítás. A
számlavezető banknál a megtakarítás mértéke jelentősebb legyen. Javasolják, hogy az éves díj ne
haladja meg az éves díj a 880 ezer forintot. A BUBOR-nál ne legyen kedvezőtlen ajánlat.
Úgy gondolja a képviselő-testület felől a elmerülő kérdés, hogy az előterjesztéshez csatolt ajánlat I.
számú határozati javaslata – mely már április 1-én lezárná ajánlatokat – megküldésre kerüljön-e.
Avagy lezártnak tekinti a bankszámlavezetés megversenyeztetését, minden marad az eddigiek szerint.
Fontosnak vélte elmondani a három főbb bekérési ajánlati felhívást. Egyik, hogy az éves díja a
bankszámlavezetésnek limitált.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, úgy gondolja Babos László képviselőnél is
világossá vált, hogy két különböző dologról van szó. Az egyik határozati javaslat az újbóli, helyi
versenyeztetésről szól. A másik alapján nem kíván az önkormányzat bankszámlavezetés tárgyában
ajánlatokat bekérni. A kötvénykibocsátáshoz hasonlóan a pénzintézetek nem a megadott kérdésekre
adták meg a megfelelő adatokat. A képviselő-testületi határozatnak megfelelően eredménytelenül
zárult az eljárás. Nem látja értelmét, hogy tovább foglalkozzanak az üggyel.

224

Előfordulnak olyan események, amikor meg kell állapítani, hogy egy dologban nem történt előrelépés.
Javasolta, hogy fogadják el a II. sz. határozati javaslatot, mely szerint ne foglalkozzon a képviselőtestület újabb eljárás indításával.
Hangya Lajosné képviselő asszony a II. határozati javaslat mellett van szintén. Megkérdezte, hogy a
számlavezetési díjnak mennyivel lehet alámenni, lehet-e a többi bank előtt megnyitni a más bankhoz
való átlépést. Ehhez a pénzintézetek kínáljanak olyan ajánlatot, hogy a dolgozók önszántukból
átmenjenek.
Babos László képviselő rámutatott, hogy előző hozzászólásában szintén a polgármester úr által
elmondottakat mondta el végeredményül.
Illés János képviselő hozzászólásában elmondta, azért volt ajánlatkérés, hogy a megtakarítást itt is
megvalósítsák, amennyiben lehetséges. Kiderült az ajánlatok nem voltak jobbak az eddigi
bankszámlavezető pénzintézetnél.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. A
II. határozati javaslatról kérte a szavazást, mely szerint az önkormányzat nem kíván a pénzintézetektől
ismételt ajánlatokat bekérni.
A képviselő-testület egyhangú, 15 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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
90/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem kíván az önkormányzati számlavezetés tárgyában a
pénzintézetektől ismételt ajánlatokat bekérni. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy a testületi döntésről a Budapest PRIV-INVEST
Gazdasági Tanácsadó Kft.-t tájékoztassa.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Beszámoló a Kötvényből származó forrás II. félévi menedzsmentjéről
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetésére felkérte Csapó Ágnest, az önkormányzat
pénzügyi tanácsadóját.
Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó a Kötvényforrás menedzsmentről tájékoztatásként elmondta, 2008.
február 27-én történt meg Gyomaendrőd Város Önkormányzata életében a 10 éves futamidejű, 3 év
türelmi idővel bíró zárt körben történő kibocsátására, lejegyzésére 6316 ezer CHF-ben – 1 milliárd
forint értékben. 168 forintos árfolyamon. A mai napon az önkormányzat befektetett forint összege
1 041 188 ezer forint. Múlt évben kamatfizetésekre és egy kisebb mértékű felhasználásra 35 millió
forint került kifizetésre. 98 tranzakcióra került sor 2008. év végén. Hangsúlyozta, hogy a
kötvényforrásból származó pénzeszköze tőke-, és hozamgarantált termékekben került elhelyezésre.
Valamint a Magyar Állam által kibocsátott értékpapírokban, diszkont kincstárjegyben illetve
államkötvényben. Értelemszerűen korlátozott biztonsággal bíró eszközökben.
Továbbiakban az előterjesztésben szereplő beszámolójának fontosabb elemeit tételesen kiemelte. A
beszámoló teljes körű tájékoztatást nyújt a kibocsátás időszakának pénzpiaci hátteréről, tárgyidőszak
alatt végrehajtott tranzakciókról, a jelenlegi aktív ügyletekről, illetve azon rendelkezésekről, mely a
második félévet követő időszak tranzakciói. Továbbá a kötvény kibocsátás óta realizált kamat-,
hozam- és árfolyamnyereség-veszteség alakulásáról.

225

Kétszer volt olyan tranzakció, amikor alacsonyabb árfolyamon történt euró vétel és magasabb
árfolyamon történt értékesítés. 1-2 forinttal kell megelégedni ilyen esetekben, itt több, mint egymillió
forint bevétel realizálódott, mely a költségvetésben akár a kamatfizetéshez is hozzájárulhat.
Fontos az árfolyamkockázat figyelése, de sokkal fontosabb lehet a kamatkockázat hosszú távú
figyelése.
A 2008-as év a várakozásoknak megfelelően alakult. 2009. évben nem a svájci frank árfolyama
lényeges, mert az önkormányzat jelentősen kevesebb kamatot fog fizetni. Az önkormányzat
kötvénykibocsátása többet hoz jelenleg, mint amennyit a kibocsátáskor kiszámoltak. A
kötvénykibocsátásról való vélekedés mindig eltérő, viszont nagyon fontos megjegyezni, hogy ilyen
olcsó forráshoz a város belátható időn belül nem juthatna. Ma a 70 bázispontos kamatfelár, mellyel a
város fejlesztési forráshoz jutott, rendelkezésre áll, nem tudna másként hozzájutni Magyarországon.
Az is lényeges, hogy nincs még két évig tőkefizetés.
Várfi András polgármester megköszönte Csapó Ágnesnek megköszönte a részletes tájékoztatás.
Megkérdezte van-e a beszámolóhoz kapcsolódó kérdés, észrevétel. Megállapított, hogy nincs
hozzászólás, felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A képviselők a beszámolót 13 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadták, és az alábbi
határozatot hozták: [Babos László tartózkodás, Béres János tartózkodás, Czibulka György igen, Csányi István igen,
Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
91/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Csapó Ágnes pénzügyi
tanácsadó beszámolóját a kötvényből származó forrás II. félévi menedzsmentjéről.
Határidő: azonnal
/ Dr. Kovács Béla képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. /
12. Napirendi pont
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programjának, Szervezeti és
Működési Szabályzatának, Házirendjének jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes a művészetoktatási intézmény
átszervezésre került, 2008. szeptember 1-től egy művészetoktatási intézmény látja el a művészeti
nevelést a városban. Ennek következtében szükséges az intézmény Pedagógiai programjának
kiegészítése, melyet benyújtott a fenntartó részére véleményezésre, elfogadásra. A programot egy
külső szakértő véleményezte, aki azt elfogadásra javasolta, amennyiben a megjelölt részek
hiánypótlása, kiegészítése megtörténik. Az intézmény, a szakértői véleményben szereplő részek
kiegészítését, hiánypótlását elvégezte.
Az intézmény feladatellátásának bővítése, az intézmény, alapító okiratának módosítását vonta maga
után. Az alapító okirat szakértői véleményezetés alapján megfelelő. A táncművészeti ágon, a két új
tanszak indításához szükséges személyi és tárgyi feltétel biztosított.
A társastánc és néptánc tanszakok indításával, a művészetoktatási intézmény SZMSZ-ének és
Házirendjének felülvizsgálata is szükségessé vált.
A művészetoktatási intézmény SZMSZ és Házirendje megfelel a tartalmi és formai
követelményeknek, a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Csorba Csaba jegyző a bizottság javaslatának ellenére, kérte a képviselő-testületet, hogy kérje fel
az intézmény vezetőjét az intézményi SZMSZ újbóli átdolgozására, az iratkezelési szabályzattal
egészítse ki. Az SZMSZ kivételével fogadják el a határozati javaslatot.
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Várfi András polgármester figyelemmel a jegyző úr által elmondottakra javasolta a képviselőtestületnek, hogy a határozati javaslat 2. pontját azzal a módosítással fogadja el, miszerint felkérik az
intézmény vezetőjét az intézmény SZMSZ-nek újbóli átdolgozására – az iratkezelési szabályzattal
történő kiegészítésére.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
92/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint és külső közoktatási szakértői
vélemény alapján, a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának
kiegészítését jóváhagyja, elfogadja.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 40.§-a alapján, a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendjét
jóváhagyja, elfogadja.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZMSZ-t dolgozza át – iratkezelési szabályzattal
egészítése ki, és terjessze a képviselő-testület soron következő ülésére.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Holubné Hunya Anikó intézményvezető
13. Napirendi pont
A közalkalmazotti törvény módosításának tükrében az intézményvezetők megbízásának
áttekintése
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a módosított közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény két új fogalmat vezetett be, a kinevezett és a megbízott vezetőét. Kinevezett
vezető, akinek teljes munkakörét a vezetői feladatok ellátása teszi ki, megbízott vezető, aki szakmai
feladatai ellátása mellett vezeti az adott szervezeti egységet. Fenti módosítások szükségessé tették az
intézményvezetői megbízások áttekintését a közalkalmazotti törvény és a végrehajtási rendeletek
figyelembevételével. Két intézmény esetében volt szükséges a vezetői megbízás megváltoztatása.
Az egyik a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya intézmény
vezetője Mraucsik Lajosné, a másik a Városi Egészségügyi Intézmény élére kinevezett Dr. Torma Éva
igazgató főorvos esetében.
Más intézmények esetében a vezetői megbízások megfelelnek a törvényi előírásoknak.
Az Ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolta a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, észrevétel hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 14 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
93/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
I.
Gyomaendrőd Város Képviselő testülete elfogadja, hogy a Térségi Szociális Gondozási
Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya intézmény vezetője Mraucsik Lajosné magasabb
vezetői megbízása a 2008. évi LXI. tv. erejénél fogva magasabb vezetői munkakörré alakult
át. Határozatlan idejű jogviszonya mellett, határozott időre kinevezett vezető 2012. május 31.
napjáig.
Illetménye a 2008. évi CX. tv. 12.§. (15) bekezdése alapján változatlan.
Ezzel egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a kinevezés módosításához a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
II.
Gyomaendrőd Város Képviselő testülete elfogadja, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény
élére a 4/208. (I.31.) Gye. Kt. határozattal, 2008. február 15. napjától pályázat alapján
intézményvezetőnek kinevezett Dr. Torma Éva igazgató főorvos megbízott vezető, 2013.
február 14. napjáig, az 1992. évi XXXIII. tv., és a 326/2008. (XII.31.) Korm. rendelet,
valamint a 2006. évi CXXXII. tv. értelmében.
Illetményében az 1992. évi XXXIII. törvény 61. §, 63. §, 64. § szerint változás nem történt.
Ezzel egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a kinevezés módosításához a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Magasabb vezetők vezetői
kitűzésének lehetősége

tevékenységének

ellátásával

kapcsolatban

prémiumfeladat

Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a közalkalmazotti törvény vezetőkre vonatkozó
módosítása az illetményük mellett jutalmazásuk területére is kiterjed. A teljesítményelv érvényesítése
indokolta azt, hogy a pluszdíjazást, valamilyen plusz feladathoz kösse a jogalkotó.
Az ügyrendi bizottság véleménye szerint prémiumfeladat kitűzése helyett inkább a magasabb vezetői
pótlék bevezetését kellene célul kitűzni. A magasabb vezetői pótlékkal az intézményvezetők
kiemeltebb juttatásban részesülhetnének, ami állandó lenne a prémiummal szemben. Egy oktatási
intézmény esetében elég nehéz lenne a prémiumfeladat meghatározása, a magasabb vezetői pótlék
talán célravezetőbb lehetne. A bizottság javaslata volt továbbá, hogy egy kerekasztal beszélgetés
formájában ezt a lehetőséget szakmailag vitassák meg.
Felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
Várfi András polgármester véleménye szerint fontos a vezetői munka elismerése. Vannak olyan
vezetői feladatok, amelyek premizálhatók és van ahol nem szabható ki prémiumfeltétel ezért célszerű
lesz, hogy egy kerekasztal megbeszélésen a vezetésével az intézményvezetőkkel ezt megvitassák.
Jelenleg a jogszabályi változások miatt sok lehetőségtől elesik egy vezető – például egy adott pályázati
pénzből nem részesülhet.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
94/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi intézmény vezetője által
benyújtott kérelemre 2009. évben prémiumfeladatot nem tűz ki.
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Ezzel egyidejűleg utasítja a polgármestert, kerekasztal beszélgetés formájában vitassa meg az
intézményvezetőkkel, a prémiumfeladat kitűzésének lehetőségét 2010. évre, és az ott
elhangzott javaslatok figyelembe vételével dolgozza ki a prémiumfeladat feltételeit az
intézményvezetők részére.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár telephelyének névváltozására érkezett kérelem
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, az Endrődiek Baráti Köre Egyesület
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben az endrődi könyvtár nevének megváltoztatását
kérték az alábbiak szerint: a Határ Győző Városi Könyvtár telephelye Határ Győző Fiók Könyvtár
helyett a Határ Győző Városi Könyvtár telephelye Tímár Máté Fiók Könyvtár elnevezés legyen.
Az Ügyrendi Bizottság a kérelmet megtárgyalta, és javasolta a képviselő-testületnek a névváltoztatásra
vonatkozó kérelem támogatását a határozati javaslatban foglaltak szerint.
Hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
95/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri és támogatja Tímár
Máté emlékének és munkásságának ápolását, és elfogadja az Endrődiek Baráti Körének
javaslatát, miszerint a Határ Győző Fiók Könyvtár a Tímár Máté Fiók Könyvtár nevet kapja.
Határidő: azonnal
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

Várfi

András

Határidő: 2009. május 30.
Felelős: Várfi András polgármester
16. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város 2009. évre szóló Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása
Várfi András polgármester Hangya Lajosnét a Humánpolitikai bizottság elnökét kérte fel foglalja
össze a napirendi pont lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a tartós munkanélküliség a városunkban is elég komoly
problémát jelent. 2009-től jelentősen megváltozik az aktív korúak ellátására, segélyezésére, illetve a
közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályozás. A hivatal által elkészített igen színvonalas
közfoglalkoztatási terv alapjául az „Út a munkához” program szolgált. Ez a program 2009. április 1-től
valósul meg Gyomaendrődön, melynek keretében havonta átlagosan 110 fő foglalkoztatására van
lehetőség. Ennek eredményeként némileg csökkennek a munkanélküliség káros hatásai, a
közfoglalkoztatásba bevont családok jövedelmi viszonyai némileg javulni fog, a segélyezettek aránya
pedig csökken.
A szociális kerekasztal ülésén is felvetődött, hogy az önkormányzatnak 403 főt kellene ezen program
keretében foglalkoztatni, viszont mi csak 158 főt tudunk foglalkoztatni, de őket 7 hónapon keresztül.
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Ez amiatt lesz jó, mert akiket vissza akarnak vezetni a munka világába, azoknak jó néhány hónapra
van szüksége ahhoz, hogy megszokja a munkát, és egy tartós jövedelemhez jusson.
A közfoglalkoztatásban résztvevők a Zöldpark Kft-nél, önkormányzati intézményeknél és a
Körösvidéki Vízügyi Igazgatóságnál kerülnek foglalkoztatásra.
A foglalkoztatási tervet a Munkaügyi Központ is véleményezte, azt jónak találták. Kifogásolták
azonban, hogy kevés a foglalkoztatni kívánt 158 fő. Véleményük szerint a foglalkoztatás folyamán a
létszámot felül kell vizsgálni, és lehetőség szerint minél több munkanélkülit bevonni ebbe a
programba.
Megítélése szerint az elkészített közfoglalkoztatási terv jó, bízott abba, hogy a bevont személyek meg
fogják találni a helyüket, és az általuk elvégzett munka eredményeként a város épülni, szépülni fog.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, hogy ezen program során egy állami feladatot kaptak meg
az önkormányzatok. A terv elkészítése, majd ezt követően a foglalkoztatás az önkormányzat dolga. A
személyi juttatásokon kívül azonban dologiakra is szükség lenne, mely sajnálatos módon a kormány
költségvetéséből kimaradt. Amennyiben ezt is meg kapták volna az önkormányzatok, sokkal több
olyan munkát el tudtak volna végeztetni, amelyekhez anyag és eszköz szükséges.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a közfoglalkoztatási terv elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 14 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
96/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2009. évre szóló
Közfoglalkoztatási tervet, azzal, hogy a közfoglalkoztatás kezdetét követően 3 hónap elteltével
felülvizsgálja azt, és amennyiben szükséges módosítja a közfoglalkoztatásba bevont
személyek számát.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű pályázaton való
részvétel
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulása az út a munkához program kertében a közcélú foglalkoztatás hatékony megvalósítása
céljából közfoglalkoztatást szervezők alkalmazására kíván pályázatot benyújtani. A pályázaton belül
Gyomaendrőd két főre igényelhet támogatást, mely vissza nem térítendő támogatás, a két fő
munkabérét és az azt terhelő járulékokat finanszírozza 12 hónapon keresztül. A munkavezetőket a
Zöldpark Kft fogja foglalkoztatni, a közmunkások munkáját fogják irányítani.
Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a pályázat benyújtását megelőzően az
érintett településeknek együttműködési megállapodásban dönteni kell arról, hogy a közcélú munka
szervezését jelentő önkormányzati feladatokat a társulás útján látják el. Az előterjesztéshez mellékelt
együttműködési megállapodás-tervezetet annyiban javasolta kiegészíteni, hogy Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulást is vegyék be az együttműködő szervezetek közé.
Felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú 14 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
97/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a
közcélú munka megszervezése tárgyában kötendő, 1. sz. melléklet szerinti együttműködési
megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az együttműködési
megállapodást Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében írja alá.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a
„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű 2. sz. melléklet
szerinti, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó pályázatban. Ezzel
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
2009. évi közbeszerzési terv
Várfi András polgármester felkérte Illés János képviselő urat a Pénzügyi és Gazdasági bizottság
tagját röviden ismertesse az előterjesztés lényegét.
Illés János képviselő elmondta, a közbeszerzésekről szóló törvény értelmében az önkormányzat
minden év április 15-ig közbeszerzési tervet köteles készíteni. A tervnek tartalmaznia kell az adott év
közbeszerzési értékhatárt meghaladó beruházásait, szolgáltatásait és beszerzéseit.
Az előterjesztés mellékletében szerepel az önkormányzat 2009 évi közbeszerzési terve, melyet a
véleményező bizottságok megvitattak és elfogadásra javasolnak.
Várfi András polgármester a véleményező bizottságok javaslata alapján felkérte a képviselőket
fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
98/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. számú
törvény 5. §-ában foglaltak szerint elkészített Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009.
évi Közbeszerzési Tervét jóváhagyja.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználásra
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület döntése alapján a 2009 évi
költségvetésben 30 millió Ft összegű vállalkozásfejlesztési alap került elkülönítésre.
Az alap működésére vonatkozó szabályok rendeletben leszabályozásra kerültek. Az alapból pályázat
útján nyerhető el támogatás, kamatmentes hitel formájában. A pályázati felhívást, illetve a pályázati
adatlapot az előterjesztés melléklete tartalmazza.
A pályázati felhívás a Gyomaendrődi Hírmondóban illetve a város honlapján fog megjelenni. A
pályázatok benyújtási határideje: 2009. április 30.
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A véleményező bizottságok a határozati javaslat elfogadását javasolják a képviselő-testület számára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
99/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2009. évi
Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására. A pályázati felhívást a határozat 1. számú
melléklete, míg a pályázati adatlapot a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.
Határidő: azonnal
1. számú melléklet a 99/2009. (III.26.) Gye. Kt számú határozathoz
Pályázati felhívás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Vállalkozásfejlesztési Alap 2009. évi felhasználására
1. A pályázat célja:
A helyi vállalkozások fejlődésének támogatása, a foglalkoztatás növelése, megtartása, a gyomaendrődi
álláskeresők munkához jutásának elősegítése.
2. Az alapban elkülönített, rendelkezésre álló keret összege: 30.000.000.-Ft
3. A pályázók köre:
Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel vagy székhellyel és telephellyel rendelkező, a helyi
adókról szóló 1990. évi C. tv. 37. § (1) bekezdése szerinti állandó jellegű iparűzési tevékenységet folytató
vállalkozás.
4. A pályázattal elnyerhető támogatás formája, mértéke, fedezete:
A támogatás formája kamatmentes hitel, mely munkahelyteremtéshez és/vagy munkahely megtartáshoz
pályázható.
Az alapból nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag az Európai
Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L sorozat 379/5 2006.12.28.
szabályai alapján lehet nyújtani.
a.) Munkahelyteremtés esetén a támogatott hitel új munkahelyhez kapcsolódó bér- és járulékaira használható fel,
összege létesített új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri 500.000,- Ft,
részmunkaidős – legkevesebb 6 órás - foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz és az 500.000,- Ft
összeghez viszonyítottan arányosan kerül megállapításra.
b.) Munkahely megtartási cél esetén a kamatmentes hitel a munkahely megtartáshoz kapcsolódó beruházáshoz,
eszközbeszerzéshez használható fel. Az igényelhető összeg megtartott álláshelyenként 500.000 Ft.
c.) Az a.) és b.) pontban nem említett esetben más, hazai támogató szerv által kiírt vagy kezelt pályázaton elnyert
támogatásnál önerő biztosítására használható fel, összege a főpályázatban vállalt új vagy megtartott
álláshelyenként 500.000 Ft, maximum azonban az önerő összege.
A hitel futamideje 2.000.000 Ft hitelösszegig maximum 2 év, magasabb hitelösszegnél maximum 3 év.
A hitel törlesztése mindkét konstrukcióban negyedévente, egyenlő részletekben történik, de ettől eltérően az éves
fizetési kötelezettség a gazdasági év bevételéhez igazodó részletfizetés alapján (pl. mezőgazdasági vállalkozó) is
teljesíthető, amennyiben erről a felek külön megállapodnak.
Az elnyert kamatmentes hitel biztosítékául a pályázónak ingatlan fedezetet kell biztosítania, melyre jelzálogjog
bejegyzésére kerül sor Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára a visszafizetési kötelezettség teljesítéséig.
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Az ingatlanfedezet értékének legalább az elnyert hitel 120 %-ára kell fedezetet nyújtania. Az ingatlan további
jelzáloggal való megterheléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának hozzájárulása szükséges.
5. A pályázat tartalma:
Minden benyújtott pályázathoz csatolni kell:
a) Az üzleti tervet, mely tartalmazza a pályázó rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és
foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését, a projekt részletes bemutatását, részletes
költségvetését.
b) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyéni vállalkozó a vállalkozói igazolvány fénymásolatát,
c) nyilatkozatot arról, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki
nem egyenlített tartozása nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott
támogatás felhasználására vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette, a pályázat
benyújtásának időpontjában nem folyik ellene csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, illetve
lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása nincsen, a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári
éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság,
munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen
bírság megfizetetésére nem kötelezte
d) a pályázat évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, amennyiben a pályázó
rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági év esetén az adott lezárt év
foglalkoztatási adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év hiányában a kérelem benyújtásakor érvényes
foglalkoztatási adatokat,
e) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi jelenlegi
bankszámlájára, illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó
nyilatkozatot,
f) kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot arra nézve, hogy az újonnan nyitott bankszámlára
vonatkozóan a kérelmező felhatalmazást ad azonnali beszedési megbízás benyújtására,
g) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a közölt adatainak kezeléséhez,
h) nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről,
i) nyilatkozat az igénybe vett csekély összegű támogatásokról,
j) a fedezetül felajánlott ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát, amennyiben az ingatlanra
már korábbi jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve, a jelzálogjog
jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatát a támogatási összeg jelzálogjogának bejegyzéséhez
k) új munkahely létesítése esetén nyilatkozatot foglalkoztatási kötelezettség vállalásáról, valamint arról,
hogy az álláshelyet elsősorban gyomaendrődi lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező álláskeresők
közül tölti be,
l) két évet meghaladóan működő vállalkozó esetén a pályázat évét megelőző két lezárt gazdasági év
beszámolóját, a kérelem benyújtásának évére és a hitel futamidejére vonatkozó pénzügyi és
eredménytervet, és kimutatást arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás, szakágazati inflációval korrigált
nettó árbevétele csökkent a pályázat benyújtását megelőző három hónapot figyelembe véve, az előző
két év hasonló időszakához képest,
m) kezdő vállalkozás, vagy 2 évnél nem régebben működő vállalkozás esetén a hitel futamidejére
vonatkozó pénzügyi és eredménytervet.
Az l) és m) pontban rögzített mellékleteket nem kell csatolni annak a pályázónak, amely más, hazai támogató
szerv által kiírt vagy kezelt pályázaton támogatást nyert, és a Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtandó
kamatmentes hitelt önerő biztosítására használja fel.
6. Pályázati díj: pályázatonként 5.000,- Ft.
A díj megfizetését csekken, vagy átutalással az önkormányzat 53200125-11063402 számú számlájára kell
teljesíteni. Csekk beszerezhető Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Adóosztályán.
7. Kizáró okok:
Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a pályázat benyújtásának időpontjában:
a) csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt áll,
b) az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben
önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van,
c) helyi adótartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik,
d) a folyósítás időpontjában egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, közüzemi tartozása
van.
e.) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása
van, valamint az adott célelőirányzatból, vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználására
vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette,
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f.) a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában , illetve annak
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli, vagy munkavállalási
engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezte,
g.) a korábbi években kapott Gyomaendrőd Város Vállalkozásfejlesztési Alapjából nyújtott támogatásra
vonatkozó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását nem nyújtotta be, vagy azt a Bizottság nem
fogadta el
Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható
módon valós többlet-foglalkoztatottsági szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre a
pályázó vállalkozást, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi
vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között.
A támogatottnak vállalnia kell, hogy a meglévő foglalkoztatottak munkajogi létszámát és az új,
munkahelyteremtéssel létesült létszámot legalább a hitel futamidejéig fenntartja.
8. A pályázat benyújtása:
A pályázatot az arra rendszeresített formanyomtatványon, az előírt kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságához (továbbiakban Bizottság) kell
benyújtani személyesen vagy ajánlott postai küldeményként. A pályázatokat egy eredeti példányban az adatlapon
jelzett mellékletekkel, valamint 1 példányt elektronikus adathordozón (CD lemezen), zárt borítékban kell
benyújtani. A borítékra jól láthatóan rá kell vezetni „Vállalkozásfejlesztési Alap”.
A pályázat benyújtásának helye:
Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton.
A pályázat benyújtási határideje:

személyes leadás esetén 2009. április 30-án 16 óra.
postai úton a postai feladás dátuma 2009. április 30.

9. A döntéshozatal menete:
- A pályázatok elbírálásáról a Bizottság a pályázati határidőt követő soron következő második ülésén dönt.
- A támogatásban részesülővel a Bizottság köt szerződést, a döntést követő 15. napig.
- A támogatás folyósítására a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül sor. A folyósítás
feltétele, hogy a Földhivatalnál a fedezetül felajánlott ingatlanra a jelzálogjog legalább széljegyként bejegyzése
kerüljön.
További információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal Adóosztály vezetőjétől 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tel: 66/521-603
e-mail: ado@gyomaendrod.hu
2. számú melléklet a 99/2009. (III. 26.) Gye. Kt számú határozathoz
PÁLYÁZATI ADATLAP
Vállalkozásfejlesztési Alap
2009. évi pályázatához
Határidő: 2009. április 30.
Benyújtandó: 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 elektronikus példányban CD lemezen
Az adatlapot a megadott formátumban, oldaltartással –pontok, sorok kitörlése nélkül- kell kitölteni.
Ha egy pont – értelemszerűen – nem kerül kitöltésre, kérjük a „Pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést
feltüntetni
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1.

Pályázat tárgya, célterülete:
(munkahelyteremtés, munkahely megtartás vagy más támogató által kiírt pályázaton elnyert
támogatásnál
az önerő biztosítása , a pályázott kamatmentes hitel összege)

2.

Pályázó szervezetre vonatkozó adatok

2.1.

Megnevezése:
___________________________________________________________________________

2.2.

Szervezeti
____________________________________________________________________

2.3.

Székhelye:
___________________________________________________________________________

2.4.

Levelezési
___________________________________________________________________________

2.5.

Aláírásra jogosult képviselőjének

2.5.1.

Neve: ____________________________________
_______________________________________

2.5.2.

Telefonszám:
_____________________________
_______________________________________

2.5.3.

E-mail:

2.6.

Cégbírósági
bejegyzés/vállalkozói
_______________________________________

2.7.

Pályázó
___________________________________________________________________

2.8

Magánszemély
pályázó
esetén
______________________________________________
Pályázó főtevékenysége: ______________________________
__________________

2.9
2.10

és a

formája:

cím:

kapcsolattartó személynek

_____________________________
_______________________________________
engedély

kiállítás

éve:

adószáma:

adóazonosító

jele:

TEÁOR:

Bankszámlára vonatkozó adatok:

2.10.1. Pénzintézet
__________________________________________________________________________

neve:

2.10.2. címe:
_________________________________________________________________________________
2.10.3. pályázó
___________________________________________________________________
3.

számlaszáma:

Pályázatra vonatkozó adatok

3.1.
A pályázat tartalmának rövid ismertetése. (Üzleti terv, mely tartalmazza a pályázó rövid bemutatását,
tulajdonosi összetételét, pénzügyi helyzetének értékelését, a projekt részletes bemutatását, részletes
költségvetését.)
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3.2
A pályázat évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatai, amennyiben a pályázó
rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági év esetén az adott lezárt év foglalkoztatási
adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év hiányában a pályázat benyújtásakor érvényes foglalkoztatási adatokat.
3.3.1. Két évet meghaladóan működő vállalkozó esetén a pályázat évét megelőző két lezárt gazdasági év
beszámolóját, a pályázat benyújtásának évére és a hitel futamidejére vonatkozó pénzügyi és eredménytervet, és
kimutatást arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás, szakágazati inflációval korrigált nettó árbevétele csökkent a
pályázat benyújtását megelőző három hónapot figyelembe véve, az előző két év hasonló időszakához képest.
3.3.2. Kezdő vállalkozás, vagy 2 évnél nem régebben működő vállalkozás esetén a hitel futamidejére
vonatkozó pénzügyi és eredménytervet.
3.4. Források, igényelt hitel összege: (projekt részletes költségvetés alapján)
A megvalósításhoz meglévő saját forrás összege (Ft):
Más forrás megnevezése: ________________________
Más forrásból rendelkezésre álló összeg (Ft):
A Vállalkozásfejlesztési Alapból pályázat keretében igényelt hitel összege (Ft):
4.
4.1.

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban ismertetett dokumentumok rendelkezésemre állnak, azokat
betekintésre a támogató, vagy megbízott képviselője számára bármikor bemutatom, illetve kérésre
másolatban átadom.

4.2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített
tartozásom nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás
felhasználására vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,
- a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási
eljárás, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom nincsen, továbbá amennyiben csőd-,
végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenem, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett
köztartozásom keletkezik a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét
bejelentem,
- a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve
annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási
engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem kötelezett,

4.3.

Alulírott nyilatkozom, hogy a Vállalkozásfejlesztési Alapból igényelt támogatás teljes összegét a
pályázatban foglaltak megvalósítására fordítom.

4.4.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatással létrehozott új munkahely teremtése esetén, az új
álláshelyen alkalmazott munkavállalót teljes vagy legkevesebb 6 órás részmunkaidőben, az 1992. évi
XXII. törvény (Mt.) hatályos rendelkezései szerint foglalkoztatom. A pályázatában foglaltaknak
megfelelő meghatározott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet elsősorban gyomaendrődi
állandó lakhellyel – ennek hiányában tartózkodási hellyel – rendelkező regisztrált munkanélküliek
köréből töltöm be. Amennyiben a Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége nem tud
megfelelő – a benyújtott pályázatban előre meghatározott – képesítéssel rendelkező regisztrált
munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a többletlétszámot a nem regisztrált, elsősorban
gyomaendrődi állandó lakóhellyel rendelkező munkanélküliek/álláskeresők köréből töltöm be.

4.5.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a meglévő foglalkoztatottak munkajogi létszámát és/vagy az új,
munkahelyteremtéssel létesült létszámot legalább a hitel futamidejéig fenntartom.

4.6.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a foglalkoztatási kötelezettség végéig Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén tartom fenn a vállalkozás székhelyét és/vagy telephelyét.
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4.7.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen pályázatban foglaltakkal kapcsolatos bármely változásról
írásban tájékoztatom Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát.

4.8.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy pályázatom pozitív elbírálása esetén a pályázati szerződés
megkötésének időpontjára csatolom az Állami Adóhatóság által kiadott UK12-es együttes adóigazolást,
továbbá az önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást arról, hogy az államháztartás
alrendszerei felé lejárt esedékességű tartozásom nincs.

4.9.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázat benyújtását követően újonnan nyitott bankszámlára
vonatkozóan felhatalmazást adok azonnali beszedési megbízás benyújtására, illetve a pénzintézeti
jelzőszám változását bejelentem.

Gyomaendrőd, 2009. ________________________________
____________________________
pályázó aláírása
5.

Csatolandó mellékletek a pályázati adatlaphoz:
•
•
•
•
•
•

•

30 napnál nem régebbi cégbejegyzésről szóló végzés
egyéni vállalkozó esetében érvényes vállalkozói igazolvány másolata
banki igazolás a bankszámla vezetéséről – 1 db eredetiben
30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány a cégszerű aláírás igazolására
a fedezetül felajánlott ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát
amennyiben az ingatlanra már korábbi jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van
bejegyezve, a jelzálogjog jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatát a támogatási összeg
jelzálogjogának bejegyzéséhez.
pályázati díj befizetését igazoló dokumentum

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

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

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

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról:
Alulírott ____________________________________________________________________________, mint a
_________________________________________________________________________________ szervezet
(székhely/lakóhely: __________________________________________________________________________,
cégj.sz./törzsszám: ________________________, adószám/adóazonosító jel: ___________________________.)
képviseletére jogosult, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL
L sorozat 379/5 2006.12.28. alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által létrehozott
Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyerhető támogatás pályázatához, mint a pályázó szervezet képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen, valamint az ezt megelőző két pénzügyi évben
csekély összegű (de minimis) támogatásban
- nem részesültünk*
- az alább felsoroltak szerint részesültünk*
A támogatás
éve

A forrás neve

A pályázat megnevezése
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Az odaítélt
támogatás
ezer Ft-ban

Az odaítélt
támogatás
Euróban

ÖSSZESEN:
Nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban minden számomra megítélt de minimis típusú támogatás fel lett sorolva,
és az eddig elnyert és jelen pályázatban igényelt de minimis támogatások együttes összege nem haladja meg a
200.000 eurónak*, közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak* megfelelő forintösszeget, így a jelen
pályázatban kért támogatásra jogszabálynál fogva jogosult vagyok.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat e támogatást de minimis jellegűként folyósítja, így arról köteles
vagyok számot adni a jövőben, továbbá nyilatkozom, hogy a csekély összegű támogatás jogcímen nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó valamennyi iratot a támogatási döntés napjától számított 10 évig megőrzöm.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

* a megfelelő rész aláhúzandó
Nyilatkozatok Gazdasági Társaságok részére
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
Gazdasági Társaság pályázó:
CÉGNEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
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Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.

Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

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

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról:
Alulírott ____________________________________________________________________________, mint a
_________________________________________________________________________________ vállalkozás
(székhely/lakóhely: __________________________________________________________________________,
cégj.sz./törzsszám: ________________________, adószám/adóazonosító jel: ___________________________.)
képviseletére jogosult, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL
L sorozat 379/5 2006.12.28. alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által létrehozott
Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyerhető támogatás pályázatához, mint a pályázó szervezet képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen, valamint az ezt megelőző két pénzügyi évben
csekély összegű (de minimis) támogatásban
- nem részesültünk*
- az alább felsoroltak szerint részesültünk*
A támogatás
éve

A forrás neve

A pályázat megnevezése

Az odaítélt
támogatás
ezer Ft-ban

Az odaítélt
támogatás
Euróban

ÖSSZESEN:
Nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban minden számomra megítélt de minimis típusú támogatás fel lett sorolva,
és az eddig elnyert és jelen pályázatban igényelt de minimis támogatások együttes összege nem haladja meg a
200.000 eurónak*, közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak* megfelelő forintösszeget, így a jelen
pályázatban kért támogatásra jogszabálynál fogva jogosult vagyok.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat e támogatást de minimis jellegűként folyósítja, így arról köteles
vagyok számot adni a jövőben, továbbá nyilatkozom, hogy a csekély összegű támogatás jogcímen nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó valamennyi iratot a támogatási döntés napjától számított 10 évig megőrzöm.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

* a megfelelő rész aláhúzandó
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Nyilatkozatok természetes személy részére
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
Természetes személy pályázó:
NEVE:
LAKCÍME:
SZÜLETÉSI IDEJE:
SZÜLETÉSI HELYE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Dátum__________________________
___________________________________
Aláírás (cégszerű)
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Dátum__________________________

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

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról:
Alulírott ____________________________________________________________________________, mint a
_________________________________________________________________________________ vállalkozás
(székhely/lakóhely: __________________________________________________________________________,
cégj.sz./törzsszám: ________________________, adószám/adóazonosító jel: ___________________________.)
képviseletére jogosult, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL
L sorozat 379/5 2006.12.28. alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által létrehozott
Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyerhető támogatás pályázatához, mint a pályázó szervezet képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen, valamint az ezt megelőző két pénzügyi évben
csekély összegű (de minimis) támogatásban
- nem részesültünk*
- az alább felsoroltak szerint részesültünk*
A támogatás
éve

A forrás neve

A pályázat megnevezése

Az odaítélt
támogatás
ezer Ft-ban

Az odaítélt
támogatás
Euróban

ÖSSZESEN:
Nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban minden számomra megítélt de minimis típusú támogatás fel lett sorolva,
és az eddig elnyert és jelen pályázatban igényelt de minimis támogatások együttes összege nem haladja meg a
200.000 eurónak*, közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak* megfelelő forintösszeget, így a jelen
pályázatban kért támogatásra jogszabálynál fogva jogosult vagyok.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat e támogatást de minimis jellegűként folyósítja, így arról köteles
vagyok számot adni a jövőben, továbbá nyilatkozom, hogy a csekély összegű támogatás jogcímen nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó valamennyi iratot a támogatási döntés napjától számított 10 évig megőrzöm.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

* a megfelelő rész aláhúzandó

20. Napirendi pont
Lemondás fel nem használt TEKI és CÉDE támogatásról
Várfi András polgármester elmondta, a képviselő-testületnek két elnyert pályázat esetében szükséges
határozni arról, hogy lemond a fel nem használt támogatásról. Az egyik a településrendezési terv
készítése, melynek esetében 2.501.067 Ft-ról, a másik a hivatal Kirendeltségi épületének felújítása,
mely projektnél 13.510 Ft-ról kell lemondani.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a határozati javaslatban foglaltakról.
A képviselő-testület egyhangú 14 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
100/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 04002208K számú Támogatási Szerződés szerint
megvalósuló „Településrendezési terv készítése Gyomaendrődön” c. pályázat kapcsán igénybe
nem vehető támogatási összegről, azaz 2 501 067 Ft-ról lemond.
A saját forrás kiegészítéséhez szükséges összeget, azaz 2 056 507 Ft-ot Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a 2009. évi költségvetésében elkülönített Általános pályázati alapból
biztosítja.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
101/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 04000508D számú Támogatási Szerződés szerint
megvalósuló „Polgármesteri Hivatal kirendeltségi épületének felújítása” c. pályázat kapcsán
igénybe nem vehető támogatási összegről, azaz 13 510 Ft-ról lemond.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008 évi munkájáról
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, kötelező érvényűen a polgármesteri hivatal beszámolót
nyújt be a képviselő-testületnek az eltelt év munkájáról. Egy átfogó, minden osztályra vonatkozó
beszámolót készítettek az osztályvezetők. Ahol problémák merültek fel azokat a bizottsági üléseken
megtárgyalták, a továbbiakra is jó munkát kívántak a hivatal dolgozóinak.
Javasolta a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
102/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri
Hivatal 2008. évi munkájáról készült beszámolót.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról valamint a Térségi
Humánsegítő Szolgálat 2008. évi beszámolója a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásról
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt röviden foglalja össze a
beszámoló lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, egy igen átfogó értékelést kapott a testület erről a
témáról. Egyrészt beszámolt a gyámhivatal munkájáról, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról. Másrészt a Térségi Humánsegítő Szolgálat munkájáról, akik nagyon sokat tesznek a nehéz
helyzetben lévő családok megsegítéséért, a veszélyeztetettség megelőzéséért és megszüntetéséért.
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A nemrégiben tartott gyermekvédelmi tanácskozáson a jelzőrendszer tagjai voltak jelen, akik segítik
ennek az intézménynek a munkáját, jól együttműködnek a gyermekvédelmi szolgálattal. 2008-ban 131
család 274 gyermekét részesítették családgondozásban. A problémák típusai közül legkiemelkedőbb
az anyagi megélhetés, a gyermeknevelés, családi konfliktus, szülői elhanyagolás stb. Ugyanakkor
szenvedélybetegek is vannak a városban, akikkel törődni, foglalkozni kell. Azokkal a problémákkal,
amivel a családsegítő szolgálat már nem tud mit kezdeni, akkor kerül sor a gyámhatósági hatósági
intézkedésekre.
A bizottság ülésén is észrevételezték, és mindenki figyelmébe ajánlotta a település demográfiai
mutatóit, amely szerint 2007-ben 2873 fő volt a 0-18 éves korosztály létszáma, míg 2008-ban 555
fővel kevesebb. A népesség rohamosan fogy, egyre kevesebb ez a korosztály.
A maga részéről javasolta a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Várfi András polgármester egyetértve a javaslattal, felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú 14 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
103/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi feladatok
2008. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásról szóló 2008. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Beszámoló a Körös-szögi Kistérségi Társulás 2008. évi tevékenységéről
Várfi András polgármester felkérte Illés János képviselőt, bizottsági tagot az előterjesztés
ismertetésére.
Illés János képviselő elmondta, a beszámoló részletezi a társulás 2008 évi munkáját különös
tekintettel a közoktatási és a szociális ágazaton végzett tevékenységre. Taglalja a belső ellenőrök
munkáját a mozgó –könyvtárakra vonatkozó információkat. Továbbá a megvalósított területfejlesztési
feladatokat, beruházásokat. A beszámolóban olvasható, hogy Gyomaendrőd mely pontokban volt
érintett.
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság véleményezte a beszámolót, azt elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek.
Kérdés, észrevétel hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a
határozati javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 14 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
104/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérség Társulás 2008. évi
munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
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24. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrőd, Polányi M. u. 43. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú szociális
bérlakás állományról
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke elmondta, az önkormányzati tulajdonú szociális
bérlakásban 5 lakás van, melyek komfort nélküli szükséglakások. A bizottság úgy foglalt állást, hogy
amennyiben az ötödik lakásban élő bérlőnek, - akivel nem volt probléma-, az elhelyezését meg tudják
oldani, úgy ezt a bérlakást feltétlenül le kell bontani, meg kell szüntetni.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottság javaslatával, hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 14 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
105/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd,
Polányi M. u. 43. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú jelenleg 4 db üresen
álló szociális bérlakást nem kívánja bérlakásként üzemeltetni, az ötödik lakásban
élő bérlő elhelyezését követően az épület lebontása után a területet értékesíteni
kívánja.
Ezzel egyidejűleg utasítja a Polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
A Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatt lévő önkormányzati ingatlanra kötött együttműködési
megállapodás
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy korábban a Művelt Cigányifjúságért
Alapítvány és a település önkormányzata között volt megállapodás a Fő út 80. sz. alatti közösségi ház
használatára, mely együttműködés kiterjedne a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra is.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az együttműködési megállapodást.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
106/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyja a „Művelt Cigányifjúságért”
Alapítvánnyal, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal a Gyomaendrőd, Fő út 80.
szám alatt lévő közösségi ház használatára kötött, 2009. február 25.-én kelt együttműködési
megállapodást.
Határidő: azonnal
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26. Napirendi pont
Endrődi utca lakóinak kérelme
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság
elnökét röviden ismertesse a kérelem lényegét.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, az Endrődi utca lakói kérelemmel fordultak az
önkormányzathoz, miszerint esős napokon megtartott endrődi kirakodó vásár helye kerüljön
módosításra. A bizottság a kérelmet megtárgyalta és egyhangúan úgy foglalt állást, hogy esős
napokon, amikor a vásár megtartása a vásártéren nem lehetséges, - kivéve az állatvásár- a gyomai
piactéren kerüljön megtartásra. Ezzel megszűnne az az áldatlan állapot, ami jelenleg fennáll egy-egy
vásár során, és közegészségügyi szempontból is javasolt.
Felkérte a képviselőket a bizottság javaslatának elfogadására.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József tartózkodás, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
107/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a kirakóvásár megtartására esős időben a gyomai
piacteret jelöli ki.
A Képviselő-testület utasítja Várfi András polgármestert, hogy erről a lakosságot, az
érdekelteket tájékoztassa.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Tájékoztatás a Selyem utca útépítése III. üteméről
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az elmúlt testületi ülésen Babos László
képviselő úr jelezte, hogy névtelen levelet kapott a Selyem utca III ütem útépítésével kapcsolatban. A
levél tartalmát nem ismerjük. Az útépítés elkészült, az önkormányzat részéről elkészült a tájékoztató a
beruházásról, mely az előterjesztésben olvasható. Az önkormányzat a Vegyépszer Zrt-vel kötött
építési-vállalkozási szerződést, aki közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra, mint
legalacsonyabb árajánlatot adó cég. A beruházás jó minőségben készült el, a kivitelező azt átadta, a
garanciális javításokra a tavasz folyamán kerül sor. Ezzel a két fél között ez a jogügylet rendben van.
Az, hogy a Vegyépszer Zrt milyen alvállalkozókat alkalmazott, az nem tartozik az önkormányzatra.
Babos László képviselő megköszönte, hogy a hivatal elkészítette ezt a tájékoztatást, foglalkozott ezzel
a témával. Meg kívánta jegyezni, hogy ezt követően még további két névtelen levelet kapott. Ezek
tartalmának ismertetése és az abban foglaltak érdemi kivizsgálására így nincs meg a lehetőség, éppen
ezért arra kérte a lakosságot, hogy nevük és címük megadásával írjanak a jövőben, mert csak így tud
segítséget nyújtani részükre a problémáik megoldásában.
Ismeretei szerint korábban a fővállalkozó úgy nyerhetet egy közbeszerzési eljásáron, ha a
meghatározott százalékon felül nem alkalmaz alvállalkozót. Manapság országos tendencia, hogy
bizonyos szervezetek arra állnak rá, hogy közbeszerzés eljárást nyerjenek, amit aztán tovább adnak
alvállalkozásoknak, azt követően, hogy a saját hasznukat leveszik a beruházásra szánt összegből.
Így aztán a lépcsőfok legalján álló alvállalkozó, aki nyilván a maradék összegért a munkát a már nem
tudja elvégezni, veszít a dolgon, és vagy az alkalmazottait, vagy másik alvállalkozót nem tudja
kifizetni. A szóban forgó beruházás kapcsán több olyan gyomaendrődi lakos és vállalkozás is van, aki
be lett csapva, nem fizették ki. Véleménye szerint ezt az önkormányzat, mint a közbeszerzési eljárás
kiírója úgy tudná megakadályozni, ha a meghatározná, mennyi lehet az alvállalkozó, ami a bírálati
szempontok között az egyik legfontosabb szempont lenne.
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Rácz Imre képviselő nem értette, hogy a névtelen levél írója miért nem hozzá fordult panaszával,
mikor ő az érintett körzetnek a képviselője.
Várfi András polgármester egyetértett a fenti hozzászólásokkal, viszont azt is látni kell, hogy az
önkormányzat törvényesen járt el a beruházás kapcsán, ettől többet nem tud tenni.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 14 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
108/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Selyem utca útépítése III. üteméről szóló
tájékoztatót.
Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
Tájékoztatás a Fő út 173-179. sz. ( ’Kolmann’) társasház előtti parkosított terület átalakításához
kapcsolódó kertépítészeti engedélyezési terv elkészültéről
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a szóban forgó terület a jelenlegi állapotában nem igazán
esztétikus, és mint közösségi tér, közpark nem tölti be a funkcióját. Éppen ezért az önkormányzatnak
az volt az elképzelése, hogy ezt a teret funkcióval tölti meg és az ott élőknek egy olyan közösségi teret
formál, ahol egy aktívabb közösséget tudnak létrehozni. Több tervező cégtől is kértek árajánlatot,
melyek közül a legkedvezőbbet Szász-Kert Bt adta 480.000 Ft összegben. A tervek elkészültek,
melyek a 2009. február 18-i lakossági fórumon ismertetésre kerültek. A két változat közül az A egy
lágyabb, íves, organikus vonalakkal dolgozott, míg a B változat szögletesebb, sarkosabb mértani
vonalakat vetett be. A lakossági fórumon a többség az A változat szerinti megvalósítást támogatta. Ez
jobban illene a város karakteréhez. A parkban több olyan kerti eszköz, játék, bútor kerülne
elhelyezésre, ahol az idősek pihenhetnének, a gyerekek játszhatnának. Ezzel együtt a fa és
cserjeállomány is átalakításra kerülne, a jelenlegitől sokkal díszesebb, markánsabb park valósulna
meg. Új gyepfelület lenne.
A beruházás összköltsége 10 millió Ft körül lenne, mely összegre a jelen költségvetés helyzetében
nincs fedezet, ezért pályázat útján szeretnék a szükséges összeget előteremteni.
Várfi András polgármester véleménye szerint a beruházás megvalósulásával valóban egy élő park
jönne ott létre, élettel telne meg. Jelenleg egy látványterv került beterjesztésre, mely több lépcsőben 23 évre történő ütemezéssel lehetne megvalósítani.
Javasolta, hogy a tájékoztatást azzal a kiegészítéssel fogadja el a képviselő-testület, miszerint a SzászKert Bt készítsen kivitelezési tervet megfelelő ütemezéssel, hogyan lehetne 2-3 év alatt a parkot
létrehozni.
Illés János képviselő aziránt érdeklődött, hogy a park szakaszára milyen sebesség korlátozó táblát
fognak kihelyezni. A rajz szerint úgy tűnik, hogy a parkoló szélességéből is elvennének.
Várfi András polgármester válaszolva hangsúlyozta, az idei évben a Fő út ezen szakaszára is be
fogják nyújtani a kerékpár út megépítésére a pályázatot. A park építőknek mindenképpen egyeztetni
kell a kerékpárút tervezőivel.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető kiegészítésként elmondta, a hivatal a kertépítő tervezők
rendelkezésére bocsátotta a kerékpárút terveit, így azt a terv elkészítése során figyelembe tudták venni.
A Jókai úti parkoló területéből nem kerül elvételre terület ennek a létesítménynek a kialakítására.
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További hozzászólás hiányában a polgármester kérte a képviselőket, hogy a tájékoztatót az általa
javasolt kiegészítéssel fogadják el, miszerint felkérik a hivatalt, hogy a Szász-Kert Bt-t, bevonásával a
beruházás időrendi szempontú ütemezését készítse el.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
109/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Fő út 173-179. sz. ( ’Kolmann’) társasház
előtti parkosított terület átalakításához kapcsolódó kertépítészeti engedélyezési terv
elkészültéről szóló tájékoztatást.
A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szász-Kert Bt-t bevonásával a
beruházás időrendi szempontú ütemezését készítse el.
Határidő: azonnal
29. Napirendi pont
Rágcsálóirtási ajánlat 2009 évre
Várfi András polgármester a témához kapcsolódóan elmondta, hogy a Dél-Békésben igen komoly
gondot okoz a patkányok elszaporodása. A településen már korábban is végeztek rágcsálóirtási
tevékenységet, amely csapadékvíz, szennyvízhálózat, közterületek és önkormányzati intézményekre
vonatkozik. A bekért árajánlatok közül a Bogármérnökség Bt. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Ez a
tevékenység igazán akkor lenne hatékony, ha a város lakosai is ebben az időszakban intenzívebben
végeznék a rágcsálóirtást.
Szabó Balázsné bizottsági elnök kérte, hogy a hulladéklerakó környékére kiemelt figyelmet
fordítsanak az irtás során. Azon a szakaszon főként az esti órákba patkányok hadával találkozhat az
arra közlekedő. A patkányok szaporodását elsődlegesen ott kellene megakadályozni.
Czibulka György képviselő felhívta a figyelmet, hogy a vasút mellett – ami most illegális
szemétlerakó - a régi kenyérgyár irodaépületének környékén is rengeteg a patkány. Ott is szükséges
lenne az irtást elvégezni.
Várfi András polgármester reagálva a hozzászólásokra elmondta, a szeméttelep környékén az
üzemeltetőnek lenne kötelessége a rágcsálóirtást elvégeztetni. Eseti megbízás alapján az a nyertes
céggel elvégeztethető.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról, amely
szerint a 2009 évi rágcsálóirtásra a Bogármérnökség Bt-vel kötnek szerződést.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
110/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megbízza a polgármester, hogy a 2009. évre kössön
szerződést a Bogármérnökség BT-vel a teljes csapadék – szennyvíz hálózat, közterületek
rágcsálómentesítésére a BT által benyújtott árajánlat alapján nettó 900.000,- Ft értékben
Határidő: azonnal
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30. Napirendi pont
Szándéknyilatkozat együttműködési megállapodás megkötéséről (kerékpárverseny)
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az elmúlt évben megrendezésre került
Tour de Hongrie kerékpáros körversenyt az önkormányzat 3.5 millió Ft-al támogatta. Ennek a
rendezvénynek a reklámértéke, érdekessége új színfolt volt a város életébe. Nyilván, hogy a
szükségességéről eltérő volt a lakosság véleménye. A jól sikerült rendezvény folytatásaként az idei
évben egy alacsonyabb támogatási összeggel – 2 millió Ft-al - javasolta támogatni a július 15-i
országúti kerékpárverseny megrendezését. A támogatási összeg a rendezvény alapból kerülne
biztosításra.
Rácz Imre képviselő felhívta a figyelmet a megfelelő reklámra. Nagyobb reklámot kell adni ennek a
rendezvénynek. A tavalyi évben sokan kifogásolták, hogy nem vagy csak későn értesültek róla, ezért
nem tudtak jelen lenni. A helyben szokásos módon – plakátokkal, Ciberével reklámoztatni kell.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a Bajcsy Zs. út állapotára hívta fel a figyelmet. Ha az idei versenyt
is ezen az úton akarják bonyolítani, úgy az út kezelőjének a kátyúkat ki kell javítani, mert lassan
járhatatlan.
Várfi András polgármester meg kívánta jegyezni, hogy a megyei közgyűlés nem fogadta el a
Közútkezelő Kht. igazgatója által a megyei úthálózat helyzetéről adott beszámolót. Ez nem csak
megyei, hanem országos probléma - kormányzati szintű támogatás hiányzik.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy támogassák a kerékpárverseny
megrendezését a határozati javaslatban foglaltak szerint.
A képviselő-testület 13 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
111/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Gyomaendrőd GP
elnevezésű nemzetközi kerékpárverseny megrendezését. A rendezvény költségeihez a város
2.000.000 Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetés tartalékai között megtervezett rendezvényalap
terhére. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert a
szerződés megkötésére és a szerződés tárgya tekintetében teljes körű intézkedésre. A
Képviselő-testület utasítja a város jegyzőjét, hogy a teljesítést követően a 2.000.000 Ft
rendeletmódosítás keretében épüljön be Gyomaendrőd 2009. évi költségvetésébe.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyző
31. Napirendi pont
Varga Lajos Sportcsarnok felújítására pályázat benyújtása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a központi költségvetésből lehetőség van
támogatásra pályázni az önkormányzat által fenntartott sportlétesítmények felújítására. A támogatás
formája vissza nem térítendő támogatás melynek maximális összege 10 millió Ft lehet.
Önkormányzatunk a sportcsarnok infrastrukturális fejlesztésére igényelné a támogatást, melyek között
legfontosabb lenne a padló felújítása, akadálymentes mosdó kialakítása és rámpa kiépítése. A projekt
lehetséges költségvetése 19.2 millió Ft, ebből az igényelt támogatás 10 millió Ft, saját erő 9.2 millió
Ft, amely a 2009 évi költségvetésben a sportcsarnok épületének felújítására elkülönített 10 millió Ftból kerülne biztosításra.
Kérte a képviselőket támogassák a pályázat benyújtását az előterjesztésben leírtak szerint.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
112/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstáron keresztül
az Önkormányzati Minisztériumhoz a Varga Lajos Sportcsarnok részleges felújításának és
akadálymentesítésének érdekében.
A projekt összköltsége (100 %):
19 200 000 Ft
Igényelt támogatás (52 %):
10 000 000 Ft
Saját forrás (48 %):
9 200 000 Ft
A szükséges saját forrást, azaz 9 200 000 Ft-ot Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2009.
évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: 2009. április 24.
Felelős: Várfi András polgármester
32. Napirendi pont
Tanácsadó cég megbízása
Várfi András polgármester felkérte Illés János képviselőt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját
ismertesse az előterjesztés lényegét.
Illés János képviselő elmondta, az elmúlt évek tapasztalatai az mutatják, hogy érdemben nagyobb
pályázatokon úgy lehet eredményt elérni, ha az önkormányzatok egy pályázatíró céggel
együttműködve készítik el a pályázatokat. Ennek következtében az önkormányzat 3 pályázatíró céget
keresett fel és kért árajánlatot. A beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbbet az Aditus Tanácsadói
Zrt küldte be, - a szolgáltatás díja 120.000 Ft+ ÁFA/hó. Az eseti megbízások esetében a
pályázatkészítési díj százalékosan – sávosan – kerülne meghatározásra – 7%, 6%, 5% + ÁFA.
Mindezek alapján a bizottság nevében javasolta a testületnek, hogy az Aditus Tanácsadói Zrt
szolgáltatásait rendelje meg a határozati javaslatban leírt feltételekkel.
Kérdés, hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a
határozati javaslatról.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György tartózkodás, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné tartózkodás,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
113/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata megrendeli az Aditus Tanácsadói Zrt. szolgáltatásait,
amely tartalmazza az Európai Uniós pályázati lehetőségeket bemutató hírlevelet, Uniós
Értesítő szaklap és Forrás Értesítő CD előfizetését, projektgenerálást, havonta két személyes
konzultációt, EU-s pályázatokkal kapcsolatos belső továbbképzést, évi 3 pályázat elkészítését
pályázatkészítési díj megfizetése nélkül sikerdíj ellenében, 120 000 Ft+ÁFA/hó összegért. Az
önkormányzat a költségeket az adott év költségvetéséből biztosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhatalmazza Várfi András polgármestert a szerződés
megkötéséhez szükséges teendők intézkedésére.
Határidő: azonnal
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További írásos napirendi pont nem volt, Várfi András polgármester megkérdezte a képviselőket van e
bejelenteni valójuk.
Putnoki László képviselő szóvá tette, hogy az Eon borzasztó munkát végzett a fák gallyazása során.
Például a Nagy S. utca 1 sz. alatti ház előtt három gyönyörű hársfát vágtak ki. Felháborító. Van e
lehetősége az önkormányzatnak kártalanítást kérni.
Csányi István alpolgármester lakossági felvetés alapján elmondta, a Liget-fürdő felé vezető
Semmelweis utca elején ki van téve egy lakó-pihenő övezet tábla, amely a kresz szabálya szerint azt
jelenti, hogy 20 km/ óra sebességgel lehet közlekedni. Mivel a táblát nem oldja fel útkereszteződés,
így a fürdő egész környékén lévő lakóövezetre ez a szabály vonatkozik. Ezt azonban nem indokolja
semmi, főleg a fürdőtől távolabb eső utcákban, nem szólva a környezetszennyező hatásáról. Ráadásul
a rendőr is komoly közlekedési bírságot szabhat ki arra, aki ott például 40 km/ óra sebességgel
közlekedik.
Javasolta a helyzet felülvizsgálatát, a fürdő előtt és annak közvetlen környezetébe indokolt lenne egy
20 km/ óra sebességkorlátozó tábla kitétele, de az egész lakóövezetre nem.
Illés János képviselő hozzászólásában bejelentette, hogy megalakult a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület, melynek tagfelvételi dátuma 2009. április 30. Szívesen látnak minden
természetes, vagy jogi személyt, aki szeretne ennek az egyesületnek a tagja lenni, munkájában
tevékenykedni. Jelentkezni az egyesület elnökségénél lehet: Dinya László elnök, Dezső Zoltán
alelnök, Illés János titkár, illetve a Hárs Hotelben.
Szabó Balázsné bizottsági elnök lakossági bejelentés alapján kérte az illetékesek intézkedését a Hősök
út végén a volt legelőnél lévő illegálisan lerakott hulladék megszüntetése ügyében.
Hangya Lajosné bizottsági elnök szintén az Eon által végzett fagallyazást kifogásolta. A mai napon a
Katona József utcán végezték, érdemes megnézni, hogyan. Elképesztő milyen munkát végeztek.
A vasútfejlesztés kapcsán kérte a városvezetést, hogy figyeljenek oda arra, hogy a beruházás
befejeztével a tönkre tett Lévai út – Kossuth utcai útszakaszt állítsa helyre a beruházás kivitelezője.
Úgy adják vissza az általuk használt utakat, ahogyan azt birtokba vették.
Izsó Csaba bizottsági elnök reagálva a fenti hozzászólásra elmondta, valamennyi a városban folyó
beruházás megkezdése előtt a Városüzemeltetési osztály fotókat készít a használandó utakról, majd a
beruházás végeztével felszólítják a beruházót azok helyreállítására.
Czibulka György képviselő a témához kapcsolódóan kérte, hogy a Kossuth úton lévő kenyérbolt
előtti útszakaszt is tetessék rendbe a beruházóval. A tehergépjárművek teljesen tönkre tették az út
szélét, óriási nyomokat hagytak, ahogy leálltak az út szélére. Kérte a hivatalt, hogy erről is készítsenek
fotókat.
Várfi András polgármester reagálva a hozzászólásokra elmondta, a fák gallyazása valóban borzasztó
módon történt. Amellett, hogy esztétikailag is csúnya, az élettartalmuk is csökkeni fog azáltal, hogy
ennyire megnyesték őket. Az üggyel kapcsolatban levelet fog írni az Eon felé fotókkal mellékelve.
A fürdő és annak környékén a sebességkorlátozás lehetőségének megvizsgálásával a kistérség
közlekedési megbízottját fogják megbízni.
Az illegális hulladéklerakás megszüntetésével kapcsolatban felkérte a városfenntartó bizottságot, hogy
foglalkozzanak a hulladék kommunikációval is. Először az emberek fejében kellene rendet tenni. A
helyi újságban, tv-n keresztül felhívni a lakosság figyelmét, hogy ne legyenek illegális
szemétlerakások a városba, legyen szép, tiszta a városunk.
Az út problémákat illetően, mindenki tudja, hogy a városban az utak szabványa a személyautókhoz és
kb. az Ifa teherautókhoz van méretezve. A vasútépítéshez az építőanyagot, kavicsot ettől jóval
nagyobb teherautók szállítják, melyeknek keskeny az út. Mint ahogy elhangzott, a hivatal készített
fénykép és videó felvételt is, a lényeg, hogy a munkák befejeztével a levonuláskor az önkormányzat
érvényesítse a jogait, és a vasúttal kötött megállapodás alapján követelje meg a beruházó által használt
utak helyreállítását.
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Lehóczkiné Tímár Irén képviselő a Fő úton az endrődi részen lévő Totózó elé javasolta a megállni
tilos tábla kihelyezését. Az út ott is keskeny a nagygépekkel leállnak az út szélére, felvágják. Az
endrődi részen egyébként jellemző, hogy nem tarják be a közlekedési szabályt, az autóbusz váróba is
rendszeresen leállnak. Fokozottabb ellenőrzésre lenne szükség.
Javasolta továbbá, hogy a hulladékszigeteknél helyeznek el egy felszólító, tiltó táblát, miszerint
háztartási hulladék lerakása tilos, akár még büntetést is kilátásba helyezni.
Vaszkó Katalin tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy megjelent lánya, Fürj Katalin: Elefánt és
a repülőszőnyegek c. verses-meséskötete, melynek könyvbemutatója 2009. április 24-én lesz az Omart
Könyvesboltba. Minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Várfi András polgármester gratulált a könyv megjelenéséhez, majd megköszönte a bejelentéseket,
hozzászólásokat, és tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja
munkáját. Megköszönte a jelenlétet és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Czibulka György
hitelesítő

Szabó Balázsné
hitelesítő
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