Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
9/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Béres János, Czibulka György, Hangya Lajosné, Illés János, Jakus Imre, Dr.
Kovács Béla, Lehóczkiné Timár Irén, Rácz Imre, Szabó Balázsné, Vass Ignác
képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Szilágyiné Bácsi Gabriella,
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezetők, Lévai Éva személyügyi előadó,
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pont megtárgyalásában érintett
meghívottak, önkormányzati intézmények vezetői,
A helyi és a megyei sajtó képviselői,
Jakucs Mária és Hoffmanné Szabó Gabriella 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 12 fő. Putnoki
László és Gellai Józsefné képviselők jelezték, hogy később fognak érkezni, Babos László képviselő
jelezte, hogy nem vesz részt az ülésen, Izsó Csaba és Dr. Palya József képviselők távolmaradásuk okát
nem jelezték.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Czibulka György és Béres János képviselőket.
Ezt követően elismerő oklevelek átadására került sor.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a március 26-i zárt ülésén a Gyomaendrőd Város
Közbiztonságáért Elismerő oklevél adományozásáról döntött. A két kitüntetett személy id. Rosza
Márton rendőr posztumusz kitüntetés, és Tóth Bálint rendőr őrnagy.
Id. Rosza Márton, akiről sokan keresztnevén „Marci bácsi” beszéltek, munkássága példa lehet a ma
rendőreinek, és azoknak, akik a későbbiekben ezt a pályát választják.
Tóth Bálint r. őrnagy a helyi rendőrőrsön teljesít szolgálatot hosszú idő óta, itt él a településen. Ő az,
aki a példát átveheti, és kívánta neki, hogy még hosszú ideig szolgáljon.
A polgármester az elismerő oklevelet és a virágot Dr. Csorba Csaba jegyző úrral átnyújtotta id. Rosza
Márton hozzátartozóinak, lányainak, és Tóth Bálint r. őrnagynak.
/Dr. Palya József képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 13 fő./
Várfi András polgármester röviden beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről:
Március 27-én Kemecsi Ferenc előadóművész előadásán vett részt a Művelődési Központba.
Március 30-án a békéscsabai Jókai Színházban „ A tavasz ébredése” c. zenei előadáson vett részt a
Békés Megyei Közgyűlés tagjaként, a közgyűlés képviseletében.
Április 1-én a Körös-Maros Nemzeti Parkban rendezett „Jégkorszak” c. kiállítás megnyitóján vett
részt. Valamennyi helyi oktatási intézménynek felhívta a figyelmét erre a nagyszerű kiállításra, a
tavaszi kirándulások alkalmával feltétlenül látogassák meg a gyerekekkel.
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Április 4-én a Tűzoltó Egyesület közgyűlése volt. Itt kívánta elmondani, hogy működik az egyesület,
amelynek változatlanul a hagyományápolás és az utódnevelés a célja. Ugyanakkor működik a
köztestület is. A két szervezet egymástól független, viszont a kapcsolat jó közöttük. Eredményes
munkát végeznek, ezt bizonyítja az is, hogy a legutóbbi tűzesetkor a szarvasi tűzoltók segítségére nem
volt szükség, mert a helyiek időben eloltották a tűzet.
Árpilis 6-án egy újságírókból álló delegáció járt Gyomaendrődön. A Dél-Alfödi Regionális Marketing
Igazgatóság szervezésében a turisztikához kapcsolódó cikkeket író újságírók több települést is
felkerestek, köztük Gyomaendrődöt is, és megnézték a város nevezetességeit. A város marketing
érdekében minden lehetőséget ki kell használnunk, hogy a város hírneve eljusson a széles
közönséghez.
Április 7-én a Kertbarát Kör által immár hagyománynak számító Kolbászverseny került
megrendezésre.
Április 9-én egy településmarketing konferencián vett részt Budapesten. Jól el kell adni a városunkat,
törekedni arra, hogy minél több turista, befektető felkeresse.
Árpilis 11-én Dévaványán részt vette Ladányi Mihály költő szoboravatóján. A jó szomszédi viszony
ápolása céljából fontosnak tartotta a részvételt.
Április 9-10-én egy kétnapos újságírói találkozó volt Gyomaendrődön, melyet a Szó-Beszéd
szerkesztője, Hornok Ernő szervezett. A helyi vállalkozók vendégelték meg az újságírókat. Ez is
lehetőség volt arra, hogy városunk hírét tovább vigyék.
Április 23-án részt vett Békésen a Farkas Gyula Szakképző Iskola asztalosműhelyében, ahol pályázati
pénzből vásárolt gépek átadása volt. A rendezvényen, mint a megyegyűlés tagja vett részt. Megítélése
szerint példaértékű szakképzés folyik ebben az iskolában is- több más megyei iskolához hasonlóan.
Több olyan hiányszakmát is elkezdtek oktatni, amelyre szükség van.
Április 24-én megyegyűlés volt, melyen sor került a zárszámadás elfogadására. Jól zárt a megye, a 9.5
milliárd Ft kibocsátott kötvény hasznából a megyében élő civil szervezetek számára egy jelentős
összeget különítettek el pályázati alapként.
Április 25-én ballagások voltak a helyi középiskolákban.
Szintén ezen a napon a Katona József Művelődési Központban került megrendezésre „A víz szerepe a
népéletében” című VI. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia. Számos, a témában érintett
neves szakember tartott előadást, majd az Erzsébet Ligetben egy emlékfa – tiszafa - ültetésre került sor
a vízen járók emlékére.
Április 29-én Országos Tűzoltó Napon vettek részt a tűzoltó egyesület és a köztestület képviselőivel.
Ezt követően szólni kívánt egy olyan problémáról, mellyel Gyomaendrődön foglalkozni kell. Sajnos
városunk egyik meghatározó cégét, a Kner Nyomdát is elérte a pénzügyi, gazdasági válság.
Dolgozókat volt kénytelen elbocsátani, a többiek pedig csökkentett munkaidőben dolgoznak.
Ugyanakkor a nyomda múzeum nyitvatartását sem tudja tovább vállalni, napjainkban már a múzeum
zárva tart. A városnak fontos a múzeum, büszkék vagyunk a nyomda alapítójára, Kner Izodorra, ezért
meg kell keresni a módját, a múzeum tovább működtetésének. Ez ügyben felkereste a nyomda
igazgatóját, Papp Lajos urat és felajánlotta, hogy a nyitva tartás érdekében az önkormányzat átvállalja
a személyi feltétel biztosítását, az ott dolgozó alkalmazottat átvenné státuszba, így ugyan azzal a
szakképzett személlyel működtetnék tovább a múzeumot. A nyomda a felajánlott megoldást nem
tartotta szerencsésnek, évi szinten 6 millió Ft-ot kérnének, de még ekkor sem biztos, hogy teljes nyitva
tartási időben, de biztosítanák a nyitva tartást. Kérte a képviselő-testület támogatását, hogy az ügyben
további tárgyalásokat folytasson, hiszen a város turisztikai életében fontos a nyomdaipari múzeum.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására, melynek
benyújtási határideje április 15-e volt, két pályázat érkezett. Az egyik pályázó az iskola jelenlegi
igazgatója, Fülöp Istvánné, a másik pályázó Ágostonné Farkas Mária.
Május 1-2-án kerül megrendezésre az immár hagyománynak számító Sajt és Túró Fesztivál. Szép
számmal érkeznek sajtot, bort és egyéb ízeket – méz- kiállítók. A szervezést a Tourinform Iroda végzi,
helyszín a Szakképző iskola Selyem úti épületének udvara. Kísérő rendezvényként május 2-án
testvérvárosi találkozóra kerül majd sor, „Nők a politikában” címmel, melyen Botos Katalin
országgyűlési képviselő és Dr. Kovács József a gyulai kórház főorvosa, a Magyar Vöröskereszt
Alelnöke tartanak előadást.
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A testvérvárosaink nagy delegációval vesznek részt a kétnapos rendezvényen, akik fogadása uiós
forrásból, pályázaton elnyert támogatásból történik.
A pályázatokat illetően elmondta, hogy a Magtárlaposi úton lévő négylakásos sorház átalakítására a
47.4 millió Ft –ot nyert a város, melyből a fogyatékkal élők nappali ellátását tudják megvalósítani.
A Leder program keretében pedig a nyári halfőző versenyre 250 e Ft támogatást nyertek.
Április 22-én a Föld Napja alkalmából egy nagyszabású szemétgyűjtési akciót szerveztek a
településen. Fontos az, hogy nagyon sok szemetet, hulladékot szedtek össze, de ettől talán még
fontosabb a nevelési része.
További bejelenteni valója nem volt, megkérdezte az alpolgármester urat, a bizottság elnököket,
képviselőket van e napirend előtti hozzászólásuk, kérdésük.
Hozzászólás az érintettek részéről nem volt, megadta a hozzászólás lehetőségét a jelenlévő érdeklődők
részére.
Fülöp Istvánné a Kis Bálint Általános Iskola igazgatója hozzászólásában elmondta, országszerte e
napokban zajlanak az Anyák napi megemlékező ünnepségek. Ezen alkalomból köszöntik a gyermekek
a szülőket, nagyszülőket. Ennek már hagyománya van. Minden nagymamának legfontosabb az
unokája, gyermeke mosolya, és az a megemlékező néhány gondolat, amit ilyenkor átnyújtanak dalok,
versek formájában.
Ennek kapcsán egy nagyon sajnálatos esemény történt a városban, amely a város levelezőfórumán is
napirenden lévő téma. Annak ellenére, hogy sem tudomása, sem beleegyezése nem volt erről, az iskola
igazgatójaként el kell, hogy mondja, hogy az iskola Kossuth úti óvodájában történt egy sajnálatos
esemény, vélhetően szervezési probléma miatt, amelyre évek óta nem volt példa, és remélhetőleg nem
is lesz. Konkrétan arról van szó, hogy az óvodában arra kérték a nagymamákat, hogy hely hiány miatt
ne vegyenek részt az óvodai anyák napi ünnepségeken. A maga részéről sajnálatosnak tartotta ezt az
esetet és kötelességének érzi, mint az intézmény felelős vezetője, hogy erről a helyről ezúton kérjen
elnézést a Tisztelt Anyukáktól, Nagymamáktól. Bízott abban, hogy az óvodai tagintézmény felelős
vezetője, Cserenyec Éva is meg fogja ezt tenni, hiszen ezt a döntést az óvodában dolgozó
pedagógusok önkényesen hozták meg.
Az intézmény valamennyi óvodása és tanulói nevében ezúton tolmácsolta a köszöntést, az elismerést a
kedves anyukák és nagymamák felé. Kívánta, hogy családjuk körében egészségben, boldogságban
neveljék becsületre, tisztességre gyermeküket.
További hozzászólás nem hangzott el Várfi András polgármester az ülés napirendjére tett javaslatot. A
nyílt ülés napirendjét a meghívóban felsoroltak szerint javasolta megahatározni. Az első napirend
előterjesztéséhez mellékletként megkapták a képviselők a független könyvvizsgálói jelentést. A zárt
ülés napirendjét javasolta kiegészíteni és megtárgyalni, Dezsőné Rau Katalin mandátumának
meghosszabbítása tárgyú előterjesztést.
A képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
117/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Beszámoló a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása és
kiegészítése
3. A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT számú rendelet módosítása
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4. Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Vállalkozásfejlesztési
Alapjáról
szóló
21/2009.(IV.2.) Gye. Kt. számú rendeletének módosítása
5. Gyomaendrőd Város bel-és külterületi holtágainak védelméről szóló 22/1992 (VII. 1.) KT
számú rendeletmódosítás II. fordulós vitája
6. A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT
számú rendeletmódosítás II. fordulós vitája
7. Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) KT rendeletmódosítás II. fordulós
vitája
8. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 18/2003. (VIII.12.) Kt rendelet rendeletmódosítás I. fordulós vitája
9. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rendeletmódosítás I. fordulós vitája
10. A hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) KT
rendelet módosításának I. fordulós vitája
11. A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT számú rendelet
rendeletmódosítás I. fordulós vitája
12. Összefoglaló jelentés a 2008 évben végzett belső ellenőrzésekről
13. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
14. A Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Szervezeti és Működési Szabályzatának, 2009. évi munkatervének jóváhagyása
15. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztése
16. Alapító okiratok felülvizsgálata
17. 2009. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
18. Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálása
19. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap pályázatok elbírálásáról
20. Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására kiírt pályázati felhívás módosítása
21. Szakmai bizottság létrehozása a Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázatok
döntést megelőző pályázati folyamat lebonyolítására
22. Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
23. Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület és a Katona József Városi Művelődési Központ
közötti kiadói jog átruházásáról szóló szerződés jóváhagyása
24. Gyomaközszolg Kft. 2008. évi beszámolója, 2009. évi üzleti terve
25. Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2008. évi beszámolója, 2009. évi üzleti terve
26. Egyszerűsített éves beszámoló a Zöldpark Kft. előtársasági időszakról
27. Beszámoló a Zöldpark Kft. pénzügyi helyzetéről
28. Liget Fürdő Kft. 2008. évi beszámolója, 2009. évi üzleti terve
29. Liget Fürdő Kft hőcserélő beruházása
30. Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program
31. Intézmények energetikai korszerűsítése (Szemünk fénye program)
32. Selyem utcai buszmegálló pár építése, helyi járatú buszmenetrend módosítása
33. Tájékoztatás az autóbusz próbajáratról- Nagylapos
34. Magtárlaposi utcai beruházás közbeszerzési eljárása
35. Belterületi utak kátyúzása, Népliget utca szélesítése, Kiss Lajos üdülőtelep útjavítása
36. Bessenyei utca lakóinak útjavítási, útépítési kérelme
37. Dobó utca lakóinak útépítési kérelme
38. Tulipános Óvoda épület javítási kérelme
39. Dél- alföldi Regionális Munkaügyi Központ kérelme
40. Pásztor János utca lakóinak kérelme
41. Telekadó mérséklésére irányuló kérelmek
42. Tájékoztatás a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről
43. Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Mű működtetéséről
44. Együttműködési megállapodása az MConet Kft-vel
45. A „Nemzet színésze”című film felhasználási szabályzatának elfogadása
46. A helyi környezetszépítő verseny meghirdetése 2009-ben
47. Tájékoztatás a gallyazási, fakivágási munkálatokról
48. Tájékoztató a belvízrendezés V. üteméről
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49. Bejelentések
Határidő: azonnal
Az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendek megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
50. Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
intézmény igazgatói álláshelyének betöltésére benyújtott pályázat elbírálása
51. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. valamint Gyomaközszolg Kft. ügyvezető igazgató
álláshelyének betöltése
52. A Liget Fürdő Kft. ügyvezető igazgató álláshelyének betöltése
53. A főépítészi feladatok ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
54. „Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért” Elismerő Oklevél adományozása
55. Az Európai Parlament Tagjainak választásra a Szavazatszámláló Bizottságok
összetételében bekövetkezett változások, új tagok/póttagok választása
56. Személyi térítési díj ügyben benyújtott fellebbezés
57. Dezsőné Rau Katalin mandátumának meghosszabbítása
Az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentéssel
kapcsolatban kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület a jelentést egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
[Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
118/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 148/2008.(IV.24.), 149/2008.(IV.24.),
150/2008.(IV.24.),
152/2008.(IV.24.),
153/2008.(IV.24.),
154/2008.(IV.24.),
155/2008.(IV.24.),
156/2008.(IV.24.),
157/2008.(IV.24.),
158/2008.(IV.24.),
159/2008.(IV.24.),
160/2008.(IV.24.),
161/2008.(IV.24.),
162/2008.(IV.24.),
163/2008.(IV.24.),
165/2008.(IV.24.),
166/2008.(IV.24.),
167/2008.(IV.24.),
168/2008.(IV.24.),
370/2008.(IX.25.),
410/2008.(X.30.),
503/2008.(XII.11.),
525/2008.(XII.18.), 536/2008.(XII.18.), 5/2009.(I.29.), 11/2009.(I.29.), 13/2009.(I.29.),
14/2009.(I.29.),
35/2009.(I.29.),
37/2009.(I.29.),
39/2009.(I.29.),
42/2009.(II.12.),
61/2009.(II.26.), 64/2009.(II.26.) Gye. Kt. számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
elfogadta.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Beszámoló a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
Várfi András polgármester köszöntötte Bence Lajosné könyvvizsgálót, majd felkérte néhány szóban
foglalja össze a könyvvizsgálói jelentés lényegét.
Bence Lajosné elmondta, a könyvvizsgálat rendelkezésére bocsátott 2008 évi költségvetés
teljesítéséről szóló beszámolót, könyvvizsgálói szempontok szerint átvizsgálták, és hitelesítő
záradékkal látták el, és írásos jelentést készítettek a beszámoló hitelességéről. A könyvvizsgálat a
képviselő-testület számára elfogadásra javasolja a beszámolót, mivel az a törvényi feltételeknek
megfelel, könyvelési adatokkal, bizonylatokkal alátámasztott.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, elismeréssel szólt a pénzügyi osztály
munkájáról. Részletes és mindenre kiterjedő beszámolót készítettek.
/ Gellai Józsefné képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 14 fő./
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Vass Ignác a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke annyit kívánt elmondani, hogy a beszámolót
részletesen megtárgyalta a bizottság, azt elfogadásra javasolja a képviselő –testületnek, javasolják az
intézmények 2008. évi pénzmaradvány összegeit jóváhagyni, és a Polgármesteri Hivatal szabad
pénzeszközét a 2009. évi költségvetés tartalékába helyezni.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként a
határozati javaslatról döntsenek.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
119/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzat és
intézményeinek 2008. évi zárszámadási beszámolóját elfogadja.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az intézmények
2008. évi pénzmaradvány összegeit. A Polgármesteri Hivatal szabad pénzeszközét a 2009. évi
költségvetés tartalékába helyezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
A határozat meghozatala után a polgármester a 2008 évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
megalkotására kérte fel a képviselőket. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal megalkotta: [Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2009. (V. 6.) Gye. Kt. rendeletét
a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
82. § alapján a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Képviselő-testület a 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt rendelettel elfogadott 2008. évi
költségvetésének zárszámadását 4.600.465 E Ft bevétellel és 4.122.285 E Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A bevételek 4.600.465 E Ft teljesítését forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.740.445 E Ft,
címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint.
4. § Az önkormányzati felújítások összege 46.408 E Ft részletezése a 3. számú melléklet alapján.
5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb kiadása 529.725 E Ft, címenként, alcímenként a 4.
számú mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes beruházásokhoz
kapcsolódó teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4 . számú melléklet szerint jóváhagyja. Az
egyéb finanszírozás kiadásainak összege 2008. évben 805.707 E Ft, melyből a rövid lejáratú
államkötvény és diszkontkincstárjegy kiadása 524.993 E Ft, a hosszú lejáratú államkötvény 270.003 E
Ft, az egyéb kiegyenlítő, függő átfutó kiadások összege 10.711 E Ft melyet a 4. számú melléklet
tartalmaz.
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6. § Az önkormányzat 2008. december 31.-én meglévő fejlesztési hitel állományának alakulását a 7.
számú melléklet részletezi.
7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát, melyet
2008. évben 366.674 E Ft-ban állapít meg, a 8. számú melléklet tartalmazza.
8. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete által intézményenként jóváhagyott és teljesített
létszámadatokat a 9. számú melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2008. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és
annak teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási
ütemét a 11. számú melléklet mutatja.
11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2008. évi költségvetési végrehajtásról szóló
Egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredménykimutatását a 12.
melléklet szerint elfogadja. A mellékletet a könyvvizsgálói hitelesítéssel, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 92/a. § (1) bekezdés alapján a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönybe
közzé kell tenni.
12. § Az önkormányzat 2008. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú melléklet
tartalmazza, mely vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 12.999.941 E Ft-ban
állapítja meg.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról
készített kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15.
számú melléklet tartalmazza.
15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2008. évi közvetett támogatásait a 16. számú
melléklet mutatja be.
16. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatását és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 17. számú melléklet tartalmazza.
17. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatását és a Német Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 18. számú melléklet tartalmazza.
18. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évben képződött pénzmaradványát önálló
költségvetési szervenként a 19. számú mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá.
6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 15.999 E Ft
6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 4.137 E Ft
6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium 14.497 E Ft
7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény 20.363 E Ft
8. cím : Térségi Szociális Gondozási Központ 2.999 E Ft
11.cím : Polgármesteri Hivatal
401.879 E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás
elszámolásából adódó 3.208 E Ft kiutalatlan támogatás össszegét is.
Összesen: 459.874 E Ft
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium 938.-E Ft összegű szabad
pénzeszközét az intézménynél hagyja, azzal a feltétellel, hogy ezen összeget a kötelező órán felüli
tömegsportra, illetve a differenciált képességfejlesztő órákra fordítja. A Képviselő-testület a
Polgármesteri Hivatal szabad pénzeszközét – 28.407 E Ft - a 2009. évi tartalékba helyezi.
Záró rendelkezések
19. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. április
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2009. május hó 6. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. május 6.
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Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. 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 Hangya Lajosné bizottság elnököt néhány szóban ismertesse a
rendelet módosítás lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a rendelet módosítására két okból kerül sor. Az egyik,
hogy a rendelet mellékletei szakjogásszal felülvizsgálatra kerültek, az így feltár hibákat az Térségi
Szociális Gondozási Központ kijavította, módosította, és a rendelet-tervezet mellékleteként
elfogadásra beterjesztett a képviselő-testület elé.
A másik ok, hogy az intézmény ez év márciusától már óvodás gyermekek részére is szolgáltat vendég
ebédet. A 3-6 korosztály számára 135.-Ft/adag nyersanyagköltségen tudja előállítani az ebédet, mely
nyersanyagköltséggel kéri a rendelet kiegészítését.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet előterjesztés szerinti megalkotását.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal megalkotta: [Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2009. (V. 14.) 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 (a
továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13. számú mellékletei hatályukat vesztik,
egyidejűleg a R. 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-15. számú mellékletként e rendelet
azonos számú mellékletével egészül ki.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. április
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2009. május hó 14. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
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Gyomaendrőd, 2009. május 14.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. számú melléklet a 23/2009. (V.14. ) Gye. Kt. rendelethez
MEGÁLLAPODÁS
Tartós elhelyezést biztosító gondozást-ápolást biztosító intézményi elhelyezéshez
1993. évi III. Szoc. törvény 68/A § értelmében „ Idős otthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve külön
jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény
alapján nyújtható. A gondozási szükséglet megállapítására a kérelmező tartózkodási helye szerint illetékes
Országos Rehabilitációs Intézet I. fokú szociális szakértői bizottsága jogosult.
Jelen megállapodás létrejött egyrészől a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás –
Hunya Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. képviseletében …………….. intézményvezető másrészről az Országos
Rehabilitációs és Szakértői Intézet I. fokú bizottságának …..napján kelt ….. iktatószámú szakvéleménye alapján
tartós elhelyezést biztosító idősotthoni ellátásra jogosult:
a)
név, (születési név):
anyja neve:
születési hely:
születési idő:
személyi igazolvány szám:
TAJ száma:
lakcím:
telefonszám:
b)
az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője (amennyiben az ellátásra jogosult gondnokság alatt áll)
név, (születési név):
anyja neve:
születési hely:
születési idő:
személyi igazolvány szám:
TAJ száma:
lakcím:
telefonszám:
között az alábbi tartalommal:
1. Az ellátás időtartama
Az intézmény a szociális ellátást … év ..hónap… napjától kezdődően határozatlan időtartamra
szólóan biztosítja
2. Az intézmény szolgáltatásai
Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és annak
végrehajtására kiadott 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet szerinti teljes körű ellátást biztosítja az ellátást igénybe
vevő számára. A teljes körű ellátás körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak:
a) lakhatással összefüggő ellátás (bentlakás, fűtés, világítás, melegvíz ellátás)
b) étkeztetés:
a lakó életkori sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő napi 3 x-i, de szükség esetén többszöri
étkezés biztosítása, melyből napi egyszer vagy kétszer főtt ételt biztosít az intézmény
c) ruházat, textília biztosítása, annak tisztítása
az ellátott az intézményben saját ruházatát használja
amennyiben saját ruházattal nem rendelkezik, úgy az intézmény három váltás fehérneműt és hálóruhát, az
évszaknak megfelelő két váltás felsőruházatot, valamint utcai cipőt biztosít saját raktárából
ágyneműt, huzatot, ágytakarót, egyéb textíliát az intézmény biztosítja, azonban az ellátott a sajátját is
használhatja
d) egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik:
egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról
rendszeres orvosi felügyeletről
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szakorvosi kórházi kezeléshez való hozzájutásról
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásról
szükség szerinti ápolásról
gyógyszerellátásról: Az ellátottak az intézmény gyógyszer alaplistáján szereplő gyógyszereket
térítésmentesen kapják. A rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek ,
továbbá gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve TB
által támogatott legolcsóbb árfekvésű gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket biztosítjuk.
Amennyiben a lakó az alaplistán szereplő illetve az azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerek közül az
olcsóbbat nem fogadja el, úgy nyilatkozni kell e tényről. Ebben az esetben a gyógyszert saját költsége
terhére kaphatja meg.
e) megbízás alapján az ellátást igénybe vevő értékeinek, vagyontárgyainak megőrzése,
Ellátás igénybe vevő írásban megbízást adhat az intézménynek vagyontárgyainak, készpénzének,
takarék betétjeinek és más értékeinek megőrzésére. Az írásos megbízás alapján a gazdasági nővér a
pénzkezelési szabályzat előírásainak betartása mellett az ellátást igénybe vevő aktuális rendelkezéseinek
megfelelően kezeli a rábízott értékeket. Az ellátást igénybe vvevő az értékkezelésre, megőrzésre adott
megbízását bármikor, írásban visszavonhatja.
Az ellátást igénybe vevőnek lehetősége van arra, hogy saját maga kezelje pénzét, illetve őrizze
értékeit a falra szerelt biztonsági zárral ellátott kisszekrényben, azonban az így őrzött értékeiért az
intézmény nem vállal felelősséget.
f) intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése
az intézmény abban az esetekben gondoskodik az elhunyt ellátott eltemettetéséről, ha:
- az ellátott életében temetkezési megállapodást köt az intézménnyel és azzal egyidejűleg a temetkezés
várható költségét befizeti az erre a célra elkülönített számlára,
- közköltségen történő eltemettetésről gondoskodik az intézmény abban az esetben ha az elhunytnak nincs
vagy nem ismert az eltemettetésre kötelezhető hozzátartozója
g) egyéb szolgáltatások:
hajvágás, borotválás, körömápolás, ruházat javítása,
városi kulturális rendezvényekre való eljutás
az intézmény által térítés mentesen nem nyújtott szolgáltatások külső
szolgáltatók általi elvégzésének megszervezése, melynek térítési díjait az ellátott fizeti
3. Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása
Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézményvezetőnek
- az intézményben biztosított szolgáltatásra,
- az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra,
- az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére,
- az érdekképviseleti fórum működésére és a panaszjog gyakorlásának módjára,
- az intézmény házirendjére
vonatkozó tájékoztatását.
4. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételiben való
változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díjfizetési kötelezettségét érinti,
haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.
5. Az ellátást igénybe vevő az eltemettetésével kapcsolatos alapinformációkat (értesítendő személy neve, temetés
módja, helyszíne, temetést intéző személy neve) az intézményi jogviszony keletkezésétől számított 60
napon belül köteles az intézmény tudtára adni..
6. Az intézményvezető szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve hozzátartozóját
- az ellátást igénybe vevő állapotáról
- az egészségügyi intézménybe való beutalásról
- az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről
- az áthelyezésről
- a személyi térítési díjhátralék következményeiről.
7. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
7.1. A személyi térítési díj az illetékes jegyző által kiállított jövedelemigazolás alapján kerül megállapításra. A
személyi térítési díj összegét az intézményvezető jelen megállapodás aláírásával egyidejüleg értesítésben
közli az ellátást igénybe vevővel. A gondozás tárgy évére vonatkozó személyi térítési díjról szóló értesítő
mellékletét képezi jelen megállapodásnak. Az értesítőben az intézményvezető tájékoztatja az ellátást
igénybe vevőt, a fenntartó által „a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:

törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,

a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj b
kompenzációt, valamint közli a

a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.
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7.2 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézményvezető erre vonatkozó
értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen
esetben a fenntartó dönt a személyi térítési díj összegéről.
7.3 A térítési díj fizetésére kötelezett a személyi térítési díjat tárgy hó utolsó napjáig köteles befizetni az
intézmény számlájára, vagy pénztárába..
7.4 Az ellátást igénybe vevő:
a) - Két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személy térítési díja 20%-át fizeti.
- A két hónapot meghaladó, folyamatos egészségügyi vagy gyógyintézeti kezelés miatti távollét
időtartamára a 61. naptól a megállapított személyi térítési díja 40%-át fizeti.
- Egyéb esetekben a két hónapot meghaladó távollét idejére, a megállapított a személyi térítési díja
60%-át fizeti.
b) - Az egészségügyi intézményben tartózkodás időtartamának figyelmen kívül hagyásával a távolléti
napokat, naptári éves szinten összesíteni kell. Nem minősül távollétnek, a rendszeres, minden hétvégén
megvalósuló távollét.
- Az az ellátott, akinek a naptári összesítés folytán a távolléti napok száma év közben meghaladja a 60
napot, a további távolléti napokra (az egészségügyi vagy más intézményben történő gyógykezelés
időtartamát kivéve) a megállapított személyi térítési díja 60%-át fizeti.
7.5 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az
intézményvezető tizenöt napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt
térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és
erről negyedévenként tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó intézkedik a meg nem fizetett térítési díj
behajtásáról.
8. Az ellátást igénybe vevő, törvényes képviselője és hozzátartozója az intézményi jogviszony
keletkezésével, megszűnésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az
intézményvezetőhöz vagy az érdekképviseleti fórumhoz.
Ellátott igénybe veheti a területileg illetékes ellátottjogi képviselő segítségét.
Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége: ……………… Elérhetősége: …………………
A panasz elbírálására jogosult tizenöt napon belül tájékoztatja a panasztevőt, az intézkedéséről. Ha a
panaszt tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem
intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni.
9. Az intézményi jogviszony megszűnik
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével (ez esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési
kötelezettség terheli az ellátást igénybe vevővel szemben),
- határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével,
- ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn,
- ha az ellátást igénybe vevőt másik intézményben kell elhelyezni,
- ha az intézményi elhelyezés már nem indokolt,
- ha az ellátást igénybe vevő a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen megsérti,
- ha az ellátást igénybe vevő nem tesz eleget a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének, és
- ha az ellátást igénybe vevő az intézmény jogviszony megszüntetését kezdeményezi az
intézményvezetőnél.
10. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő közös
megegyezése alapján kerülhet sor.
11. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást igénybe
vevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, az intézmény
tárgyi eszközeiben okozott kár megtérítését.
12. Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban
tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvénynek, a szerződésre vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III.
tv.-ben és a 2/2009. (I.30..) Gye. KT rendeletben foglaltak az irányadók.
Gyomaendrőd, 200
_________________________________
ellátást igénybe vevő/ törvényes képviselő

…………………..
intézményvezető
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2. számú melléklet a 23/2009. (V.14. ) Gye. Kt. rendelethez
MEGÁLLAPODÁS
Átmeneti elhelyezést biztosító gondozást-ápolást biztosító intézménybe
amely létrejött egyrészől a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás – Hunya
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. képviseletében ………….. intézményvezető másrészről átmenti elhelyezésre
jogosult:
a)
név, (születéskori név):
anyja neve:
születési hely:
születési idő:
személyi igazolvány szám:
TAJ száma:
lakcím:
telefonszám:
b) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője (amennyiben az ellátásra jogosult gondnokság alatt áll)
név, (születéskori név):
anyja neve:
születési hely:
születési idő:
személyi igazolvány szám:
TAJ száma:
lakcím:
telefonszám:
között az alábbi tartalommal:
1. Az ellátás időtartama
Az intézmény a szociális ellátást … év ..hónap… napjától kezdődően határozott időtartamra
egy évre, azaz 200…………….. napjáig biztosítja.
2. Az intézmény szolgáltatásai
Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és annak
végrehajtására kiadott 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet szerinti teljes körű ellátást biztosítja az ellátást
igénybe vevő számára. A teljes körű ellátás körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak:
a) lakhatással összefüggő ellátás (bentlakás, fűtés, világítás, melegvíz ellátás)
b) étkeztetés:
a lakó életkori sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő napi 3 x-i, de szükség esetén többszöri
étkezés biztosítása, melyből napi egyszer vagy kétszer főtt ételt biztosít az intézmény
c) ruházat, textília biztosítása, annak tisztítása
az ellátott az intézményben saját ruházatát használja
amennyiben saját ruházattal nem rendelkezik, úgy az intézmény három váltás fehérneműt és hálóruhát,
az évszaknak megfelelő két váltás felsőruházatot, valamint utcai cipőt biztosít saját raktárából
ágyneműt, huzatot, ágytakarót, egyéb textíliát az intézmény biztosítja, azonban az ellátott a sajátját is
használhatja
d) egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik:
egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról
rendszeres orvosi felügyeletről
szakorvosi kórházi kezeléshez való hozzájutásról
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásról
szükség szerinti ápolásról
gyógyszerellátásról: Az ellátottak az intézmény gyógyszer alaplistáján szereplő gyógyszereket térítésmentesen
kapják. A rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek ,
továbbá
gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve TB
által
támogatott legolcsóbb árfekvésű gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket biztosítjuk.
Amennyiben a lakó az alaplistán szereplő illetve az azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerek közül az olcsóbbat
nem fogadja el, úgy nyilatkozni kell e tényről. Ebben az esetben a gyógyszert saját költsége terhére kaphatja
meg.
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e) megbízás alapján az ellátást igénybe vevő értékeinek, vagyontárgyainak megőrzése,
Ellátás igénybe vevő írásban megbízást adhat az intézménynek vagyontárgyainak, készpénzének, takarék
betétjeinek és más értékeinek megőrzésére. Az írásos megbízás alapján a gazdasági nővér a pénzkezelési
szabályzat előírásainak betartása mellett az ellátást igénybe vevő aktuális rendelkezéseinek megfelelően kezeli
a rábízott értékeket. Az ellátást igénybe vevő az értékkezelésre, megőrzésre adott megbízását bármikor,
írásban visszavonhatja.
Az ellátást igénybe vevőnek lehetősége van arra, hogy saját maga kezelje pénzét, illetve őrizze értékeit a falra
szerelt biztonsági zárral ellátott kisszekrényben, azonban az így őrzött értékeiért az intézmény nem vállal
felelősséget.
f) intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése
az intézmény abban az esetekben gondoskodik az elhunyt ellátott eltemettetéséről, ha:
- az ellátott életében temetkezési megállapodást köt az intézménnyel és azzal egyidejűleg a temetkezés
várható költségét befizeti az erre a célra elkülönített számlára,
- közköltségen történő eltemettetésről gondoskodik az intézmény abban az esetben ha az elhunytnak nincs
vagy nem ismert az eltemettetésre kötelezhető hozzátartozója
g) egyéb szolgáltatások:
hajvágás, borotválás, körömápolás, ruházat javítása,
városi kulturális rendezvényekre való eljutás
az intézmény által térítés mentesen nem nyújtott szolgáltatások külső
szolgáltatók általi elvégzésének megszervezése, melynek térítési díjait az ellátott fizeti
3. Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása
Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézményvezetőnek
- az intézményben biztosított szolgáltatásra,
- az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra,
- az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére,
- az érdekképviseleti fórum működésére és a panaszjog gyakorlásának módjára,
- az intézmény házirendjére
vonatkozó tájékoztatását.
4. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételiben való
változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díjfizetési kötelezettségét érinti,
haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.
5. Az ellátást igénybe vevő az eltemettetésével kapcsolatos alapinformációkat (értesítendő személy neve,
temetés módja, helyszíne, temetést intéző személy neve) az intézményi jogviszony keletkezésétől számított 60
napon belül köteles az intézmény tudtára adni..
6. Az intézményvezető szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve hozzátartozóját
- az ellátást igénybe vevő állapotáról
- az egészségügyi intézménybe való beutalásról
- az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről
- az áthelyezésről
- a személyi térítési díjhátralék következményeiről.
7. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
7.1. A személyi térítési díj az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme alapján kerül megállapításra. A
személyi térítési díj összegét az intézményvezető jelen megállapodás aláírásával egyidejüleg értesítésben közli
az ellátást igénybe vevővel. A gondozás tárgy évére vonatkozó személyi térítési díjról szóló értesítő
mellékletét képezi jelen megállapodásnak. Az értesítőben az intézményvezető tájékoztatja az ellátást igénybe
vevőt, a fenntartó által
„a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:
 törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,
 a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj kompenzációt,
valamint közli a
 a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.
7.2 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézményvezető erre vonatkozó
értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben a
fenntartó dönt a személyi térítési díj összegéről.
7.3 A térítési díj fizetésére kötelezett a személyi térítési díjat tárgyhó utolsó napjáig köteles befizetni az
intézmény számlájára, vagy pénztárába..
7.4 Az ellátást igénybe vevő:
a) - Két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személy térítési díja 20%-át fizeti.
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- A két hónapot meghaladó, folyamatos egészségügyi vagy gyógyintézeti kezelés miatti távollét
időtartamára a 61. naptól a megállapított személyi térítési díja 40%-át fizeti.
- Egyéb esetekben a két hónapot meghaladó távollét idejére, a megállapított a személyi térítési díja
60%-át fizeti.
b) - Az egészségügyi intézményben tartózkodás időtartamának figyelmen kívül hagyásával a távolléti
napokat, naptári éves szinten összesíteni kell. Nem minősül távollétnek, a rendszeres, minden hétvégén
megvalósuló távollét.
- Az az ellátott, akinek a naptári összesítés folytán a távolléti napok száma év közben meghaladja a 60
napot, a további távolléti napokra (az egészségügyi vagy más intézményben történő gyógykezelés
időtartamát kivéve) a megállapított személyi térítési díja 60%-át fizeti.
7.5 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az
intézményvezető tizenöt napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj
megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és erről
negyedévenként tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó intézkedik a meg nem fizetett térítési díj
behajtásáról.
8. Az ellátást igénybe vevő, törvényes képviselője és hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével,
megszűnésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az intézményvezetőhöz vagy az
érdekképviseleti fórumhoz. A panasz elbírálására jogosult tizenöt napon belül tájékoztatja a panasztevőt, az
intézkedéséről. Ha a panaszt tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult
nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni.
Ellátott igénybe veheti a területileg illetékes ellátottjogi képviselő segítségét.
Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége: …………….. Elérhetősége: …………………
9. Az intézményi jogviszony megszűnik
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével (ez esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési kötelezettség
terheli az ellátást igénybe vevővel szemben),
- határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével,
- ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn,
- ha az ellátást igénybe vevőt másik intézményben kell elhelyezni,
- ha az intézményi elhelyezés már nem indokolt,
- ha az ellátást igénybe vevő a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen megsérti,
- ha az ellátást igénybe vevő nem tesz eleget a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének, és
- ha az ellátást igénybe vevő az intézmény jogviszony megszüntetését kezdeményezi az intézményvezetőnél.
10. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő közös megegyezése alapján
kerülhet sor.
11. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást igénybe vevővel az
intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, az intézmény tárgyi eszközeiben okozott
kár megtérítését.
12. Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján
rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. IV.
törvénynek, a szerződésre vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. tv és végrehajtására kiadott rendeletek ,
valamint a 2/2009. (I.30..) Gye. KT rendeletben foglaltak az irányadók.
Gyomaendrőd 200
_________________________________
ellátást igénybe vevő/ törvényes képviselő

_____________________________
az intézményvezető
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3. számú melléklet a 23/2009. (V.14. ) Gye. Kt. rendelethez
Tartós elhelyezést biztosító gondozást-ápolást biztosító intézménybe történő felvételhez az 1993. évi III. tv 68/B
§. alapján: „Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei az ellátás
halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, az ellátás az intézményvezető döntése alapján határozott időre, de
legfeljebb három hónapra – a gondozási zsükséglet vizsgálat
nélkül- biztosítható.”
Alább a) pontban nevezett tartós elhelyezést igénylő személy házi orvosa által kiállított igazolás valamint az
előgondozást végző személy szociális körülményekről adott szakmai véleménye alapján megállapítható, hogy
nevezett egészségi állapotának romlása miatt állandó felügyeletre, segítségre szorul, ezért otthonában nem
biztosítható számára az ellátás.
Az azonnali, határozott idejű elhelyezés tárgyában felek az alábbi
M E G Á L L A P O D Á S-t
kötik, amely létrejött egyrészől a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás – Hunya
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. képviseletében ……………… intézményvezető, másrészről
a)
név, (születéskori név):
anyja neve:
születési hely:
születési idő:
személyi igazolvány szám:
TAJ száma:
lakcím:
telefonszám:
b) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője (amennyiben az ellátásra jogosult gondnokság alatt áll)
név, (születéskori név):
anyja neve:
születési hely:
születési idő:
személyi igazolvány szám:
TAJ száma:
lakcím:
telefonszám:
tartós elhelyezést igénylő kérelmező között az alábbi tartalommal:
1. Az ellátás időtartama
Az intézmény a szociális ellátást … év ..hónap… napjától kezdődően három hónapra, ….év….hó..napjáig
biztosítja.
2. Az intézmény szolgáltatásai
Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és annak
végrehajtására kiadott 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet szerinti teljes körű ellátást biztosítja az ellátást igénybe
vevő számára. A teljes körű ellátás körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak:
a) lakhatással összefüggő ellátás (bentlakás, fűtés, világítás, melegvíz ellátás)
b) étkeztetés:
a lakó életkori sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő napi 3 x-i, de szükség esetén többszöri
étkezés biztosítása, melyből napi egyszer vagy kétszer főtt ételt biztosít az intézmény
c) ruházat, textília biztosítása, annak tisztítása
az ellátott az intézményben saját ruházatát használja
ágyneműt, huzatot, ágytakarót, egyéb textíliát az intézmény biztosítja, azonban az ellátott a sajátját is
használhatja
d) egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik:
egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról
rendszeres orvosi felügyeletről
szakorvosi kórházi kezeléshez való hozzájutásról
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásról
szükség szerinti ápolásról
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gyógyszerellátásról: Az ellátottak az intézmény gyógyszer alaplistáján szereplő gyógyszereket térítésmentesen
kapják. A rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek , továbbá gyógyászati
segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve TB által támogatott
legolcsóbb árfekvésű gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket biztosítjuk.
Amennyiben a lakó az alaplistán szereplő illetve az azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerek közül az
olcsóbbat nem fogadja el, úgy nyilatkozni kell e tényről. Ebben az esetben a gyógyszert saját költsége terhére
kaphatja meg.
e) megbízás alapján az ellátást igénybe vevő értékeinek, vagyontárgyainak megőrzése,
f) egyéb szolgáltatások:
hajvágás, borotválás, körömápolás, ruházat javítása,
városi kulturális rendezvényekre való eljutás
az intézmény által térítés mentesen nem nyújtott szolgáltatások külső
szolgáltatók általi elvégzésének megszervezése, melynek térítési díjait az ellátott fizeti
3. Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása
Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézményvezetőnek
- az intézményben biztosított szolgáltatásra,
- az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra,
- az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére,
- az érdekképviseleti fórum működésére és a panaszjog gyakorlásának módjára,
- az intézmény házirendjére
vonatkozó tájékoztatását.
4. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételiben való
változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díjfizetési kötelezettségét érinti,
haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.
5. Az intézményvezető szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve hozzátartozóját
- az ellátást igénybe vevő állapotáról
- az egészségügyi intézménybe való beutalásról
- az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről
- az áthelyezésről
- a személyi térítési díjhátralék következményeiről.
6. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
6.1. A személyi térítési díj az illetékes jegyző által kiállított jövedelemigazolás alapján kerül megállapításra.
A személyi térítési díj összegét az intézményvezető a megállapodás aláírását követően az illetékes jegyző
által kiállított jövedelemigazolás alapján 30 napon belül értesítésben közli az ellátást igénybe vevővel. A
gondozás tárgy évére vonatkozó személyi térítési díjról szóló értesítő mellékletét képezi jelen
megállapodásnak. Az értesítőben az intézményvezető tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, a fenntartó által
„a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról , azok igénybevételéről , valamint a fizetendő
térítési díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:
 törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,
 a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj kompenzációt,
valamint közli a
 a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.
6.2 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézményvezető erre vonatkozó
értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen
esetben a fenntartó dönt a személyi térítési díj összegéről.
6.3 A térítési díj fizetésére kötelezett a személyi térítési díjat tárgyhó utolsó napjáig köteles befizetni
az intézmény számlájára, vagy pénztárába..
6.4 Az ellátást igénybe vevő:
a) - Két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díja 20%-át fizeti.
6.5 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az
intézményvezető tizenöt napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj
megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és erről
negyedévenként tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó intézkedik a meg nem fizetett térítési díj behajtásáról.
7. Az ellátást igénybe vevő, törvényes képviselője és hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével,
megszűnésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az intézményvezetőhöz vagy az
érdekképviseleti fórumhoz. A panasz elbírálására jogosult tizenöt napon belül tájékoztatja a panasztevőt, az
intézkedéséről. Ha a panaszt tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására
jogosult nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni. Ellátott igénybe veheti a
területileg illetékes ellátottjogi képviselő segítségét. Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége: ……………
Elérhetősége: ……………………
272

8. Az intézményi jogviszony megszűnik
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével (ez esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési
kötelezettség terheli az ellátást igénybe vevővel szemben),
- ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn,
- ha az ellátást igénybe vevőt másik intézményben kell elhelyezni,
- ha az intézményi elhelyezés már nem indokolt,
- ha az ellátást igénybe vevő a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen megsérti,
- ha az ellátást igénybe vevő nem tesz eleget a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének, és
- ha az ellátást igénybe vevő a határozott idő letelte előtt az intézmény jogviszony megszüntetését
kezdeményezi az intézményvezetőnél.
- a határozott időtartam leteltével, amennyiben az intézmény által kezdeményezett gondozási
szükséglet vonatkozásában az Országos Rehabilitációs és Szakértői Intézet I. fokú
bizottságának szakvéleménye alapján az ellátást igénybe vevő nem rendelkezik 4 órát
meghaladó gondozási szükséglettel és ebből adódóan idősotthoni ellátásra nem jogosult.
9. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő közös
megegyezése alapján kerülhet sor.
10. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást igénybe
vevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, az intézmény tárgyi
eszközeiben okozott kár megtérítését.
11. Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban
tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvénynek, a szerződésre vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi
III. tv.-ben és a 2/2009. (I. 30.) Gye. KT rendeletben foglaltak az irányadók.
Gyomaendrőd, 200________
_________________________________
ellátást igénybe vevő/ törvényes képviselő

_____________________________
az intézmény képviseletében
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4. számú melléklet a 23/2009. (V.14. ) Gye. Kt. rendelethez
SZERZŐDÉS
Emeltszintű elhelyezést biztosító idősek otthoni ellátásról
1993. évi III. Szoc. törvény 68/A § értelmében „ Idős otthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve külön
jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény
alapján nyújtható. A gondozási szükséglet megállapítására a kérelmező tartózkodási helye szerint illetékes
Országos Rehabilitációs Intézet I. fokú szociális szakértői bizottsága jogosult.
Jelen megállapodás létrejött egyrészől a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás –
Hunya Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. képviseletében …………… intézményvezető másrészről az Országos
Rehabilitációs és Szakértői Intézet I. fokú bizottságának …..napján kelt ….. iktatószámú szakvéleménye alapján
tartós elhelyezést biztosító idősotthoni ellátásra jogosult:
Név/Születéskori név:
Anyja neve:
Szül. hely, idő:
TAJ száma:
Lakcím:
Emeltszintű idősek otthoni ellátást igénybe vevő között ( továbbiakban ellátott ) mai napon az alábbi
tartalommal:
I.
Ellátott részére az intézmény az emeltszintű ellátást, …év ..hó …nap . napjától határozatlan időre szólóan
biztosítja az Őszi Napsugár Idősek Otthonában Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.sz alatt melyet az ellátott
előzetesen megtekintett, és a lakrészt kiválasztotta.
II. Az intézmény az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az ellátott részére
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a nap 24 órájában
szükségletközpontú komplex ellátást biztosít. Az ellátás - az igénylővel közösen elkészített, fizikai, mentális
állapotának, egyéni szükségleteinek megfelelően kialakított - egyéni gondozási terv szerint történik. A lakó
fizikai, egészségi állapotának megfelelően az intézmény segítséget nyújt a tisztálkodásban, öltözködésben,
étkezésnél, hely és helyzetváltoztatásnál.
Amennyiben az ellátott egészségi állapota miatt ápolásra szorul, az egyéni gondozási terv kiegészítéseként
ápolási terv készül, mely tartalmazza az ápolásra szoruló ellátott egészségi állapotának javítására vonatkozó
feladatokat, technikákat és orvosi utasításokat.
A teljes körű ellátás körében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az intézmény:
1. Lakhatással összefüggő ellátás (szoba, előszoba, fürdőszobából álló lakrész, fűtés, világítás,
melegvíz ellátás)
a)
A lakrészek takarításáról az intézmény gondoskodik.
Az ellátott kérésére, saját lakrészének napi tisztántartását egyénileg is végezheti, melyhez a tisztítószereket az
intézmény biztosítja térítésmentesen.
b)
A lakrész használatával kapcsolatos egyéb szabályok:
- Nem örökölhető.
- Családtaggal, vagy más személlyel nem osztható meg.
- Az ellátott sem állandó, sem ideiglenesen nem jelenthet be senkit.
- A közeli hozzátartozók lakrészben, vagy az intézményben történő éjszakai tartózkodására az
intézményvezető írásos engedélye alapján, az abban meghatározott időtartamig kerülhet sor.
- A behozott bútorokról, használati tárgyakról a beköltözés időpontjában nyilatkozni kell, hogy
elhalálozás esetén ki örökölje.
- Saját telefont lakrészébe felszereltetheti, de a szerelési illetve e szolgáltatás költségeit saját nevére
szóló, egyéni számla alapján kell kiegyenlíteni.
- Saját gépkocsit az udvarban nem lehet tárolni, kivéve, ha mozgássérült az ellátott,
- Kedvenc kis állatok lakásban történő tartásának lehetőségéről, módjáról egyénileg történik a
megállapodás, a házirendnek megfelelően.
- Beköltözéskor a lakás értékesítése során feleslegessé vált bútorokat, hagyatékot tárolni nem tudjuk.
Amennyiben a hagyományos részlegben hasznosítható és azt adományként oda kívánja adni, azt
elfogadjuk.
- Saját TV-nek a központi antennára való rácsatlakoztatása a beköltöző költsége.
- Szobanövények a lakrészbe is és a közösségi helységekbe is behozhatók.
- A fürdőszobába keverőtárcsás mosógép, centrifuga, automata mosógép behozható, a rácsatlakoztatás
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megoldható.
- Rádió, magnó, CD lejátszó, videó, vasaló, tea és kávéfőző, villanyfőző behozható, de minden készülékről
érintésvédelmi igazolást kell csatolni.
- A behozott felszerelési és villamossági tárgyak javíttatásának költségét az intézmény nem vállalja.
2. étkeztetés:
a lakó életkori sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő napi 3 x-i, de szükség esetén többszöri étkezés
biztosítása, melyből napi egyszer vagy kétszer főtt ételt biztosít az intézmény
3. ruházat, textília biztosítása, annak tisztítása
az ellátott az intézményben saját ruházatát használja
amennyiben saját ruházattal nem rendelkezik, úgy az intézmény három váltás fehérneműt és hálóruhát, az
évszaknak megfelelő két váltás felsőruházatot, valamint utcai cipőt biztosít saját raktárából
ágyneműt, huzatot, ágytakarót, egyéb textíliát az intézmény biztosítja, azonban az ellátott a sajátját is
használhatja
4. egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik:
egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról
rendszeres orvosi felügyeletről
szakorvosi kórházi kezeléshez való hozzájutásról
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásról
szükség szerinti ápolásról
gyógyszerellátásról: Az ellátottak az intézmény gyógyszer alaplistáján szereplő gyógyszereket térítésmentesen
kapják. A rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek , továbbá gyógyászati
segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve TB által támogatott
legolcsóbb árfekvésű gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket biztosítjuk.
Amennyiben a lakó az alaplistán szereplő illetve az azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerek közül az olcsóbbat
nem fogadja el, úgy nyilatkozni kell e tényről. Ebben az esetben a gyógyszert saját költsége terhére kaphatja
meg.
5. megbízás alapján az ellátást igénybe vevő értékeinek, vagyontárgyainak megőrzése,
a) Ellátott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés aláírását követő 5 napon belül nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy megbízza-e a vezetőápolót értéktárgyainak, készpénzének, takarékbetétkönyvének,
őrzésével, kezelésével. Nemleges nyilatkozat esetén az intézmény az értékek őrzését csak külön erre irányuló
írásos nyilatkozatot követően köteles teljesíteni.
b) Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad megbízást, úgy az intézmény az értékeiért a felelősséget nem
tudja vállalni.
c) Az intézmény az őrzésre átvett értékekről és vagyontárgyakról átvételi elismervényt ad.
d) Készpénzkezelési megbízás esetén a pénzmozgást az ellátott pontosan nyomon követheti és az egyenleget
kérésre, bármikor megtekintheti.
e) Ellátott tudomásul veszi, hogy az intézmény készpénzt nem őriz, a letéteket a lakó rendelkezése szerinti
pénzintézetben helyezi el betétkönyvben.
6. intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése
Az ellátást igénybe vevő az eltemettetésével kapcsolatos alapinformációkat (értesítendő személy neve, temetés
módja, helyszíne, temetést intéző személy neve) az intézményi jogviszony keletkezésétől számított 60 napon
belül köteles az intézmény tudtára adni..
Az intézmény abban az esetekben gondoskodik az elhunyt ellátott eltemettetéséről, ha:
- az ellátott életében temetkezési megállapodást köt az intézménnyel és azzal egyidejűleg a temetkezés
várható költségét befizeti az erre a célra elkülönített számlára,
- közköltségen történő eltemettetésről gondoskodik az intézmény abban az esetben ha az elhunytnak nincs
vagy nem ismert az eltemettetésre kötelezhető hozzátartozója
7. egyéb szolgáltatások:
hajvágás, borotválás, körömápolás, ruházat javítása,
városi kulturális rendezvényekre való eljutás
az intézmény által térítés mentesen nem nyújtott szolgáltatások külső
szolgáltatók általi elvégzésének megszervezése, melynek térítési díjait az ellátott fizeti
III. Az intézmény jelen szerződés aláírását megelőzően tájékoztatta az ellátottat
- az intézményben biztosított szolgáltatásokról,
- az ellátottat érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
- az ellátott és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjéről,
- az érdekképviseleti fórum működéséről és a panaszjog gyakorlásának módjáról,
- az intézmény házirendjéről,
melynek megtörténtét, az ellátott jelen szerződés aláírásával elismer, és kijelenti, hogy a tájékoztatást
megismerte, megértette, és tudomásul vette.
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IV. Ellátott kijelenti, hogy az adataiban, az ellátásra való jogosultság feltételeiben, jövedelmi viszonyaiban
történt változásról, illetve minden olyan körülményről, amely az intézményben fizetendő térítési díjfizetési
kötelezettségét érinti, a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatja az
intézményvezetőt.
Kijelenti továbbá, hogy hozzájárul személyes és különleges adatainak intézmény által az 1993. évi III. tv. ben és a végrehajtására kiadott szakmai jogszabályokban meghatározott célok teljesülése érdekében történő
kezeléséhez.
V. Ellátott kijelenti, hogy a halála esetén értesítendő, illetve az eltemettetéséről gondoskodó személyt jelen
szerződés aláírását követően külön nyilatkozatban fogja megnevezni.
VI. Az intézmény az ellátott által írásban megjelölt személyt/eket, szükség szerint tájékoztatja az ellátott
- egészségi állapotáról
- az egészségügyi intézménybe való beutalásáról
- az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről
- az áthelyezéséről
- a személyi térítési díjhátraléka, meg nem fizetésének következményeiről.
VII. Az igénybevételekor fizetendő egyszeri beköltözési hozzájárulás
1 Az ellátást igénybe vevő az átlagot jóval meghaladó minőségi körülményekre tekintettel jelen szerződés
aláírásával egyidejűleg a havonta fizetendő személyi térítési díj mellett egyszeri beköltözési hozzájárulást
fizet meg, melynek összege: …,- Ft, azaz: ,- forint
2. Az intézmény vállalja, hogy amennyiben a gondozás, a beköltözést követő, öt éven belül - haláleset
kivételével - megszűnik, az egyszeri beköltözési hozzájárulás összegéből a fennmaradó évekre jutó
időarányos rész visszafizetése érdekében a fenntartónál megteszi a szükséges intézkedéseket.
VIII. Az intézmény szolgáltatásaiért fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályok
1. Ellátott tudomásul veszi, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatásért havonta térítési díjat kell fizetni.
A személyi térítési díj az illetékes jegyző által kiállított jövedelemigazolás alapján kerül megállapításra.
2 A személyi térítési díj összegét az intézményvezető jelen megállapodás aláírásával egyidejüleg
értesítésben közli az ellátást igénybe vevővel. A gondozás tárgy évére vonatkozó személyi térítési díjról
szóló értesítő mellékletét képezi jelen megállapodásnak. Az értesítőben az intézményvezető tájékoztatja
az ellátást igénybe vevőt, a fenntartó által „a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról , azok
igénybevételéről , valamint a fizetendő térítési díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:
 törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,
 a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj kompenzációt,
valamint közli a
 a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.
3. A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért tárgy hó utolsó napjáig köteles a személyi térítési díjat
megfizetni.
4. Amennyiben az ellátott térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos
fizetési határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a
határidő eredménytelenül telik el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és arról negyedévenként
tájékoztatja fenntartót. A fenntartó intézkedik a meg nem fizetett térítési díj behajtásáról.
5. Az ellátást igénybe vevő:
a)
- Két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személy térítési díja 20%-át fizeti.
- A két hónapot meghaladó, folyamatos egészségügyi vagy gyógyintézeti kezelés miatti távollét
időtartamára a 61. naptól a megállapított személyi térítési díja 40%-át fizeti.
- Egyéb esetekben a két hónapot meghaladó távollét idejére, a megállapított a személyi térítési díja
60%- át fizeti.
b)
- Az egészségügyi intézményben tartózkodás időtartamának figyelmen kívül hagyásával a távolléti
napokat, naptári éves szinten összesíteni kell. Nem minősül távollétnek, a rendszeres, minden
hétvégén megvalósuló távollét.
- Az az ellátott, akinek a naptári összesítés folytán a távolléti napok száma év közben meghaladja a
60 napot, a további távolléti napokra (az egészségügyi vagy más intézményben történő
gyógykezelés időtartamát kivéve) a megállapított személyi térítési díja 60%-át fizeti.
c)
Az ellátottnak lehetősége van az intézmény szolgáltatásait étkezés nélkül igénybe venni. Étkezés
nélkül igénybe vett szolgáltatás esetén az ellátott a napi háromszori étkezés nélkül veszi igénybe a
szolgáltatást, amelyért
a napi személyi térítési díjának az étkezésekre megállapított
nyersanyagköltséggel csökkentett összegét fizeti meg.
IX. Az intézmény biztosítja az ellátott jogainak és érdekeinek védelmét
A házirend magában foglalja az ellátottak érdekvédelmét szolgáló fórum tagjainak névsorát, valamint a
panaszok benyújtásának módját, elbírálásának menetét.
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A területileg illetékes ellátott jogi képviselő elérhetőségét.
Az intézményben ellátottak érdekeinek és jogainak hivatalos védelmét az intézmény vezetője, továbbá az
érdekképviseleti fórum biztosítja.
Az ellátottak részéről felmerülő bárminemű panasz kivizsgálásával az intézmény vezetője foglalkozik.
Ellátott igénybe veheti a területileg illetékes ellátottjogi képviselő segítségét.
Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége: ……………… Elérhetősége: …………………
X. Az intézményi jogviszony megszűnése
1. Jelen szerződés módosítására az intézmény és az ellátott közös megegyezése alapján kerülhet sor.
2. Jelen szerződést ellátott bármikor, írásban felmondhatja.
Amennyiben a felmondás az ellátás megkezdésétől számított öt éven belül történik, úgy az egyszeri
beköltözési hozzájárulás időarányos része visszafizetésre kerül.
Amennyiben a felmondás az ellátás megkezdésétől számított öt évet követően történik, úgy az egyszeri
beköltözési hozzájárulás összegéből visszafizetés nem illeti meg az ellátottat.
Ellátott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kért intézményi jogviszony megszűnésének napjáig az
esedékes térítési díjat megfizeti, továbbá az intézmény tárgyi eszközeiben és az általa lakott lakrészben az
általa okozott bizonyítottan nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt is.
3. Ellátott vállalja, hogy a részéről történő jogviszony felmondása esetén az általa használt lakrészt tisztán,
rendeltetésének megfelelő állapotban adja át, kivéve, ha az intézmény súlyos szerződésszegő magatartása
miatt jogszerűen élt felmondási jogával.
4. Az intézmény részéről súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül
Ha a bíróság vagy más arra jogosult hatóság jogerősen megállapítja, hogy nem megfelelően, a szakmai
jogszabályok által meghatározott módon biztosította az ellátást.
5. Az ellátott részéről súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül:
Ha tartósan, legalább két hónapot meghaladóan nem fizeti meg a személyi térítési díjat, az erre irányuló
írásbeli felszólítást követően.
6. Az ellátott súlyos szerződésszegő magatartása esetén az intézmény jogosult az ellátottat nem emeltszintű
bentlakást biztosító szociális intézménybe áthelyezni.
XI. A kétágyas lakrészben házastársával ellátást igénylő felek tudomásul veszik, hogy amennyiben egyikük
egyedül marad, a további ellátás során, az alábbiak közül választhat:
1. amennyiben a beköltözést követő 5 éven belül -az egyik fél halála miatt- marad egyedül és
3 hónapon belül megengedi, hogy idegen társ költözzön a lakrészbe, úgy az általa befizetett egyszeri
beköltözési hozzájárulás 30 %-át időarányosan visszakapja
2. ha nem enged maga mellé idegen társat, abban az esetben a kétágyas lakrészt maximum 2 évig
használhatja egyedül, de abban az esetben meg kell fizetnie a személyi térítési díján felül a mindenkor
hatályos intézményi térítési díjnak az étkezések nyersanyagköltségével csökkentett összegét is.
3. lehetőség van arra is, hogy befizeti az aktuálisan hatályban lévő egyágyas lakrész és az általa befizetett
beköltözési hozzájárulás különbözetét, s ezt követően átköltözhet egyágyas lakrészbe. Azonban ezt a
szándékát az ellátott köteles a 2 év letelte előtt 10 hónappal jelezni az intézménynek.
4. két év eltelte után - amennyiben saját akaratából nem veszi igénybe az egyágyas lakrészt - köteles tűrni,
hogy az intézmény vezetője azonos nemű lakótársat helyezzen el a lakrészben.
XII. Az intézményvezető és az ellátott kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvény,
szerződésekre vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. tv., a 2/2009. (I. 30.) Gye. KT számú rendelet és az
ellátáshoz kapcsolódó egyéb szakmai jogszabályok az irányadóak.
Felek jelen szerződést, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.
Gyomaendrőd, 200
__________________________
ellátott
1. tanú __________________________
________________________________

__________________________
intézményvezető
2. tanú __________________________
________________________________
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5. számú melléklet a 23/2009. (V.14. ) Gye. Kt. rendelethez
MEGÁLLAPODÁS
Az 1993. évi III. Szoc. törvény 65/F §(1) bek. a) c) pontjában „ (1) bek. A nappali ellátás hajléktalan személyek
és elsősorban saját otthonukban élő a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, c) harmadik
életévüket betöltött , önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló
fogyatékos, illetve autista személyek” által igénybe vett nappali ellátáshoz
Mely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. sz. képviseletében …………….. intézményvezető , másrészről
Név :
Szül.név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
TAJ szám:
Nappali ellátást igénybe vevő között az alábbi tartalommal.
1./ Az intézmény a nappali ellátást ………. napjától határozatlan időre biztosítja.
2. A felek tájékoztatási kötelezettsége
2.1 /Az ellátás igénylésekor az intézmény tájékoztatja az ellátást igénybevevőt, hozzátartozóját, illetve
törvényes képviselőjét
-az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről,
-az intézmény által vezetett nyilvántartásokról
-a panaszjog gyakorlásának módjáról
-az intézmény házirendjéről,
-az intézményi térítési díjról, valamint a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj
megállapításának szabályairól
2.2/ Az ellátást igénybevevő kötelessége, hogy amennyiben az adataiban, valamint az ellátásra való
jogosultságának feltételeiben változás történik, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj
fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.
3./ Az intézmény szolgáltatásai
3.1.Idősek napközbeni ellátása
- igény szerinti napi 2-szeri étkezés biztosítása, annak elfogyasztása
- egészségügyi alap és szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
- hivatalos ügyek intézésének segítése
- életvitelre vonatkozó tanácsadás , életvezetés segítése
- közösségi együttlét, pihenés biztosítása
szabadidő hasznos eltöltésének szervezése
- foglalkoztatás megszervezése
- városi kulturális rendezvényekre való eljutás segítése
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
- tájékoztatás egyéb elérhető szociális szolgáltatásokról,
- segítségnyújtás az alapvető személyi higiéné megtartásában, biztosításában
4./A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
4..1 A személyi térítési díj összegét az intézményvezető jelen megállapodás aláírásával egyidejüleg értesítésben
közli az ellátást igénybe vevővel. A gondozás tárgy évére vonatkozó személyi térítési díjról szóló értesítő
mellékletét képezi jelen megállapodásnak. Az értesítőben az intézményvezető tájékoztatja az ellátást
igénybe vevőt, a fenntartó által „a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról , azok
igénybevételéről , valamint a fizetendő térítési díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:
 törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,
 a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj kompenzációt,
valamint közli a
 a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.
Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja , az intézményvezető erre vonatkozó
értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez, mint
fenntartóhoz fordulhat.
Ilyen esetben a fenntartó személyesen dönt a személyi térítési díj összegéről.
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A térítési díj fizetésére kötelezett az aktuális térítési díjat tárgyhót követő hónap 10 -éig köteles az
intézmény számlájára, vagy pénztárába befizetni.
Nappali ellátást igénybe vevők esetében az 1993. évi III. Szociális tv. 117. § (2) bekezdése értelmében a
személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 30%-át.
5./ Érdekképviselet
Az ellátással kapcsolatban felmerült problémák orvoslására a jogosult, illetve törvényes képviselője,
valamint az érdekképviseletet ellátó társadalmi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az
intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál..
A panaszt írásban kell benyújtani az intézmény vezetőjénél. Ellátott igénybe veheti a területileg illetékes
ellátottjogi képviselő segítségét.
Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége: ……………Elérhetősége: ……………………
6./ Az intézményi jogviszony megszűnésének módja
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- az ellátott ill. törvényes képviselőjének kezdeményezésére
- az ellátott halálával
- ha az ellátott a házirendet súlyosan , illetve rendszeresen megsérti
7./
Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján
rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.
törvénynek, a szerződésekre ,vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. Szociális tv, valamint a
2/2009 (I.30. ) Gye.KT rendeletben foglaltak az irányadók.
Gyomaendrőd, 200
_______________________
ellátást igénybe vevő

____________________________
intézményvezető
6. számú melléklet a 23/2009. (V.14. ) Gye. Kt. rendelethez

MEGÁLLAPODÁS
Étkeztetés igénybevételéről
Mely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás ,Hunya
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. sz. képviseletében ………… intézményvezető , másrészről
Név :
Szül.név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
TAJ szám:
Ellátást igénybevevő személy között az alábbi tartalommal.
1./ Az intézmény az étkeztetést elvitellel / házhozszállítással ……... napjától határozatlan időre biztosítja.
2. A felek tájékoztatási kötelezettsége
2.1 /Az ellátás igénylésekor az intézmény tájékoztatja az ellátást igénybevevőt, hozzátartozóját, illetve
törvényes képviselőjét
-az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről,
-az intézmény által vezetett nyilvántartásokról
-a panaszjog gyakorlásának módjáról
-az intézmény házirendjéről,
-az intézményi térítési díjról, valamint a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj
megállapításának szabályairól
2.2/ Az ellátást igénybevevő kötelessége, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultságának
feltételeiben történő változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj fizetési
kötelezettségét, illetve a szolgáltatásra való jogosultságát érintheti, a változást követő 15 napon belül
tájékoztatja az intézményvezetőt.
3./ Az intézmény szolgáltatásai
3.1. Étkeztetés történhet
 helyben fogyasztással,
 elvitellel,
 lakásra szállítással.
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Étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosít az intézmény a jogosult számára. Az
étkeztetésben részesülő személy részére, a háziorvos javaslatára diétás étkezést biztosítunk.
4./A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
A személyi térítési díj az illetékes jegyző által kiállított jövedelemigazolás alapján kerül megállapításra.
A személyi térítési díj összegét az intézményvezető jelen megállapodás aláírásával egyidejüleg értesítésben
közli az ellátást igénybe vevővel. A gondozás tárgy évére vonatkozó személyi térítési díjról szóló értesítő
mellékletét képezi jelen megállapodásnak. Az értesítőben az intézményvezető tájékoztatja az ellátást igénybe
vevőt, a fenntartó által
„a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról , azok igénybevételéről , valamint a fizetendő térítési
díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:
 törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,
 a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj kompenzációt,
valamint közli a
 a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.
Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja , az intézményvezető erre vonatkozó
értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.
Ilyen esetben a fenntartó személyesen dönt a személyi térítési díj összegéről.
A térítési díj fizetésére kötelezett az aktuálisan fizetendő havi térítési díjat tárgyhót követő hónap 10 napjáig
köteles az intézmény számlájára befizetni.
Amennyiben kötelezett térítési díj fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, fizetési határidő
megjelölése mellett írásbeli felszólítást kap az intézménytől. Ha a felszólításra sem egyenlíti ki hátralékát ami a házirend súlyos megszegésének minősül -, az étkeztetést a hátralék megfizetéséig az intézmény
felfüggeszti, két hónap elteltével pedig intézményi jogviszonyát megszünteti. A díjhátralékot nyilvántartásba
veszi, és tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó intézkedik a meg nem fizetett térítési díj behajtásáról.
A személyi térítési díj az 1993. évi III. Szoc. tv. 116.§ (3) értelmében, étkeztetés esetén az ellátást igénybe
vevő részére kiállított jövedelemigazolás szerinti jövedelem 25%-át nem haladhatja meg.
5./ Érdekképviselet
Az ellátással kapcsolatban felmerült problémák orvoslására a jogosult, illetve törvényes képviselője, valamint
az érdekképviseletet ellátó társadalmi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény
vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál..
A panaszt írásban kell benyújtani az intézmény vezetőjénél. Ellátott igénybe veheti a területileg illetékes
ellátottjogi képviselő segítségét.
Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége: ………………… Elérhetősége: ………………….
6./ Az intézményi jogviszony megszűnésének módja
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- az ellátott ill. törvényes képviselőjének kezdeményezésére
- az ellátott halálával
- ha az ellátott a házirendet súlyosan , illetve rendszeresen megsérti
7./
Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján
rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.
törvénynek, a szerződésekre ,vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. Szociális tv, valamint a 2 /2009. (I.30.
) Gye.KT rendeletben foglaltak az irányadók.
Gyomaendrőd, 200
_______________________
ellátást igénybe vevő

____________________________
intézményvezető
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7. számú melléklet a 23/2009. (V.14. ) Gye. Kt. rendelethez
MEGÁLLAPODÁS
Házi segítségnyújtás igénybevételéhez
Mely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás ,Hunya
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. sz. képviseletében ………….. intézményvezető, másrészről az Országos
Rehabilitációs Intézet Szociális Szakértői Bizottság Városi jegyző által működtetett Szociális Szakértői
Bizottságának …….napján kelt …………számú szakvéleménye alapján ellátásra jogosult
Név :
Szül.név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
TAJ szám:
személy között az alábbi tartalommal.
1./ Az intézmény a házi segítségnyújtást ……... napjától határozatlan időre, az ORSZI szakvéleménye alapján
napi x órában biztosítja.
2. A felek tájékoztatási kötelezettsége
2.1 /Az ellátás igénylésekor az intézmény tájékoztatja az ellátást igénybevevőt, hozzátartozóját, illetve
törvényes képviselőjét
-az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről,
-az intézmény által vezetett nyilvántartásokról
-a panaszjog gyakorlásának módjáról
-az intézmény házirendjéről,
-az intézményi térítési díjról, valamint a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj
megállapításának szabályairól
2.2/ Az ellátást igénybevevő kötelessége, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultságának
feltételeiben történő változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj fizetési
kötelezettségét, illetve a szolgáltatásra való jogosultságát érintheti, a változást követő 15 napon belül
tájékoztatja az intézményvezetőt
3./ Az intézmény szolgáltatásairól
3.1. Házi segítség nyújtás keretében az intézmény ellátott részére biztosítja
 alapvető gondozási , ápolási feladatok ellátását
 az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést
 a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való közreműködést
 személyi higiéné biztosításában való segítségnyújtást
 közreműködést az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében
 segítségnyújtást az ellátást igénybevevőnek a környezetével való kapcsolattartásban, segítő
kapcsolatok kialakításában, fenntartásában
 egészségügyi szükségletek kielégítésének biztosításában való közreműködést (orvoshoz kísérés,
orvos kihívása, gyógyszerek beszerzése, gyógyszerek adagolása, bevételének ellenőrzése)
4./A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
A személyi térítési díj az illetékes jegyző által kiállított jövedelemigazolás alapján kerül megállapításra.
A személyi térítési díj összegét az intézményvezető jelen megállapodás aláírásával egyidejüleg értesítésben
közli az ellátást igénybe vevővel. A gondozás tárgy évére vonatkozó személyi térítési díjról szóló értesítő
mellékletét képezi jelen megállapodásnak. Az értesítőben az intézményvezető tájékoztatja az ellátást
igénybe vevőt, a fenntartó által
„a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról , azok igénybevételéről , valamint a fizetendő
térítési díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:
 törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,
 a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj kompenzációt,
valamint közli a
 a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.
Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja , az intézményvezető erre vonatkozó
értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.
Ilyen esetben a fenntartó személyesen dönt a személyi térítési díj összegéről.
A térítési díj fizetésére kötelezett az aktuálisan fizetendő havi térítési díjat tárgyhót követő hónap 10 napjáig
köteles az intézmény számlájára befizetni.
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Amennyiben kötelezett térítési díj fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, fizetési határidő
megjelölése mellett írásbeli felszólítást kap az intézménytől. Ha a felszólításra sem egyenlíti ki hátralékát ami a házirend súlyos megszegésének minősül -, a házi segítségnyújtást a hátralék megfizetéséig az
intézmény felfüggeszti, két hónap elteltével pedig intézményi jogviszonyát megszünteti. A díjhátralékot
nyilvántartásba veszi, és tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó intézkedik a meg nem fizetett térítési díj
behajtásáról.
A személyi térítési díj az 1993. évi III.Szoc. tv. 116.§ (3) értelmében, az ellátást igénybe vevő részére
kiállított jövedelemigazolás szerinti jövedelem 20%-át
 ha a házi segítségnyújtással egyidejüleg étkezést is igénybe vesz az ellátott, a két szolgáltatás személyi
térítési díjának összege nem haladhatja meg a jövedelemigazolásban meghatározott rendszeres havi
jövedelem 30%-át.
5./ Érdekképviselet
A jogosult és hozzátartozója , valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet a
házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál..
Ellátott igénybe veheti a területileg illetékes ellátottjogi képviselő segítségét.
Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége: …………… Elérhetősége: ………………..
6./ Az intézményi jogviszony megszűnésének módja
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- az ellátott ill. törvényes képviselőjének kezdeményezésére
- az ellátott halálával
- ha az ellátott a házirendet súlyosan , illetve rendszeresen megsérti
7./Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján
rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.
törvénynek, a szerződésekre ,vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. tv-ben és a 2 /2009. (I.30. ) GYe.KT
rendeletben foglaltak az irányadók.
Gyomaendrőd, 200
_________________________

………………………
intézményvezető
8. számú melléklet a 23/2009. (V.14. ) Gye. Kt. rendelethez
Megállapodás
Támogató szolgálat igénybevételére

Amely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya
Támogató Szolgálata, mint ellátást biztosító - képviseletében eljáró ……. intézményvezető (továbbiakban
Szolgálatvezető), másrészt:
Név:
Leánykori név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
szám alatti lakos (továbbiakban Ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes képviselő,
Név:
Leánykori név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
(továbbiakban törvényes képviselő) mint ellátást kérelmező között, az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:
Szociálisan rászorult
(megfelelő aláhúzandó)

Szociálisan nem rászorult

1 Az szolgáltatás igénybevételéről
Az Ellátott illetve törvényes képviselője által, 2009. ________hó _____ napján beadott kérelme alapján a
szolgálatvezető biztosítja a kérelmező részére a Támogató szolgálat, mint személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapszolgáltatás igénybevételének lehetőségét.
A szolgáltató a jelen szerződésben biztosítja az Ellátott részére az alábbi szolgáltatást, szolgáltatásokat):
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személyi segítés
szállító szolgálat
A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás kezdetének időpontja:
Az ellátás időtartama határozott időtartamú, 200_ év _________ hó _____ napjáig.
Az ellátás időtartama határozatlan idejű.
A szolgáltatást munkanapokon: 8 órától- 16 óráig biztosítjuk.
A szolgáltatás munkaidőn túl, munkaszüneti napokon előzetes egyeztetéssel, a Szolgálatvezető egyedi elbírálása
alapján vehető igénybe.
2. A szolgáltatás igazolásáról
Az igénybevett szolgáltatást az Ellátott, az Ellátott törvényes képviselője, vagy az általa mellékletben megjelölt
személy/személyek aláírásával igazolja.
Név:
Leánykori név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
3. Térítési díj fizetéséről
A térítési díj megállapításához az ellátott által aláírt jövedelemigazolás szükséges.
A személyi térítési díj összegét az intézményvezető jelen megállapodás aláírásával egyidejüleg értesítésben
közli az ellátást igénybe vevővel. A gondozás tárgy évére vonatkozó személyi térítési díjról szóló értesítő
mellékletét képezi jelen megállapodásnak. Az értesítőben az intézményvezető tájékoztatja az ellátást igénybe
vevőt, a fenntartó által
„a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról , azok igénybevételéről , valamint a fizetendő térítési
díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:
 törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,
 a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj kompenzációt,
valamint közli a
 a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.
Személyszállítás személyi térítési díja: _____________ Ft/km
A szállító szolgálat térítési díja a teljesített kilométerek és a kilométerdíj szorzata.
Személyi segítés személyi térítési díja: _____________ Ft/óra
A személyi segítés térítési díja a gondozásra fordított, órában kifejezett idő és az óradíj szorzata.
Személyi segítés esetén az ellátott, illetve törvényes képviselője a személyi segítés keretében végzett
tevékenységet minden nap a személyi segítő által dokumentált gondozási naplóban aláírásával igazolja. A
gondozási napló képezi az ellátásért fizetendő térítési díjak számításának alapját.
Személyi szállítás esetén a térítési díj megállapításakor minden megkezdett kilométer képezi a térítési díj
alapját. A szolgáltatást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a személyi szállítás teljesülését minden
alkalommal a gépkocsivezető által vezetett menetlevélen, illetve szállítási elszámoló adatlapon aláírásával
igazolja.
(Azon esetekben ahol, és amennyiben az aláírás az ellátott által nem megvalósítható, úgy a megállapodáshoz
csatolni kell egy meghatalmazást, amely tartalmazza azon személyek nevét és aláírását, akik a teljesítést
igazolhatják.)
A személyi segítés térítési díjának fizetése – Ellátott döntése szerint - készpénzfizetési számlával, banki
átutalással, vagy Szolgáltató pénztárába való készpénz befizetéssel
Folyamatos ellátás esetén a térítési díjat az ellátottal egyeztetve egy összegben kell kifizetni a teljesített naptári
hónap lezárását követő hónap 10. napjáig, vagy a szolgáltató és az ellátott által közös megegyezéssel
megállapított határidőig.
Szállító szolgáltatás igénybe vétele esetén a térítési díj megfizetése a szállítás befejezésekor, a gépkocsivezető
által kiállított számla ellenében is történhet.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi
jövedelmének 30 %-át, kiskorú igénybe vevő esetén a közös háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres
havi jövedelmének 20 %-át.
A Szolgálatvezető a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos értesítést küld az Ellátott
részére.
A térítési díjat fizető személy az Ellátott, az Ellátott törvényes képviselője:
Név:
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Cím:
4. A szociális rászorultság vizsgálatáról
A szolgálat vezetője a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot az igazoló dokumentumban szereplő
időszak végén, de legalább 2 évente felülvizsgálja. Az Ellátott köteles a felülvizsgálathoz szükséges
dokumentumokat a szolgálatvezető rendelkezésére bocsátani.
Amennyiben a szociális rászorultság ténye nem igazolható, az ellátás az igazoló dokumentumban szereplő
időpont, illetve a szociális rászorultság felülvizsgálatának dátumával a Megállapodás megszűnik.
5. Adatváltozások bejelentéséről
Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jövedelmi viszonyaiban beállt
változásról 15 napon belül a szolgálatvezetőt értesíteni.
6. Megállapodás megszűnéséről és megszüntetéséről
Jelen megállapodás alapján az ellátás megszűnik:
Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik, ha:
 Határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával.
 A Támogató Szolgálat jogutód nélküli megszűnésével.
 A szolgáltatást igénybe vevő halálával.
A megállapodás megszüntetésének feltételei
 Jelen megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével.
 A szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a megállapodás felmondását írásban, indoklás nélkül
kezdeményezheti.
A szolgálatvezető a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha:
- a szolgáltatást igénybe vevő részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn,
- a szolgáltatást igénybevevő számára másik intézménybe történő elhelyezés indokolt,
- a szolgáltatást igénybe vevő kéthavi térítési díjjal hátralékba esik, feltéve ha a szolgálatvezető
felszólítására 15 napon belül azt nem teljesíti,
- a szolgáltatást igénybe vevő a megállapodásban nem rögzített szolgáltatásokat végeztet,
- a szolgáltatást igénybe vevő veszélyezteti a támogató szolgálat munkatársának egészségét és testi épségét,
- a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik az ellátási területről.
 A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 nap felmondási idővel szűnik
meg.
 Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a megállapodás
jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani
kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz.
 A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak, amely ügylet
kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden olyan dologra, amely a
megállapodás megszűnéséhez, megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik. Ha az ellátott súlyosan megsérti az
intézmény házirendjét:
A jogviszony megszüntetéséről a szolgálat vezetője írásos értesítés küld. A felmondási idő 15 nap, kivéve ha az
Ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal vagy meghatározott idő ponttól kéri a jogviszony
megszüntetését.
Ha a szolgálat által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.
Ebben az esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítjuk, amíg a fenntartó, illetve a
bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.
A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, mely magába foglalja a térítési díj fizetését, az átadott és
átvett tárgyi eszközök visszaadására, visszavételezésére.
7. Panaszok kezeléséről
Az igénylő (vagy törvényes képviselője) panaszával a támogató szolgálat vezetőjéhez fordulhat. Amennyiben a
szolgálat vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az
igénylő a szolgálat fenntartójához fordulhat.
A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni.
Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott a támogató szolgáltatás működési területe szerint
illetékes önkormányzat jegyzőjéhez fordulhat és/vagy panaszai kivizsgálásában az ellátottjogi képviselő
segítheti.
A terület ellátottjogi képviselője ……………. Elérhetősége: ………………….
8. Személyes adatok kezeléséről
A szolgáltató az ellátott adatit az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. Az adatokat az 1992.
évi LXIII. (személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló) törvény előírásainak
megfelelően titkosan kezeli.
9. Egyéb rendelkezések
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A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett kijelentem, hogy a biztosított támogató szolgáltatás
igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a házirendről; a fizetendő térítési díjról,
a teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás következményeiről; a szolgáltatást igénybe vevő jogairól és
kötelezettségeiről; a panaszjog gyakorlásának módjáról; az ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről; a
megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem.
Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát átvettem, és a
benne foglaltakat tudomásul vettem.
Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják
alá.
Gyomaendrőd, 200………. .
__________________________________ __________________________________
Ellátott / Ellátott törvényes képviselője
Támogató szolgálat vezetője
_____________________
Tartásra kötelezett személy
9. számú melléklet a 23/2009. (V.14. ) Gye. Kt. rendelethez
M E G Á L L A P O D ÁS
Tanyagondnoki szolgáltatás
Mely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás ,Hunya
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. sz. képviseletében ……………………..intézményvezető , másrészről
Név :
Szül.név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
TAJ szám:
szolgáltatást igénybe vevő személy között az alábbi tartalommal.
1./ Az intézmény a tanyagondnoki szolgáltatást
napjától kezdődően határozatlan
időre térítésmentesen biztosítja, mellyel egyidejűleg a szolgáltatást igénybe vevő jogviszonyt létesít az
intézménnyel..
2. A felek tájékoztatási kötelezettsége
2.1 /A szolgáltatás igénybevétele előtt az intézmény tájékoztatta az ellátást igénybevevőt, illetve
hozzátartozóját
- a szolgáltatás tartalmáról feltételeiről,
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról
- a panaszjog gyakorlásának módjáról
- a szolgáltatást igénybevevő azon kötelességéről, hogy az adataiban, lakóhelyében történő változásról
haladéktalanul tájékoztatni az intézményvezetőt.
3./ A szolgáltatás tartalma, kapcsolattartás módja
A tanyagondnoki szolgáltatás mindenkor hatályos „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet”-ben
meghatározott feladatok ellátására terjed ki.
- Idősek, szociálisan rászorult személyek étkezetésében való közreműködés, étel házhozszállítása
- bevásárlás lebonyolítása: élelmiszer, tüzelő, egyéb fogyasztási cikkek beszerzésében való közreműködés
- házi gondozónő ellátotthoz történő szállítása
- ház körüli munkában való segítségnyújtás
- betegek Gyomaendrőd Közigazgatási területén működő alap és szakorvosi ellátásra szállítása,
- gyógyszer felíratás, kiváltás, gyógyászati segédeszközök beszerzésében történő segítségnyújtás
- a körzetben élő külterületi lakosok kórházba, kontrollvizsgálatra történő szállítása
- lakosságot érintő tájékoztatás, információnyújtás
- egyéni hivatalos ügyek intézése, postai szolgáltatások intézése a körzetben élő kiskorú gyermekek
oktatási intézménybe való szállítása
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A feladatot ellátó tanya gondnok munkája során rendszeres kapcsolatot tart fenn a körzetben élő lakossággal
a szolgáltatást igénybe vevőkkel és/vagy törvényes képviselőjükkel. A kapcsolattartás történhet személyesen
illetve telefonon a tanya gondnok rendelkezésére bocsátott szolgálati telefonján.
-

4./ Az intézményi jogviszony megszűnésének módja
az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
a szolgáltatást igénybe vevő ill. törvényes képviselőjének kezdeményezésére
a szolgáltatást igénybevevő halálával
5./Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján
rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló
1959.évi IV. törvénynek, a szerződésekre , vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. Szoc. tv-ben és a
2/2009. (I.30.).Gye. KT rendeletben foglaltak az irányadók.
Gyomaendrőd, 200
_____________________________
Szolgáltatást igénybe vevő

_______________________________
intézményvezető

10. számú melléklet a 23/2009. (V.14. ) Gye. Kt. rendelethez
M E G Á L L A P O DÁ S
Határozott idejű házi segítségnyújtás igénybevételéről
Házi segítségnyújtás az 1993.évi III. Szoc. Tv. 63.§ (8) bek. „ Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi
állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik
szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a
gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható.”
Mely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás ,Hunya
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. sz. képviseletében MraucsikLajosné intézményvezető , másrészről
Név:
Szül.név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
TAJ szám:
Ellátást igénylő között az alábbi tartalommal.
Az előgondozást végző személy és a házi orvos által kiállított szakmai vélemények alapján megállapítható a
halaszthatatlan ellátás biztosításának szükségessége, így
1./ Az intézmény a házi segítségnyújtást ……... napjától határozott időre, ………..napjáig biztosítja.
2. A felek tájékoztatási kötelezettsége
2.1 /Az ellátás igénylésekor az intézmény tájékoztatja az ellátást igénybevevőt, hozzátartozóját, illetve
törvényes képviselőjét
-az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről,
-az intézmény által vezetett nyilvántartásokról
-a panaszjog gyakorlásának módjáról
-az intézmény házirendjéről,
-az intézményi térítési díjról, valamint a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj
megállapításának szabályairól
- a gondozási szükséglet vizsgálat eljárási rendjéről
2.2/ Az ellátást igénybevevő kötelessége, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultságának
feltételeiben történő változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj fizetési
kötelezettségét, illetve a szolgáltatásra való jogosultságát érintheti, a változást követő 15 napon belül
tájékoztatja az intézményvezetőt. Az ellátást igénybe vevőnek kötelessége minden az ellátásra való
jogosultság és a fizetendő térítési díj megállapítása érdekében szükséges iratot , nyilatkozatot az intézmény
rendelkezésére bocsátania.
3./ Az intézmény szolgáltatásairól
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3.1. Házi segítség nyújtás keretében
- alapvető gondozási , ápolási feladatok ellátása
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködés
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
közreműködés
- személyi higiéné biztosítása
- közreműködés az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében
- segítségnyújtás az ellátást igénybevevőnek a környezetével való kapcsolattartásban, segítő
kapcsolat kialakítása, fenntartása
- egészségügyi szükségletek biztosítása (orvoshoz kísérés, orvos kihívása, gyógyszerek
beszerzése, gyógyszerek adagolása, bevételének ellenőrzése)
4./A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
A személyi térítési díj az illetékes jegyző által kiállított jövedelemigazolás alapján kerül megállapításra.
A személyi térítési díj összegét az intézményvezető jelen megállapodás aláírásától számított 30 napon belül
értesítésben közli az ellátást igénybe vevővel. A gondozási időszakra vonatkozó személyi térítési díjról szóló
értesítő mellékletét képezi jelen megállapodásnak. Az értesítőben az intézményvezető tájékoztatja az ellátást
igénybe vevőt, a fenntartó által
„a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról , azok igénybevételéről , valamint a fizetendő térítési
díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:

törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,

a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj kompenzációt,
valamint közli a

a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.
Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja , az intézményvezető erre vonatkozó
értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.
Ilyen esetben a fenntartó személyesen dönt a személyi térítési díj összegéről.
A térítési díj fizetésére kötelezett az aktuálisan fizetendő havi térítési díjat tárgyhót követő hónap 10 napjáig
köteles az intézmény számlájára befizetni.
Amennyiben kötelezett térítési díj fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, fizetési határidő
megjelölése mellett írásbeli felszólítást kap az intézménytől. Ha a felszólításra sem egyenlíti ki hátralékát ami a házirend súlyos megszegésének minősül -, a házi segítségnyújtást a hátralék megfizetéséig az intézmény
felfüggeszti, két hónap elteltével pedig intézményi jogviszonyát megszünteti.
A személyi térítési díj az 1993. évi III.tv. 116.§ (3) értelmében, az ellátást igénybe vevő rendszeres havi
jövedelmének 20%-át

ha a házi segítségnyújtással egyidejüleg étkezést is biztosítunk a két szolgáltatás személyi térítési
díjának összege nem haladhatja meg az ellátott részére kiállított jövedelemigazolás szerinti jövedelem 30%-át.
5./ Érdekképviselet
A jogosult és hozzátartozója , valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet a
házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál..
Ellátott igénybe veheti a területileg illetékes ellátottjogi képviselő segítségét.
Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége: ………….. Elérhetősége: ……………..
6./ Az intézményi jogviszony megszűnésének módja
 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
 az ellátott ill. törvényes képviselőjének kezdeményezésére
 az ellátott halálával
 ha az ellátott a házirendet súlyosan ,illetve rendszeresen megsérti
 a határozott idő leteltével, amennyiben gondozási szükséglet hiányáról állít ki szakvéleményt az
ORSZI
7./Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján
rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.
törvénynek, a szerződésekre ,vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. tv-ben és a 2 /2009. (I.30. ) Gye.KT
rendeletben foglaltak az irányadók.
Gyomaendrőd, 200
_________________________
ellátást igénybe vevő

____________________________
intézményvezető
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11. számú melléklet a 23/2009. (V.14. ) Gye. Kt. rendelethez
MEGÁLLAPODÁS
Az 1993. évi III. Szoc. törvény 65/F §(1) bek. a) c) pontjában „ (1) bek. A nappali ellátás hajléktalan személyek
és elsősorban saját otthonukban élő a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, c) harmadik
életévüket betöltött , önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló
fogyatékos, illetve autista személyek” által igénybe vett nappali ellátáshoz
Mely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. sz. képviseletében
intézményvezető , másrészről
a,
Név :
Szül.név .
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
TAJ szám:
b,az ellátást igénybevevő törvényes képviselője:
Név(szül.név):
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
nappali ellátást igénybe vevő között az alábbi tartalommal.
1./ Az intézmény a nappali ellátást 200
. napjától határozatlan időre biztosítja. Az 1/2000.(I.7.)
SZCSM rendelet 81.§(4) bek. értelmében a határozatlan idejű ellátás kezdetétől számítva a próbaidő 2009.
napjáig terjed.
2. A felek tájékoztatási kötelezettsége
2.1 /Az ellátás igénylésekor az intézmény tájékoztatja az ellátást igénybevevőt, hozzátartozóját, illetve
törvényes képviselőjét
-az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről,
-az intézmény által vezetett nyilvántartásokról
-a panaszjog gyakorlásának módjáról
-az intézmény házirendjéről,
-az intézményi térítési díjról, valamint a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj
megállapításának szabályairól
2.2/ Az ellátást igénybevevő kötelessége, hogy amennyiben az adataiban, valamint az ellátásra való
jogosultságának feltételeiben változás történik, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj
fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.
3./ Az intézmény szolgáltatásai
3.1.fogyatékosok napközbeni ellátása
- igény szerinti napi 2-szeri étkezés biztosítása, annak elfogyasztása
- egészségügyi alap és szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
- hivatalos ügyek intézésének segítése
- életvitelre vonatkozó tanácsadás , életvezetés segítése
- közösségi együttlét, pihenés biztosítása
szabadidő hasznos eltöltésének szervezése
- foglalkoztatás megszervezése
- városi kulturális rendezvényekre való eljutás segítése
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
- tájékoztatás egyéb elérhető szociális szolgáltatásokról,
- segítségnyújtás az alapvető személyi higiéné megtartásában, biztosításában
- egyéni fejlesztő programra épülő gyógypedagógiai foglalkozások szervezése
4./A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
4..1 A személyi térítési díj összegét az intézményvezető jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg értesítésben
közli az ellátást igénybe vevővel illetve törvényes képviselőjével. A gondozás tárgy évére vonatkozó
személyi
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térítési díjról szóló értesítő mellékletét képezi jelen megállapodásnak.
Az értesítőben az intézményvezető tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, a fenntartó által „a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról , azok igénybevételéről , valamint a fizetendő térítési díjakról”
szóló
rendeletébe foglalt hatályos:
 törvényi szabályozók által önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjról,
 a fenntartó önkormányzat által a szolgáltatás vonatkozásában alkalmazott térítési díj kompenzációt,
valamint közli a
 a jövedelemigazolás alapján megállapított személyi térítési díjat.
Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézményvezető erre vonatkozó
értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez, mint
fenntartóhoz fordulhat.
Ilyen esetben a fenntartó személyesen dönt a személyi térítési díj összegéről.
A térítési díj fizetésére kötelezett az aktuális térítési díjat tárgyhót követő hónap 10 -éig köteles az
intézmény számlájára, vagy pénztárába befizetni.
Nappali ellátást igénybe vevők esetében az 1993. évi III. Szociális tv. 117. § (2) bekezdése értelmében a
személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 30%-át.
5./ Érdekképviselet
Az ellátással kapcsolatban felmerült problémák orvoslására a jogosult, illetve törvényes képviselője,
valamint az érdekképviseletet ellátó társadalmi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az
intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál..
A panaszt írásban kell benyújtani az intézmény vezetőjénél. Ellátott igénybe veheti a területileg illetékes
ellátott jogi képviselő segítségét.
Ellátott jogi képviselő neve, elérhetősége: …………… Elérhetősége: ……………..
6./ Az intézményi jogviszony megszűnésének módja
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- az ellátott ill. törvényes képviselőjének kezdeményezésére
- az ellátott halálával
- ha az ellátott a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen megsérti
6.1.Az intézmény kezdeményezheti az intézményi jogviszony megszüntetését a próbaidő alatt, amennyiben
nyilvánvalóvá válik , hogy az ellátási forma nem felel meg a fogyatékos személy szükségleteinek
7./
Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján
rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.
törvénynek, a szerződésekre ,vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. Szociális tv, valamint a 2/2009 (I.30. )
Gye.KT rendeletben foglaltak az irányadók.
Gyomaendrőd, 200
_______________________
ellátást igénybe vevő

____________________________
intézményvezető
_________________________________
Törvényes képviselő
12. számú melléklet a 23/2009. (V.14. ) Gye. Kt. rendelethez

001. körzet (Gondozási Központ)
Közterület neve
Páskumi út
Diófa
Álmosdomb utca
Határ út
Szőlőskert utca
Ugari út
Kondorosi út
Polyákhalmi út
Bacsalaposi út
Szarvasi út
Körzet összesen:

Terjedelme
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
1-3 szám alatt lakók
Teljes

002. körzet (Más szolgáltató)
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Lakos
37
52
46
2
54
38
44
55
9
63
400

Közterület neve
Nagylaposi MÁV lakás
Tanya II.
Tanya III.
Tanya IV.
Tanya V.
Tanya VI.
Tanya VII.
Templomzug
Vasúti őrházak
Körzet összesen:

Terjedelme
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

Lakos
5
147
38
4
75
37
91
3
1
401

Település összesen: 801
13. számú melléklet a 23/2009. (V.14. ) Gye. Kt. rendelethez

A Térségi Szociális Gondozási Központ élelmezési nyersanyagköltsége
Reggeli:
175,- Ft/nap
Ebéd:
295,- Ft/nap
Vacsora:
185,- Ft/nap
Egész napi:
655,- Ft/nap, mely az intézmény által biztosított munkahelyi és vendég étkeztetésre is
vonatkozik.
Vendégétkeztetés keretében a 3-6 éves korosztály számára biztosított ebéd nyersanyagköltsége 135.-Ft/adag.
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14. számú melléklet a 23/2009. (V.14. ) Gye. Kt. rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai 2009. február 1-től
1993. évi
III. tv
szerint
számított
intézményi
térítési
díjak 2009.
évre

Önkormányzati
kompenzáció

2009. évi
Intézményi
térítési
díjak

Szolgáltatási
egység

150 % alatti

360,-+ÁFA

---

360,-+ÁFA

Ft/adag

150 % -300 % közötti

402,-+ÁFA

---

400,-+ÁFA

Ft/adag

300 % feletti

470,-+ÁFA

---

470,-+ÁFA

Ft/adag

150 % alatti

415-+ÁFA

---

415,-+ÁFA

Ft/adag

150 % -300 % közötti

457,-+ÁFA

---

455,-+ÁFA

Ft/adag

300 % feletti

525,-+ÁFA

---

525,-+ÁFA

Ft/adag

0,-

---

0,-

Ft/óra

275,-

---

275,-

Ft/óra

Ellátásiforma

I.
1/ Étkeztetés
Kiszállítás nélkül:
ha az ellátott családjában a jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum

Kiszállítással:
ha az ellátott családjában a jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum

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

20,-

---

20,-

Ft/nap

b/reggeli

190,-

---

190,-

Ft/nap

c/ ebéd

520,-

---

520,-

Ft/nap

d/ reggeli és ebéd

721,-

---

720,-

Ft/nap

---

240,-

Ft/óra

5/ Támogató Szolgálat
a/ személyi segítés

240,-

--b/ személyi szállítás

Ft/km

40,-

40,-

c/személyi segítés szociálisan nem rászorulók részére

300,-

300,-

Ft/óra

d/ személyi szállítás szociálisan nem rászorulók részére

70,-

70,-

Ft/km

a/ személyi szállítás

70,-

70,-

Ft/km

b/ egyéb szolgáltatás óradíja

300,-

300,-

Ft/óra

6/ Tanyagondnoki Szolgálat
Egyéb, szolgáltatás jellegű feladatai
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Szolgáltatási
egység
Ellátásiforma

2009. évi
Intézményi
térítési
díjak

1993. évi
III. tv
szerint
számított
intézményi
térítési
díjak 2009.
évre

Önkormányzati
kompenzáció

2 315,-

275,-

2 040

Ft/fő/nap

69 450,-

8 250,-

61 200

Ft/fő/hó

2 080,-

40,-

2 040,-

Ft/fő/nap

62 400,-

1 200,-

61 200,-

Ft/fő/hó

2 315

275,-

2 040,-

Ft/fő/nap

69 450,-

8 250,-

61 200,-

Ft/fő/hó

2 040,-

---

2 040,-

Ft/fő/nap

61 200,-

---

61 200,-

Ft/fő/hó

----

---

2 140,-

Ft/fő/nap

---

---

64 200,-

Ft/fő/hó

2 090,-

50,-

2 040,-

Ft/fő/nap

62 700,-

1 500,-

61 200,-

Ft/fő/hó

3 160,-

425,-

2 735,-

Ft/fő/nap

82 050,-

Ft/fő/hó

6/ Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás
Őszikék Idősek Otthona
( Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5.)
Rózsakert Idősek Otthona
(Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.)
Szent Imre Idősek Otthona
(Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.)

a/ 2007. december 31-én már ellátottak részére
b/ ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum
150 % alatti

150 % feletti

c/ demens betegek részére

d/1-2 ágyas, előteres, önálló vizesblokkos szoba

7/ Átmeneti elhelyezés
(Gyomaendrőd, Blaha 2-6.)
a/ átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás

8/ Emelt szintű elhelyezés
Őszi Napsugár Idősek Otthona (Gyomaendrőd,
Mirhóháti út 8.)
a/ 4 óra gondozási szükségletet meg nem haladó
ellátottak részére

94 800,-
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12 750,-

b/ 2007. dec.31-én már ellátott , 4 órát meghaladó
gondozási szükséglettel rendelkező ellátottak részére

2 655,79 650,-

c/ demens ellátottak részére

-----

2 655,-

Ft/fő/nap

79 650,-

Ft/fő/hó

2 385,-

---

2 385,-

Ft/fő/nap

71 550,-

---

71 550,-

Ft/fő/hó

9/ Vendégétkezés
Reggeli

285,-+ ÁFA

285,-+ ÁFA

Ft/adag

Ebéd

475,- +ÁFA

475,- +ÁFA

Ft/adag

Vacsora

300,-+ÁFA

300,-+ÁFA

Ft/adag

15. számú melléklet a 23/2009. (V.14. ) Gye. Kt. rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ
egyszeri beköltözési hozzájárulásai 2009. évben
Őszi Napsugár Idősek Otthona Mirhóháti u. 8.
1. Földszint
a.: egyágyas, teakonyhás lakrész 2.300.000 Ft/fő
b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész 1.265.000 Ft/fő
c.: kétágyas, teakonyhás lakrész 1.380.000 Ft/fő
2. Emelet
a.: egyágyas, teakonyhás lakrész 2.070.000 Ft/fő
b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész 1.150.000 Ft/fő
c.: kétágyas, teakonyhás lakrész 1.322.500 Ft/fő

3. Napirendi pont
A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT rendelet módosítása
Várfi András polgármester a jelenlévők tájékoztatására elmondta, az önkéntes tűzoltó egyesületekről
szóló törvény alapján a tűzoltó egyesületnek a szaktevékenységet végző tagja kérelemre mentesíthető
részben vagy teljesen a helyi adó megfizetése alól.
A bizottságok a rendelet-tervezetet megtárgyalták és javasolják annak módosítását, a készenléti
szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltónak a helyi adó megfizetése alól teljes mentesítés biztosítását, az
önkéntes tűzoltóság parancsnokának kezdeményezésére.
Véleménye szerint helyes, és fontos, hogy ezt a gesztust megtegyék a tűzoltók irányába. Javasolta a
rendelet megalkotását.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal megalkotta: [Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2009. (V. 14.) Gye. Kt. rendelete
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a helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18 .) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,
továbbá A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
valamint a 2008. évi XXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése alapján, A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.
18.) KT rendelet (a továbbiakban: R ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
“1. § (3) Mentes a helyi adók közül az építményadó, telekadó és a magánszemélyek kommunális
adójának megfizetése alól az önkéntes tűzoltó egyesületnek a szaktevékenységet végző tagja. A helyi
adó megfizetése alóli mentesítést az önkéntes tűzoltóság parancsnoka kezdeményezi minden év
február 28-ig.”
Záró rendelkezések
2. § E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
Gyomaendrőd, 2009. április
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
Jegyző

E rendelet 2009. május hó 14. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. május 14.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009. (IV.2.) Gye.
Kt. rendeletének módosítása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt röviden ismertesse a rendelet
módosítás lényegét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület által I. fordulóban tárgyalt rendelettervezet megküldésre került a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája részére. A
Támogatásokat Vizsgáló Iroda a rendelet-tervezetet állami támogatási szempontból megvizsgálta, és
annak egyes részeinek módosítását kérte a jóváhagyó állásfoglalás kiadásához. Egyik javasolt
módosítás, hogy a nem csak a székhellyel, hanem a város közigazgatási területén lévő telephellyel
rendelkező vállalkozásokra is terjesszék ki a rendelet hatályát. A másik a támogatás formájával
kapcsolatos. A képviselő-testület kamatmentes támogatásról döntött, a kamatmentes hiteltámogatásnak
azonban van egy olyan formája, amely a támogatási összeget – de minimis – határozza meg. E
szempont szerint kell a kamatkedvezményes hitelt támogatásként nyújtani a vállalkozók részére.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a rendelet-tervezetet
megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a vizsgáló iroda által javasolt
módosítások a rendelet-tervezeten átdolgozták és ismételten megküldték az iroda részére, aki a mai
napon tájékoztatta arról, hogy a testület által elfogadásra kerülő rendelet-tervezet minden szempontból
megfelel a követelményeknek.
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Várfi András polgármester a fenti tájékoztatásra is figyelemmel felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal megalkotta: [Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2009. (V. 14.) Gye. Kt. rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009. (IV.2.) Gye. Kt.
rendelet módosításáról
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 Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló
21/2009. (IV. 2.) Gye. Kt. rendelet (a továbbiakban: R ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A R. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
“1. § A rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, vagy az
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Gyomaendrőd város közigazgatási területén
fiókteleppel rendelkező, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 37. § (1) bekezdése szerint állandó
jellegű iparűzési tevékenységet folytató vállalkozásokra.”
2. § A R. 4. § (2) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
“4. § (2) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi
ágazat vállalkozásai számára, de ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban:
a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalkozások;
b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével
foglalkozó vállalkozások,
c) valamint ezen termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások,
amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
illetve a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
d) a szénágazatban tevékenykedő vállalkozások; továbbá a támogatás nem vehető igénybe
e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez;
f) az import áruk helyet hazai áru használatától függő támogatások esetében,
g) a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásoknak teherszállító járművek
megvásárlására, valamint
h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentésére.”
“4. § (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 rendeletben vagy az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket.”
3. § A R. 18. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
“18. § (1) Az Alapot kizárólag Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, vagy az
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Gyomaendrőd város közigazgatási területén
fiókteleppel 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). A
támogatástartalom számításánál a 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell.”
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4. § A R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“20. § (1) Pályázatot nyújthat be az a Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, vagy az
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Gyomaendrőd város közigazgatási területén
fiókteleppel 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.”
5. § A R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
“25. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
Irányelvének, valamint a szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, a Bizottság 1998/2006/EK rendeletének megfelel.”
Záró rendelkezések
6. § E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
Gyomaendrőd, 2009. április
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
Jegyző

E rendelet 2009. május hó 14. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. május 14.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
5. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város bel-és külterületi holtágainak védelméről szóló 22/1992 (VII. 1.) KT számú
rendeletmódosítás II. fordulós vitája
Várfi András polgármester elmondta, az első fordulóban és azt követően módosító indítvány, újabb
javaslat nem merült fel, így a rendelet-tervezet változatlan tartalommal került a testület elé megalkotás
céljából. Az értelmező részen felül fontos még a parti sávra vonatkozó rendelkezés, melyet ajánlott
elolvasni a város honlapján az abban érintetteknek. A holtágak nagyon fontosak a város életében, így
ebből következően fontos ennek a rendeletnek a megalkotása is.
Felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal megalkotta: [Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2009. (V. 14.) Gye. Kt. rendelete
Gyomaendrőd Város bel-és külterületi holtágainak védelméről szóló 22/1992. (VII. 1.) KT rendelet
módosításáról
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város bel-és külterületi
holtágak védelméről szóló rendelet módosításáról- figyelemmel a nagyvízi medrek, a parti sávok, a
vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról,
valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló
21/2006. (I. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseire-az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg kiegészül az „Értelmező
rendelkezések” címmel:
„Értelmező rendelkezések
2. § E Rendelet alkalmazásában:
1. Holtág: a folyók szabályozása vagy a természetes medervándorlás következtében keletkezett olyan
meder (mederszakasz), amely a természetes vízszállításban nem vesz részt;
A város tulajdonában lévõ holtágak az alábbiak:
- Endrõd Révzug (Ligeti holtág)
- Endrõd-középsõ (Csókási holtág)
- Fûzfás-zugi holtág
- Hantoskerti holtág (Gyoma Falualji holtág)
- Torzsás-zugi holtág
- Pap-zugi holtág (Kecskés-zug)
- Bónom-zugi holtág
- Soczó-zugi holtág
- Templom-zugi holtág
- Német-zugi holtág
- Kecsegés-zugi holtág valamint a Templom, Soczó-zugi holtág összekötõ csatornája, a Soczó-,
Bónom-zugi holtág összekötõ csatornája.
2. Parti sáv: a vizek partvonala, valamint egyes közcélú vízilétesítmények (csatornák, tározók)
mentén húzódó és e rendelet szerint meghatározott szélességű területsáv, amely az azokkal kapcsolatos
szakfeladatok ellátását szolgálja;
3. Védősáv: az árvízvédelmi töltés mindkét oldalán, annak lábvonalától számított, 10-10 méter
szélességű területsáv;”
3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg kiegészül a „Parti Sávra
vonatkozó rendelkezések” címmel:
„A Parti Sávra vonatkozó rendelkezések
4. § (1) A vizek és a közcélú vízilétesítmények kezelésére jogosult és köteles személyek (tulajdonos,
vagyonkezelő, illetőleg a fenntartást egyéb jogviszony alapján ellátók) a vizek és egyes közcélú
vízilétesítmények mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladataik ellátására, a meder
megközelítésére e rendeletben meghatározott szélességig terjedő parti sávot használhatnak.
(2) Az (1) bekezdésben érintett szakfeladatok: mérések, vizsgálatok, szemlék, ellenőrzések, továbbá
fenntartási munkák esetenkénti vagy rendszeres ellátása.
(3) A parti sáv szélessége a holtágak partvonalától 3 méterig terjed.
(4) A parti sávban épületet, építmény csak kivételesen - ha azt a természetvédelemről szóló 1996.
évi LIII. törvény, különösen a természeti területekre, illetve a védett természeti területekre vonatkozó
rendelkezései lehetővé teszik, továbbá az Országos Településrendezési és Építésügyi Követelményekről
szóló külön jogszabály szerint meghatározott körben, az arra hatáskörrel rendelkező hatóság,
valamint az illetékes vízügyi- és természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulásával - lehet
elhelyezni.
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(5) A parti sáv jogellenes hasznosításával és használatával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan
a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével
kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.”
Záró rendelkezések
4. § E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. április
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2009. május hó 14. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. május 14.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
6. Napirendi pont
A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT számú
rendeletmódosítás II. fordulós vitája
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévőket a rendelet módosítás lényegéről, amely
szerint a mezőőri járulék mértékére, és megfizetésének módjára vonatkozó hatáskörét a Képviselőtestület a Polgármester hatáskörébe utalja át.
Javasolta a képviselő-testületnek a rendelet előterjesztés szerinti megalkotását.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal megalkotta: [Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2009. (V. 14.) Gye. Kt. rendelete
a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mezőőri járulék mértékéről és
megfizetésének módjáról szóló rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Rendelet Preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:
„Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1997. évi CLIX tv. 19. §-ban kapott felhatalmazás
alapján figyelemmel a 29/1998. (IV. 30.) FM rendeletben valamint a 39/2006 (V. 19.) FVM-PM
együttes rendeletben foglaltakra, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek
őrzésével kapcsolatos feladatok ellátásával járó arányos teherviselés, és a külterületek
közbiztonságának javítása érdekében a mezei őrszolgálat Gyomaendrőd közigazgatási területén
történő kialakításával és működésével kapcsolatos költségek viselésére az alábbi rendeletet alkotja.”
2. § A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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1.§ (2) „ A mezei őrszolgálat működése hat működési körzetre oszlik. Az egyes őrzéssel érintett
ingatlanok működési körzet szerinti besorolását és a működési körzet határait a rendelet 1.sz.
melléklete tartalmazza.
3. § A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
1.§ (3) „A mezei őrszolgálat hat mezőőrrel teljesíti őrzési kötelezettségét, 1 mezőőrhöz 1 működési
körzet tartozik, melyek napi rendszeres ellenőrzését a mezőőr köteles biztosítani.
4. § A Rendelet 1. §-a a következő, (4) bekezdéssel egészül ki:
„1.§ (4) A Képviselő-testület a mezőőri járulék kivetésének jogát a Polgármesterre ruházza át. E
rendelkezés alapján a mezőőri járulék kivetése a Polgármester hatáskörébe tartozik.”
5. § A Rendelet 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (2) A mezőőri járulék mértéke:
a ) a b) pontban meghatározott kivétellel, hektáronként 300.- Ft,
b) a 2 hektár alatti területek esetén, területenként 600.- Ft.
6. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelve valamint az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve az Unió
polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz
való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a
90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről rendelkezéseinek megfelel.”
7. § A Rendelet kiegészül az alábbi, 1. számú „A mezőőrök szolgálati területei” melléklettel.
Záró rendelkezések
8. § E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. április
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2009. május hó 14. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. május 14.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. számú melléklet a 27/ 2009. (V.14. ) Gye. Kt. rendelethez
A mezőőrök szolgálati területei
1. szolgálati terület:
Kiindulási pont: Újkert sortól a déli irányba haladva a K-17-es ivóvíz kútig, onnan folyamatosan déli
irányba haladva a Bekő dűlő irányába, majd a Bekő dűlőn át egyenesen a Szarvas – Mezőberény
összekötő útig, majd Keleti irányba a közigazgatási határon (határdűlő) Északkeleti irányba haladva
keresztül a Békéscsaba – Budapest vasútvonalon át haladva a 46-os főúton a Pityeri gátig, onnan
Észak-nyugati irányba haladva a Pityeri gáton illetve az azonos irányú „Egyenes” úton a belterület
határáig, onnan Nyugati, majd Észak nyugati irányba haladva, követve a belterület határát a kiindulási
pontig.
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A szolgálati terület kb. 5500 ha, a területen szolgáló mezőőr: Vincze Ernő
2. sz. szolgálati terület:
Kiindulási pont: Belterület „Egyenes”út találkozásától kiindulva Dél - Keleti irányba az „Egyenes”
úton, azt követően a Pityeri gáton a közigazgatási terület határáig, majd Észak - Keleti irányba
fordulva végig a „Határ” úton haladva a Hármas-Körösig. A területet kettéosztja a Hármas-Körös. A
közigazgatási határon haladva a Gyomaendrőd – Körösladányi műútig, a volt KÁG központjánál
balra fordulva a műúton haladva a Dévaványai útelágazásig, ott balra fordulva a belterület határáig,
onnan balra haladva követve a belterület határát a kiindulási pontig.
A szolgálati terület kb. 3000 ha, a szolgálatot teljesítő mezőőr: Szőke Lajos.
3. szolgálati terület:
Kiindulási pont: A Körösladányi – Dévaványai és Nagyállási utak kereszteződésétől Észak-nyugati
irányba Nagyállásig, onnan Északi irányba haladva a Túrkevei földúton haladva a közigazgatási
határig. A közigazgatási határt követve Északi majd Észak - Keleti irányba a Túrkevei kiszögellésig,
onnan a közigazgatási határon Déli irányba haladva a Dévaványai műútig, majd jobbra fordulva a
műúton a Csejti dűlőn Dél - Keleti irányba a Halmagyi kettős – kanyarig, onnan jobbra fordulva a
Körösladányi kövesúton a kiindulási pontig.
A szolgálati terület kb. 6400 ha, a szolgálatot teljesítő mezőőr: Braun György
4. sz. szolgálati terület
Kiindulási pont: Körösladány – Dévaványa – Nagyállási utak kereszteződésétől Észak Nyugati
irányba Nagyállásig, onnan Északi irányba haladva a túrkevei földúton a közigazgatási határig, ott
balra haladva a túrkevei földúton a közigazgatási határig, ott balra fordulva Nyugati irányba a
közigazgatási határon a Csejti kiszögellésig, majd Északi irányba követve a közigazgatási határt, majd
Dél - Nyugati irányba követve a közigazgatási határt a régi Mezőtúri kövesútig, a régi mezőtúri
kövesúton haladva Dél - Keleti irányba a „Vitéz” – dűlő sarkáig, onnan Dél - Nyugati irányba a
Budapest – békéscsabai vasútvonalig, majd onnan Dél – Keleti irányba fordulva a vasútvonalon a
vasúti hídig, majd Keleti irányba a Hármas-Körös partján a kiindulási pontig.
A szolgálati terület kb: 5400 ha, a szolgálatot teljesítő mezőőr: Kokauszki János.
5. sz. szolgálai terület:
Kiindulási pont: a gyomai vasúti híd, a Budapest - Békéscsaba vasútvonal nyomvonalát követve Észak
- Nyugati irányba a „Vitéz” dűlő kereszteződéséig, onnan Észak - Keleti irányba haladva a régi
mezőtúri kövesútig, onnan Észak - Nyugati irányba haladva a régi mezőtúri úton a közigazgatási
határig., onnan déli irányba fordulva a Kis- Berettyó mellett a Simai zugon keresztül a Peresi holtág
medrét követve Déli irányba a Hármas-Körösig, a Hármas-Körös mellett Keleti irányba a Fűzfás zugi
holtágra lefordulva, majd a Hármas-Körös medre mellé visszatérve a kiindulási pontig.
A szolgálati terület kb. 3600 ha, a szolgálatot teljesítő mezőőr: Pelyva Zoltán
6. sz. szolgálati terület:
Kiindulási pont: Újkert sortól haladva Déli irányba K-17-es ivóvíz kútig, onnan folyamatosan Déli
irányba haladva a „Bekő” dűlő irányába, majd a „Bekő”- dűlőn át egyenesen a Szarvas – Mezőberény
összekötő útig Nyugati irányba fordulva a volt Gyoma – Endrőd határáig, onnan Északi irányba a
közigazgatási határt követve a 02105-ös hrsz-ú útig, onnan Nyugati irányba a határúton végig
Polyákhalomig, onnan Észak - Nyugati irányba a PF-1-es csatorna nyomvonalán Décsi Páskumig, az
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Uhrin dűlőtől Észak - Nyugati irányba haladva a Hármas-Körösig, Keleti irányba a Révzugi holtág
magasságáig, onnan Déli – majd Keleti irányba a belterület határán a kiindulási pontig.
A szolgálati terület: kb. 5500 ha, a szolgálatot teljesítő mezőőr: Smíri Sándor
7. Napirendi pont
Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) KT rendelet módosításának második
fordulós vitája
Várfi András polgármester elmondta, a rendelet-tervezet első fordulós vitáján indítványként merült
fel, hogy egy térképmelléklet is kerüljön elhelyezésre a rendeletben, amely a 7. § a-d pontjaiban
meghatározott területek behatárolását tartalmazza.
Megkérdezte, van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában a rendelet megalkotására kérte fel a képviselőket.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal megalkotta: [Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2009. (V. 14.) Gye. Kt. rendelete
az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16.§ (1) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, a
létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók rendszeres
irtásáról. A megfelelő tartás, takarmányozás, gondozás és egészségmegóvás tekintetében részletesen a
2008. évi XLVI. Törvény, az 1998. évi XXVIII. Törvény és a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet előírásai
az irányadók.”
2. § A Rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az állattartás szabályozása szempontjából a település belterülete az alábbi állattartási övezetekre
tagolódik:
a) nagyvárosi lakóterület (az állattartási rendelet szempontjából ide tartozik a központi vegyes terület
is)
b) kisvárosi lakóterületek
c) kertvárosi lakóterületek
d) falusias lakóterületek
Az a)-d) pontban felsorolt területek lehatárolását az 5. sz. mellékletben közölt térkép, részletesebben a
21/2002. (XI. 25.) KT rendelettel jóváhagyott, Gyomaendrőd város Általános Rendezési Terve és
Szabályrendelete tartalmazza. „
3. § A Rendelet 25. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (4) A veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartásáról a 15/1997. (III. 5.) BM rendelet és a
15/1997. (III. 5.) FM rendelet és a 35/1997. ( II. 26.) Kormányrendelet rendelkezik.”
4. § A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„26. § Az állati hulladékok osztályba sorolásáról és kezeléséről a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2.
§-8. § paragrafusa rendelkezik.”
5. § A Rendelet a következő, 32. §-sal egészül ki:
„32. § A Rendelet az állatok szállítás közbeni védelméről szóló a Tanács 91/628/EGK irányelve, a
Tanács 93/119/EGK irányelve az állatok védelméről levágásukkor, a Tanács 98/58/EK irányelve az
állatok védelméről a mezőgazdasági haszonállattartás során, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek
a hulladékokkal kapcsolatos közösségi jogszabályok azaz a hulladékokról szóló 75/442/EGK irányelv,
és a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv rendelkezéseinek megfelel.”
6. § A Rendelet e rendelet mellékletével a következő, „terület felhasználás módjai” című 5. számú
mellékletként egészül ki.
Záró rendelkezések
7. § E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. április
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2009. május hó 14. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. május 14.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
Melléklet a 28/2009. (V.14.) Gye. Kt. rendelethez
8. Napirendi pont
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
18/2003. (VIII.12.) Kt. rendeletmódosítás I. fordulós vitája
Várfi András polgármester elmondta, az SZMSZ szerint a rendelet-tervezet két fordulóban kerül
megvitatásra. Az első fordulóban elhangzó módosító indítványt, továbbá az előkészítés során
felmerülő eltérő szakértői javaslatokat és a lakossági véleményt tartalmazó tervezetet kell döntésre a
második fordulós vitára beterjeszteni. Javasolta a lakosságnak, hogy a város honlapjáról vagy a körzeti
képviselőn keresztül ismerjék meg a rendelet-tervezetet.
Megkérdezte a képviselőket, a jelenlévő érdeklődőket van e kérdésük, javaslatuk.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
120/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az első fordulóban tárgyalt a
települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosítását második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítéli.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a
soron következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő.
Határidő: azonnal
/ Putnoki László képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 15 fő./
9. Napirendi pont
Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosításáról I. fordulós
vitája
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi bizottság elnökét, röviden
ismertesse az előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a rendelet-tervezetbe egy a Vízművek Zrt és az
önkormányzat között létrejövő rekonstrukciós együttműködési megállapodás kerülne beépítésre. A
városban a ivóvíz és csatorna rendszer működtetését a Vízművek Zrt. végzi. A testület által korábban
elfogadott rekonstrukciós együttműködési megállapodásban külön nem foglalkoztak az amortizációs
és rekonstrukciós alap képzésével. A Vízművek Zrt. által megküldött tervezet szerint a
meghibásodások helyreállításának költsége ebből az alapból kerülne finanszírozásra.
A bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a testület
számára.
Vass Ignác a Pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a bizottság részletesen tárgyalta ezt a témát,
melynek során kérték, hogy a Zrt. által kibocsátott számlában különüljön el a napi üzemeltetés és a
rekonstrukciós költség. A Zrt. ne az önkormányzattal fizetesse meg a napi üzemeltetéssel kapcsolatos
költségeket, amelyeket neki, mint üzemeltetőnek kellene állni.
A bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását, második fordulós vitára alkalmasnak ítélte a
rendelet-tervezetet.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke fontosnak tartotta a rekonstrukciós alap
létrehozását, annál is inkább, mert a szennyvíztisztító telep felújítását meg kell oldani, mert ellenkező
esetbe probléma lehet a város vízellátásával. Az idei évben azonban már volt egy díjtételemelés, a
jelenleg beterjesztett emelés pedig kb. 1000 Ft plusz kiadást jelentene egy átlagos családnak havonta.
Figyelembe véve, hogy az önkormányzat a 2009 évi költségvetési rendeletében 25 millió Ft-ot
különített el rekonstrukciós alapként, ugyanakkor a Vízmű Zrt. 50 millió Ft tartana szükségesnek, így
ez azt jelenti, hogy a hiányzó összeget a lakosságtól fogják beszedni, díjemelés formájában. Tehát ez
egy tendencia lesz az elkövetkező években, amennyiben a testület ezt most megszavazza. Éppen ezért
kérte, hogy a Vízművek Zrt. a 2010-re vonatkozó rekonstrukciós elképzeléseit készítse el időben, hogy
egy évben ne kelljen kétszer is díjtételt emelni.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak az
előterjesztett határozati javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:[
Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné tartózkodás, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
121/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az első fordulóban tárgyalt
31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosítását második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítéli.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a
soron következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
A hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) KT rendelet
módosításának I. fordulós vitája
Várfi András polgármester javasolta a város lakóinak, hogy az önkormányzat honlapjáról ismerjék
meg a rendelet-tervezetet, illetve a választókerületük képviselőjétől érdeklődjenek erről. Amennyiben
észrevételük, javaslatuk van, úgy azt tegyék meg, a második fordulós tárgyalást megelőzően.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
122/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az első fordulóban tárgyalt
17/2006. (VII. 3.) 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
11. Napirendi pont
A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT rendeletmódosítás első
fordulós vitája
Várfi András polgármester véleménye szerint a város lakóinak fontos, hogy rend legyen a városban,
ez a rendeletmódosítás is ezt szolgálná.
Megkérdezte van e kérdés, hozzászólás.
Hangya Lajosné bizottsági elnök csatlakozott a polgármester véleményéhez, hiszen a társadalmi
együttélésben fontos, hogy az írott és íratlan szabályokat betartsuk. Sajnos ezt legtöbbször a
településen működő vendéglátósok sértik meg. Sok probléma volt már ebből a lakókörzetében is,
amiket nagyon nehéz megszüntetni, és a zajforrásokat bemérni. A vendéglátó egységek üzemeltetőit
mindenképpen meg kellene ismertetni ezzel a rendelet-tervezettel, az ő érdekük is, hogy az abban
foglaltakat betartsák.
Ezen kívül a jelenleg folyó vasútépítés is sok bosszúságot okoz a környéken élőknek, hiszen a nagy
zajt kibocsátó gépek, teherautók még sokszor késő esete, éjszakába nyúlóan is dolgoznak, zavarva
ezzel a lakók nyugalmát, pihenését. Jó lenne, ha 5-22 óra közötti időt betartanák.
Szabó Balázsné bizottsági elnök kapcsolódva a fenti hozzászóláshoz, megkérdezte a jegyző úrtól,
hogy vasútépítéshez használt útvonalra – Lévai utca – nem lehetne kitenni egy súlykorlátozó táblát, és
azt fokozottan ellenőrizni. Ezen az utcán nem régen készült el az aszfaltozás, amely már megsínylette
azt az óriási terhelést, amit a köveket szállító teherautók okoznak. Ugyanakkor az út mentén lévő
lakóházakba is szemmel láthatóak azok a repedések, amelyek ilyen módon keletkeztek. Más útvonalra
tereljék őket, ahol nem okoznak ekkora kárt.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva hangsúlyozta, a vasúti beruházás megkezdése előtt részletes
felmérés készült, és került rögzítésre az érintett utak állapotáról. Amennyiben a beruházás befejezését
követően egy ismételt helyszíni bejárás során az állapítható meg, hogy az út károsodott, abban az
esetben a szükséges helyreállítás megtörténik.
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Valóban probléma a beruházás során, hogy ezek a nagyteljesítményű gépek milyen útvonalon
közlekedjenek, hiszen meghatározott helyen kerültek kijelölésre a deponáló helyek, ahol a vasúti követ
ismételten feldolgozzák. Egy hosszabb egyeztetési eljárás során alakult ki és kerültek meghatározásra
azok az utak, amelyek szóba jöhettek a szállítás szempontjából. A Lévai utcára lehetne súlykorlátozást
tenni, de ez a beruházást követően problémát okozna, mivel olyan termelő egységek megközelítése
történik erről az útról, amelyek működése ezzel veszélybe kerülhet. Gondolt itt például a Közútkezelő
Kht. gépjárműveire, melyek kifejezetten nagy súllyal közlekednek.
A rezgés védelmet illetően, amennyiben olyan mértékű a rezgésszám, és az összeköthető a
beruházással, úgy a szakértői eljárás lefolytatását lehet kezdeményezni.
Összegezve elmondható, hogy a vasúti beruházás rövid időn belül befejeződik, túlhalad a településen,
azt követően az út helyreállítása meg fog történni.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd felkérte a képviselőket döntsenek a
határozati javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
123/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az első fordulóban tárgyalt zaj-és
rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) 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
12. Napirendi pont
Összefoglaló jelentés a 2008. évben végzett belső ellenőrzésekről
Várfi András polgármester megkérdezte a véleményező bizottság elnökét kíván e kiegészítést tenni,
hozzászólni.
Vass Ignác bizottsági tag elmondta, az önkormányzat a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás
Kistérségi irodáját bízta meg az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveinek és
polgármesteri hivatalának belső ellenőrzésével.
A Képviselő-testülete a 354/2007. (XI.29.) Gye. Kt. határozatával fogadta el az Önkormányzat 2008.
évre vonatkozó ellenőrzési tervét. Az összeállított ellenőrzési terv átfogó, téma, cél és
szabályszerűségi vizsgálatokat írt elő a revizori kapacitás teljes lekötésével. A tervezési feladatok – 10
ellenőrzési feladat végrehajtásával maradéktalanul megtörtént, illetve a szabadkapacitás lekötésére
három nem tervezett ellenőrzés végrehajtására került sor – Liget-fürdő, Könyvtár és a Gyomaszolg
Ipari Park Kft.-nél.
Az elvégzett ellenőrzések alapvető célja volt az ellenőrzések javaslatára végrehajtott intézkedéseknek
a gazdálkodás színvonalának javítása, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység
szabályszerűségének növelése.
A Pénzügyi bizottság nevében javasolta a képviselőknek a beszámoló elfogadását.
Várfi András polgármester a maga részéről is fontosnak tartotta a belső ellenőrzést, amelyből sok
hasznos információt szerezhetünk az ellenőrzött intézmények működéséről.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a határozati javaslatról.
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A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
124/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi belső ellenőrzéseiről
szóló összefoglaló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az előterjesztés lényegének ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a márciusi ülésen a témával
kapcsolatban olyan döntést hozott, miszerint felkérte 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.
Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A művészetoktatási intézmény vezetője által
elkészített SZMSZ megfelel, a tartalmi és formai követelményeknek, ezért a bizottság azt elfogadásra
javasolta a képviselő-testület számára.
Várfi András polgármester, kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket fogadják el a
bizottság által beterjesztett I. határozati javaslatot.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
125/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 40.§-a alapján, a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyja, elfogadja.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
A Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény Szervezeti
és Működési Szabályzatának, 2009. évi munkatervének jóváhagyása
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, egy korábbi testületi döntés értelmében egy új intézmény
jött létre a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény.
A fenntartó, az új intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát megküldte a Magyar
Államkincstárnak, hogy a bejegyzés megtörténjen.
Dr. Szonda István, mint megbízott intézményvezető elkészítette a költségvetési szerv SZMSZ –ét és a
2009. évre szóló munkatervét, melyek megfelelnek a tartalmi és formai követelményeknek, ezért a
bizottság azokat elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a határozati
javaslat I. pontjáról.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
126/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 78. § (5)
b) pontja alapján, Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti
Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint 2009. évre szóló munkatervét
jóváhagyja, elfogadja.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztése
Várfi András polgármester az előterjesztést véleményező bizottság elnökét, Szabó Balázsnét kérte
fel, hogy rövid ismertetése az előterjesztés lényegét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, Oktatási és Kulturális Minisztérium a „Közkincs”, a
„Tengertánc” és a „Tájházak a közösségért” programok folytatásaként meghirdette a „Vendégváró
tájházak” pályázati programot. A pályázati kiírás keretében az önkormányzatnak lehetősége van
pályázatot benyújtani az endrődi tájház fejlesztésére. A projekt tárgyát a nem kiállított műtárgyak
tárolására alkalmas terek kialakítása képezné. A beruházás bruttó költsége 2.8 millió Ft, az igényelt
támogatás ennek 89 %-a 2.5 millió Ft. A saját erőként biztosítandó 300 e Ft-ot a tájház a pályázati
alapból biztosítja.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a pályázat benyújtását az előterjesztésben foglaltak
szerint.
Várfi András polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, felkérte a képviselőket a határozati
javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
127/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztérium
– „Vendégváró tájházak” c. pályázati kiírásra az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
fejlesztése érdekében. A beruházás megvalósításához szükséges saját erőt – 300.000 Ft-ot - az
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény a pályázati alapból biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtásra, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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16. Napirendi pont
Alapító okiratok felülvizsgálata
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, az elmúlt időszakban több intézményben
is történtek átszervezések, ezért szükségessé vált az alapító okiratok felülvizsgálata. A felülvizsgálatot
a fenntartónak május 15-ig kell elkészíteni, és meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak. A
felülvizsgált alapító okiratokban, már szerepeltetni kell a 2010. évre vonatkozó új szakfeladat rendet,
melyet a pénzügyminiszter tájékoztatója tartalmaz.
A felülvizsgálat során a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti
Gyűjtemény Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát kellett módosítani, mert a Gyomaendrőd
Közéletéért Egyesület a Gyomaendrődi Hírmondó Újság lapkiadását át kívánja adni a Művelődési
Központnak. Az intézmény az alaptevékenysége mellett kiegészítő tevékenységként végezné a lap
kiadását.
Ezen kívül a Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának kiegészítésére is sor került az egyéb
feladatok és tevékenységi körök felsorolásával. Továbbá a testület döntése alapján az endrődi
fiókkönyvtár nevének változása is átvezetésre került az intézményalapító okiratán.
A Kner Imre Gimnázium vonatkozásában az igazgató kérte a képviselő-testületet, hogy engedélyezze
a közigazgatási fakultáció és kereskedelmi-marketing fakultáció beillesztését, az iskola alapító
okiratába az Utazás és Turizmus fakultációt követően. Továbbá a megváltozott e-mail cím, alapító
okiratba történő bejegyzését kérte az intézményvezető.
A bizottság az alapító okiratok módosítását megtárgyalta, és javasolta a képviselő-testületnek azok
elfogadását.
/ Izsó Csaba képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. /
Tóthné Rojik Edit oktatási előadó, a kiegészítésként elmondta, hogy az alapító okiratok
felülvizsgálata valamennyi önkormányzati intézmény esetében megtörtént. A Kner Imre Gimnázium
alapító okiratában egy szó elírás történt, a közigazgatási fakultáció helyett a közgazdasági fakultáció
meghatározás a helyes. Kérte a döntés során ezt figyelembe venni.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd felkérte a képviselő-testületet a
határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
288/1999. (X. 28.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat első bekezdésének első mondata kiegészítésre kerül: „…Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5)bekezdésben” szövegrész után: „ valamint a Költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4. §-ban” szövegrész kerül.
- az első pont törlésre kerül - 1./ Alapító szerv neve, alapítás ideje: Gyoma Község Tanácsának
Végrehajtó Bizottsága 1952 - és helyébe a következő szövegrész kerül:
„1./ A költségvetési szerv neve:
KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA”
- a második pont törlésre kerül - 2./ A költségvetési szerv neve, székhelye: KIS BÁLINT
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz.
Telephelyei:
Iskolaegységek Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.
Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz.
Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
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Tagintézménye:
Százszorszép Óvoda Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.
Telephelye:
Óvoda Csárdaszállás, Kossuth u. 23.
Fenntartó: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd
Szabadság tér 1.
Az intézmény típusa: többcélú intézmény- és helyébe a következő szövegrész kerül:
„2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz.”
- a harmadik pont törlésre kerül - 3./ Az intézmény jogelődje: 1995. augusztus 1.-től az
alapításig visszamenőleg a 109/1995. (V. 31.) KT. számú határozat szerint a volt 1. számú Általános
Iskola. - és helyébe a következő szövegrész kerül:
„3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
1995. augusztus 1.-től az alapításig visszamenőleg a 109/1995. (V. 31.) KT. számú határozat szerint
a volt 1. számú Általános Iskola.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., melynek egyben jogutódja”
- a negyedik pont törlésre kerül - 4./ Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Fő
tevékenység államháztartási szakágazat száma: 852010
4.1.Alapfokú oktatás 8 évfolyammal. TEÁOR 8520
Az általános iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 750 fő
A kötelező felvételre vonatkozó körzete: Áchim András utca végig, Ady Endre utca végig, Álmos utca
végig, Álmosdomb utca végig, Arany János utca végig, Árpád utca végig, Attila utca végig, B Molnár
Imre utca végig, Bacsalaposi út végig, Bacsó Béla utca végig, Bajcsy-Zsilinszky út végig, Balassi
Bálint utca végig, Bánomkerti út végig, Bányász utca végig, Batthyány Lajos utca végig, Béke utca
végig, Bem utca végig, Bercsényi Miklós utca végig, Berzsenyi Dániel utca végig, Besenyszegi utca
végig, Bessenyei György utca végig, Bocskai István utca végig, Botond utca végig, Budai Nagy Antal
utca végig, Csokonai Vitéz M. utca végig, Damjanich János tér végig, Dankó Pista utca végig, Diófa
utca végig, Dobi István utca végig, Dobó István utca végig, Eötvös József utca végig, Erkel Ferenc
utca végig, Erzsébet liget végig, Esze Tamás utca végig, Fáy András utca végig, Fazekaszugi 5-ös
gátőrház végig, Fegyvernek utca végig, Fő út 135-től és 160-tól végig, Fürst Sándor utca végig,
Gárdonyi Géza utca végig, Gyóni Géza utca végig, Halász utca végig, Hámán Kató utca végig,
Hantoskerti út végig, Hársfa utca végig, Határ út végig, Hatház utca végig, Hősök útja végig, Hunyadi
János utca végig, Ifjúsági lakótelep végig, Iskola utca végig, Jókai Mór utca végig, Juhász Gyula utca
végig, Kálvin János utca végig, Kántorkert sor végig, Kárász utca végig, Kató József utca végig,
Katona József utca végig, Kazinczy Ferenc utca végig, Keleti utca végig, Kinizsi Pál utca végig, Kis
utca végig, Kisfaludy utca végig, Kisréti utca végig, Kiss Bálint utca végig, Kiss Lajos üdülő-telep
végig, Kner tér végig, Kner utca végig, Kondorosi út végig, Kossuth tér végig, Kossuth Lajos út végig,
Kölcsey Ferenc utca végig, Könyves Kálmán utca végig, Kör utca végig, Körgát utca végig, Kőrös sor
végig, Kőrös utca végig, Kőrösi Csoma Sándor utca végig, Lehel utca végig, Lévai utca végig, Liszt
Ferenc utca végig, Losonczi István utca végig, Madách Imre utca végig, Martos Flóra utca végig,
Mátyás király utca végig, Mikszáth Kálmán utca végig, Mirhóháti utca végig, Móricz Zsigmond utca
végig, Munkácsy Mihály utca végig, Nagy Sándor utca végig, Nap utca végig, Németzugi sor végig,
Páskumi út végig, Pásztor János tér végig, Pásztor János utca végig, Petőfi Sándor utca végig,
Polyákhalmi út végig, Pósa Lajos utca végig, Radnóti Miklós utca végig, Rákóczi Ferenc út végig, Rév
utca végig, Rózsa Ferenc utca végig, Ságvári Endre utca végig, Sallai Imre utca végig, Semmelweis
Ignác utca végig, Sócózugi 1/5-ös gátőrház végig, Somogyi Béla utca végig, Szabadság tér végig,
Szabó Dezső utca végig, Szántó Kovács János utca végig, Szarvasi út végig, Széchenyi István utca
végig, Székely Bertalan utca végig, Szondy György utca végig, Szőlőskert utca végig, Tanács utca
végig, Tanya III. végig, Tanya IV. végig, Tanya V. végig, Tanya VI. végig, Templomzug végig, Tokai
Ferenc utca végig, Toldi Miklós utca végig, Tompa Mihály utca végig, Ugari út végig, Vadász utca
végig, Vásártéri lakótelep végig, Vidovszky Béla utca végig, Vízmű sor végig, Vörösmarty Mihály utca
végig, Wesselényi Miklós utca végig, Zalka Máté utca végig, Zrínyi Ilona üdülő-telep végig, Zrínyi
Miklós utca végig
Felzárkóztató oktatás: - fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató
felkészítése, integrált nevelése-oktatása.
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Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált
ellátása:.
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége”
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése- oktatása
Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
- Általános iskolai napközis foglalkozás.
- Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezően biztosított órakerettel láthatja el.
Egyéb vendéglátás államháztartási szakágazat száma: 562900 TEÁOR 5629 - Munkahelyi étkeztetés,
diákétkeztetés iskoláskorú gyermekek számára.
4.2. Óvodai nevelés államháztartási szakágazat száma: 851020 TEÁOR 8510
Százszorszép Óvoda Gyomaendrőd, Kossuth u. 7. szám
Óvoda Csárdaszállás, Kossuth u. 23. TEÁOR: 8010
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált
ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
-a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége;
- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása
- Egyéb vendéglátás államháztartási szakágazat száma: 562900 TEÁOR 5629- Munkahelyi étkeztetés,
gyermekétkeztetés óvodáskorú gyermekek számára
- A Százszorszép Óvoda felvehető maximális létszám: 114 fő
Kötelező felvételre vonatkozó körzete: gyomai városrész Katona József utca, Nagy Sándor utca, Kató
József utca, Kossuth út, Szabadság tér, Fő út, Vízműsor, Keleti utca, Bessenyei Gy utca, Kazinczy
utca, Bajcsy út, Bánomkerti út által határolt terület.
- A Százszorszép Óvoda csárdaszállási telephelyén felvehető maximális létszám: 25 fő. Kötelező
felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község közigazgatási területe. - és helyébe a következő
szövegrész kerül:
„4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
4.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- Alapfokú oktatás 8
évfolyammal tagozat nélkül
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezően biztosított órakerettel láthatja el.
Szakágazat szám: 852000 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 2009 évben 801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés,
oktatás
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85201 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.
 852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
 852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyamon)
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Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű
tanulók nevelése oktatása eltérő tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
 852013 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85202 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Gyomaendrőd, Jókai út 1. sz.
 852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
 852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók integrált
ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
 852023 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 2009. évben 751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő
szolgáltatás
805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás
(szorgalmi időben)
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
 855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
 855913 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthonos nevelése
4.1.3.Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex támogatása
4.1.3.1. Iskola előkészítő oktatás
Szakágazat szám: 851000 TEÁOR szám: 8510
Szakfeladat szám: 2009. évben 801115 Óvodai nevelés
801126 Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai
nevelése
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85101 – Óvodai nevelés
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
Óvoda – Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
 851011 – Óvodai nevelés ellátása
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált
nevelése
- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
 851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű
tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
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- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége;
4.1.3.2. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 2009. évben 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 56291 – Oktatásban részt vevők, dolgozók étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
 562912 –Óvodai intézményi étkeztetés
 562917 – Munkahelyi étkeztetés
4.1.3.3. Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata
Szakfeladat szám: 2009. évben 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
Szakfeladat szám: 2010 évtől 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
4.2. Kiegészítő tevékenység
4.2.1.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 2010 évtől 56292 – Egyéb vendéglátás
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
 562920- Egyéb vendéglátás
4.3. Kisegítő és vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
- az ötödik pont törlésre kerül 5./ Az intézmény jogállása és gazdálkodási jogköre Önálló jogi
személy. Önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény vezetője az igazgató, aki képviseli az
intézményt és az intézmény dolgozói felett, a munkáltatói jogkört gyakorolja. - és helyébe a következő
szövegrész kerül:
„5./ A költségvetési szerv működési köre
Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó
költségvetési szerv.
Alapfokú oktatás 1-8. osztályokban: Gyomaendrőd Város közigazgatási területén kötelező felvételre
kijelölt körzete:
Áchim András utca végig, Ady Endre utca végig, Álmos utca végig, Álmosdomb utca végig, Arany
János utca végig, Árpád utca végig, Attila utca végig, B Molnár Imre utca végig, Bacsalaposi út
végig, Bacsó Béla utca végig, Bajcsy-Zsilinszky út végig, Balassi Bálint utca végig, Bánomkerti út
végig, Bányász utca végig, Batthyány Lajos utca végig, Béke utca végig, Bem utca végig, Bercsényi
Miklós utca végig, Berzsenyi Dániel utca végig, Besenyszegi utca végig, Bessenyei György utca
végig, Bocskai István utca végig, Botond utca végig, Budai Nagy Antal utca végig, Csokonai Vitéz
M. utca végig, Damjanich János tér végig, Dankó Pista utca végig, Diófa utca végig, Dobi István
utca végig, Dobó István utca végig, Eötvös József utca végig, Erkel Ferenc utca végig, Erzsébet liget
végig, Esze Tamás utca végig, Fáy András utca végig, Fazekaszugi 5-ös gátőrház végig, Fegyvernek
utca végig, Fő út 135-től és 160-tól végig, Fürst Sándor utca végig, Gárdonyi Géza utca végig,
Gyóni Géza utca végig, Halász utca végig, Hámán Kató utca végig, Hantoskerti út végig, Hársfa
utca végig, Határ út végig, Hatház utca végig, Hősök útja végig, Hunyadi János utca végig, Ifjúsági
lakótelep végig, Iskola utca végig, Jókai Mór utca végig, Juhász Gyula utca végig, Kálvin János
utca végig, Kántorkert sor végig, Kárász utca végig, Kató József utca végig, Katona József utca
végig, Kazinczy Ferenc utca végig, Keleti utca végig, Kinizsi Pál utca végig, Kis utca végig,
Kisfaludy utca végig, Kisréti utca végig, Kiss Bálint utca végig, Kiss Lajos üdülő-telep végig, Kner
tér végig, Kner utca végig, Kondorosi út végig, Kossuth tér végig, Kossuth Lajos út végig, Kölcsey
Ferenc utca végig, Könyves Kálmán utca végig, Kör utca végig, Körgát utca végig, Kőrös sor végig,
Kőrös utca végig, Kőrösi Csoma Sándor utca végig, Lehel utca végig, Lévai utca végig, Liszt Ferenc
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utca végig, Losonczi István utca végig, Madách Imre utca végig, Martos Flóra utca végig, Mátyás
király utca végig, Mikszáth Kálmán utca végig, Mirhóháti utca végig, Móricz Zsigmond utca végig,
Munkácsy Mihály utca végig, Nagy Sándor utca végig, Nap utca végig, Németzugi sor végig,
Páskumi út végig, Pásztor János tér végig, Pásztor János utca végig, Petőfi Sándor utca végig,
Polyákhalmi út végig, Pósa Lajos utca végig, Radnóti Miklós utca végig, Rákóczi Ferenc út végig,
Rév utca végig, Rózsa Ferenc utca végig, Ságvári Endre utca végig, Sallai Imre utca végig,
Semmelweis Ignác utca végig, Sócózugi 1/5-ös gátőrház végig, Somogyi Béla utca végig, Szabadság
tér végig, Szabó Dezső utca végig, Szántó Kovács János utca végig, Szarvasi út végig, Széchenyi
István utca végig, Székely Bertalan utca végig, Szondy György utca végig, Szőlőskert utca végig,
Tanács utca végig, Tanya III. végig, Tanya IV. végig, Tanya V. végig, Tanya VI. végig,
Templomzug végig, Tokai Ferenc utca végig, Toldi Miklós utca végig, Tompa Mihály utca végig,
Ugari út végig, Vadász utca végig, Vásártéri lakótelep végig, Vidovszky Béla utca végig, Vízmű sor
végig, Vörösmarty Mihály utca végig, Wesselényi Miklós utca végig, Zalka Máté utca végig, Zrínyi
Ilona üdülő-telep végig, Zrínyi Miklós utca végig.
Óvodai nevelés:
A Százszorszép Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: gyomai városrész Katona József utca,
Nagy Sándor utca, Kató József utca, Kossuth út, Szabadság tér, Fő út, Vízműsor, Keleti utca,
Bessenyei Gy utca, Kazinczy utca, Bajcsy út, Bánomkerti út által határolt terület.
A Százszorszép Óvoda csárdaszállási telephelyén kötelező felvételre vonatkozó körzete:
Csárdaszállás Község közigazgatási területe.”
- a hatodik pont törlésre kerül - 6./ Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon: Az
intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a
fenntartó használatba adja az intézménynek. A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz: 1591
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz: 72/2
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz. Hrsz: 6
Gyomaendrőd, Jókai út 4. sz. Hrsz: 69
Csárdaszállás, Kossuth u. 23.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint
köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja - és helyébe a következő szövegrész kerül:
„6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti szervének neve,
székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.”
- a hetedik pont törlésre kerül - 7./ Az intézmény felügyeleti szerve:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. és helyébe a következő szövegrész kerül:
„7./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása
7.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézmény
7.2.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes
munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető,
aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.”
- a nyolcadik pont törlésre kerül - 8./A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézményvezetőjét Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki nyilvános
pályázati kiírás útján és gyakorolja felette a munkáltatói jogot. - és helyébe a következő szövegrész
kerül:
„8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
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Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés,
fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
gyakorolja, a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.”
- a nyolcadik pont után behelyezésre kerül a 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. pontok,
a következő szövegrésszel:
„9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító
Gyoma Község Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1952.
12./A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
13./ Az intézmény típusa
Többcélú, közoktatási intézmény.
14./Az intézmény tagintézménye
15./Az intézmény telephelyei
 Iskolai feladatellátás:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.
Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz.
 Óvodai feladatellátás:
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
Óvoda Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
 Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
 Gyomaendrőd
- általános iskola: 650 fő
- óvoda:114 fő
 Csárdaszállás Község közigazgatási területe - óvoda: 25 fő
17./Évfolyamok száma
 Gyomaendrőd
- általános iskola 1-8. évfolyam
- óvoda: 3-7 éves kor
 Csárdaszállás Község közigazgatási területe - óvoda: 3-7 éves kor
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz: 1591
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz: 72/2
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz. Hrsz: 6
Gyomaendrőd, Jókai út 4. sz. Hrsz: 69
Csárdaszállás, Kossuth u. 23.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint
köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.”
-

az aláírásokat követően kiegészítésre kerül az alapító okirat a záradékkal:

„Záradék:
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A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2009. (……..) sz. határozatával
2009…………. hatállyal hagyta jóvá..”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

utasítja

Várfi

András

Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
-Az alapító okirat első bekezdésének második mondata kiegészítésre kerül: „…Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ának (5) ” szövegrész után: „bekezdése alapján, valamint a
Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4. §-ban” szövegrész
kerül.
- az első pont törlésre kerül - 1./ Alapítószerv neve, alapítás ideje: Gyoma Nagyközségi
Tanács, 1954.- és helyébe a következő szövegrész kerül:
„1./ A költségvetési szerv neve:
KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM”
- a második pont törlésre kerül - 2./ Költségvetési szerv neve, székhelye: Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 43.
Az intézmény székhelyén kívül az alábbi helyeken működik:
Kollégiumi épületek: Gyomaendrőd, Hősök útja 39.
Gyomaendrőd, Hősök útja 41
Oktatási épület: Gyomaendrőd, Hősök útja 43/1.
Fenntartó: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1.
Intézmény típusa: többcélú intézmény.- és helyébe a következő szövegrész kerül:
„2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.”
- a harmadik pont törlésre kerül - 3./Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Főtevékenység államháztartási szakágazat száma: 853100. TEÁOR 8531
Gimnáziumi oktatás négy évfolyammal
Kilencedik évfolyamon intenzív nyelvi felkészítés. A nyelvi felkészítésben résztvevők öt évfolyamos
képzése.
Közbiztonsági-rendészeti fakultáció Különleges gondozás keretében, a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, fogyatékos tanulók,
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása
Utazás és Turizmus fakultáció
Szakmai középfokú oktatás államháztartási szakágazat száma 853200 TEÁOR 8532
Középfokú képzési célú szakközépiskolai oktatás négy évfolyammal Érettségit követően képzés:
Emelt szintű szakképesítést adó képzés:
54 812 2 0000 0 0 Protokoll és utazás ügyintéző (1 év)
54 812 2 0010 54 1 Protokoll ügyintéző
54 812 2 0010 54 2 Utazás ügyintéző
Felsőfokú szakképesítést adó képzés:
55 345 1 0000 0 0 Kereskedelmi menedzser ( 2 év )
55 345 1 0010 550 1 Eu üzleti szakügyintéző
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55 345 1 0010 550 2 Kereskedelmi szakmenedzser
55 345 1 0010 550 3 Reklámszervező szakmenedzser
55 812 1 0000 0 0 Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser ( 2 év)
55 812 1 0010 55 1 Idegenforgalmi szakmenedzser
Üdülési egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás államháztartási szakágazat szám: 559000 TEÁOR
5590–kollégiumi ellátás
Egyéb vendéglátás államháztartási szakágazat száma: 562900 TEÁOR 5629- Munkahelyi étkeztetés,
diákétkeztetés
Kiegészítő tevékenységként önköltséges képzést folytathat.
Üdülési egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás államháztartási szakágazat szám: 552000 TEÁOR
5520 –ifjúsági szálló – s feladatellátást az intézmény szorgalmi időn kívül folytathatja. I. 7596-2/2001.
sz. működési engedély alapján.
Maximálisan felvehető létszám: 450 fő.
Kollégiumi férőhely: 90
Illetékességi és felvételi körzete: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe és vonzáskörzete.- és
helyébe a következő szövegrész kerül:
„3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
-„
- a negyedik pont törlésre kerül - 4./ Az intézmény jogállása és gazdálkodási jogköre:
Önálló jogi személy. Önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Az intézmény vezetője az igazgató, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a
munkáltatói jogkört gyakorolja.-- és helyébe a következő szövegrész kerül:
„4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
4.1.1.Általános középfokú oktatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 853100 TEÁOR szám: 8531
Szakfeladat szám: 2009. évben 802144 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85311 – Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
 853111 – Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
- Gimnáziumi oktatás négy évfolyammal
- Kilencedik évfolyamon intenzív nyelvi felkészítés. A nyelvi felkészítésben résztvevők öt
évfolyamos képzése.
-

- Közbiztonsági-rendészeti fakultáció,
Utazás és Turizmus fakultáció
Közgazdasági fakultáció
Kereskedelmi-marketing fakultáció
- Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- Beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Szakfeladat szám: 2009. évben 802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés,
oktatás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85312 – Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
 853121 – Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
- Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- Beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.

4.1.2.Szakmai középfokú oktatás
Szakágazat szám: 853200 TEÁOR szám: 8532
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés
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Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
 853231 – Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon
Emelt szintű szakképesítést adó képzés:
54 812 2 0000 0 0 Protokoll és utazás ügyintéző (1 év)
54 812 2 0010 54 1 Protokoll ügyintéző
54 812 2 0010 54 2 Utazás ügyintéző
4.1.3.Felsőfokú oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
Szakágazat szám: 854200 TEÁOR szám: 8542
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85421 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
 854211 Felsőfokú szakképzés
Felsőfokú szakképesítést adó képzés:
55 345 1 0000 0 0 Kereskedelmi menedzser (2 év)
55 345 1 0010 550 1 Eü. üzleti szakügyintéző
55 345 1 0010 550 2 Kereskedelmi szakmenedzser
55 345 1 0010 550 3 Reklámszervező szakmenedzser
55 812 1 0000 0 0 Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser (2 év)
55 812 1 0010 55 1 Idegenforgalmi szakmenedzser
4.1.4.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 2009. évben
- 751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
- 751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- 805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85592 – Kollégiumi, externátusi nevelése
 855921 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
 855922 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
4.1.5. Diáksport………………
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.,
Szakágazat szám: 924000 TEÁOR szám: 9240
Szakfeladat szám: 2009. évben 924036 Diáksport
Szakfeladat szám: 2010 évtől 931204 Diáksport
4.1.6.Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 559000 TEÁOR szám: 5590
Szakfeladat szám: 2009. évben 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók
számára
4.1.7. Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata
Szakfeladat szám: 2009. évben 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
Szakfeladat szám: 2010 évtől 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
4.2. Kiegészítő tevékenység
4.2.1. Egyéb oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
Szakágazat szám: 855000 TEÁOR szám: 8550
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
 85593 Egyéb felnőttoktatás
Kiegészítő tevékenységként önköltséges képzést folytathat.
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4.2.2.Egyéb vendéglátás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz.
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 2009. évben 751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő
tevékenység
Szakfeladat szám: 2010 évtől 56291 Oktatásban résztvevők, dolgozók étkeztetése
 562913 – Iskolai intézményi étkezés
 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése
 562917 – Munkahelyi étkeztetés
4.2.3. Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 552000 TEÁOR szám: 5520
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 552001 Üdülés szálláshely-szolgáltatás
Ifjúsági szálló – a feladatellátást az intézmény szorgalmi időn kívül folytathatja, a I.
7596-2/2001. sz. működési engedély alapján.
4.3. Kisegítő és vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
- az ötödik pont törlésre kerül 5./ Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a
fenntartó használatba adja az intézménynek. A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Hősök útja39., 41., 43., Hrsz: 687
Hősök útja 43/1. szám Hrsz: 674
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat. Az intézmény a rendelkezésre álló
vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem
adhatja. - és helyébe a következő szövegrész kerül:
„5./ A költségvetési szerv működési köre
Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó
költségvetési szerv.
Illetékességi és felvételi körzete: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe és vonzás körzete „
- a hatodik pont törlésre kerül - 6./Az intézmény felügyeleti szerve:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
szám.- és helyébe a következő szövegrész kerül:
„6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti szervének neve,
székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.”
- a hetedik pont törlésre kerül - 7./A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény igazgatóját Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki
nyilvános pályázati kiírás útján és gyakorolja felette a munkáltatói jogot.- és helyébe a következő
szövegrész kerül:
„7./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása
7.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézmény
7.2.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes
munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető,
aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.”
- a nyolcadik pont törlésre kerül - 8./A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézményvezetőjét Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki nyilvános
pályázati kiírás útján és gyakorolja felette a munkáltatói jogot.- és helyébe a következő szövegrész
kerül:
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„8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés,
fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja
a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.”
- a nyolcadik pont után behelyezésre kerül a 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. pontok,
a következő szövegrésszel:
„9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító neve és címe
Gyoma Nagyközségi Tanács
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz .
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1954.
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
13./ Az intézmény típusa
Többcélú, közoktatási intézmény.
14./Az intézmény tagintézménye
15./Az intézmény telephelyei
 Iskolaegység:
Gyomaendrőd, Hősök útja 43/1. sz.
 Kollégiumi épület:
Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz.
16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
 Tanuló létszám: 450 fő
 Kollégiumi férőhely: 90 fő
17./Évfolyamok száma
 Oktatás: 9-12/13/15. évfolyam
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a
fenntartó használatba adja az intézménynek. A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Hősök útja 39., 41., 43., Hrsz: 687
Hősök útja 43/1. szám Hrsz: 674
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat. Az intézmény a rendelkezésre álló
vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem
adhatja
-

az aláírásokat követően kiegészítésre kerül az alapító okirat a záradékkal:

Záradék:
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát, a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2009. (……..) sz.
határozatával 2009…………. hatállyal hagyta jóvá.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
III.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 290/1999. (X. 28.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
-Az alapító okirat első bekezdésének első mondata kiegészítésre kerül: „…Közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. Tv. 37. §-ának (5) bekezdése alapján,” szövegrész után: „ valamint a Költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv.4.§-ban foglaltak szerint” szövegrész
kerül.
- az első pont törlésre kerül 1./ Alapító szerv neve, alapítás ideje: Gyomaendrőd Nagyközségi
Tanács,-1986..- és helyébe a következő szövegrész kerül:
„1./ A költségvetési szerv neve:
VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY”
- a második pont törlésre kerül 2./ A költségvetési szerv neve, székhelye: Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
Intézmény típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény
Fenntartó: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1..- és helyébe a következő szövegrész kerül:
„2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
Zeneművészeti Ág
Tanszakok
Maximális létszám - székhelyen
- Klasszikus zene hangszeres tanszakai:
Zongora
75 fő
Hegedű
20 fő
Fafúvós: furulya,
20 fő
fuvola
20 fő
Rézfúvós: trombita,
5 fő
klarinét,
5 fő
szaxofon,
5 fő
kürt,
5 fő
harsona
5 fő
Gitár
30 fő
Tangóharmonika
5 fő
- Népzene hangszeres tanszakai.
Citera
5 fő
- Elektroakusztikus zene hangszeres
Szintetizátor
5 fő
tanszakai:
Zeneművészeti Ág összesen
205 fő
Táncművészeti Ág
Maximális létszám - székhelyen
60 fő
100 fő
100 fő
260 fő

- Balett tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak
Táncművészeti ág összesen
Képzőművészeti Ág

Maximális létszám – székhelyen
200 fő

Kézműves tanszak
Színművészeti Ág

Maximális létszám - székhelyen
60 fő

Színjáték tanszak

- a harmadik pont törlésre kerül - 3./ Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
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3.1. Fő tevékenység államháztartási szakágazat száma: 852020
TEAOR: 8520 Alapfokú művészeti oktatás
Az intézménynek legfeljebb 12 évfolyama van.
3. 1. 1. Zeneművészeti Ág
Tanszakok
Maximális létszám - székhelyen
- Klasszikus zene hangszeres tanszakai:
Zongora
75 fő
Hegedű
20 fő
Fafúvós: furulya,
20 fő
fuvola
20 fő
Rézfúvós: trombita,
5 fő
klarinét,
5 fő
szaxofon,
5 fő
kürt,
5 fő
harsona
5 fő
Gitár
30 fő
Tangóharmonika
5 fő
- Népzene hangszeres tanszakai.
Citera
5 fő
- Elektroakusztikus zene hangszeres
Szintetizátor
5 fő
tanszakai:
Zeneművészeti Ág összesen
205 fő
3.1.2. Táncművészeti Ág
Maximális létszám - székhelyen
- Balett tanszak
60 fő
- Néptánc tanszak
100 fő
- Társastánc tanszak
100 fő
3.1.3. Képzőművészeti Ág
Maximális létszám – székhelyen
Kézműves tanszak
200 fő
3.1.4. Színművészeti Ág
Maximális létszám - székhelyen
Színjáték tanszak
60 fő
3.2. Alaptevékenységét az alábbi telephelyeken látja el:
3.2.1. Gyomaendrőd Város közigazgatási területén az alapfokú zeneművészeti, táncművészeti,
képzőművészeti, színművészeti képzés.
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
140 fő
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
30 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
100 fő
társastánc tanszak
100 fő
színművészet-bábművészet ág:
színjáték tanszakkal
40 fő
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
Képzőművészeti ág: képzőművészeti tanszak
20 fő
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
45 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
40 fő
társastánc tanszak
40fő
Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
Színművészeti ág: színjáték tanszak
40fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
50 fő
társastánc tanszak
50 fő
Katona József Művelődési Központ Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Színművészeti ág:
színjáték tanszak
40 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
180 fő
társastánc tanszak
180 fő
Endrődi Közösségi Ház Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
20 fő
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3.2.2. Hunya Községben képzőművészeti képzés, Helye: 5555 Hunya, Óvoda u. 10.
Képzőművészeti ág:
kézműves tanszak
40 fő
Táncművészet ág:
néptánc és a társastánc táncszakkal
20 fő - és helyébe
a következő szövegrész kerül:
„3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
-„
- a negyedik pont törlésre kerül - 4./ Az intézmény jogállása és gazdálkodási jogköre: Önálló
jogi személy.
Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el gazdasági
szervezetével
Az önállóan gazdálkodó szerv és részben önálló szerv közötti munkamegosztás és felelősség vállalás
rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény vezetője az igazgató, aki képviseli az
intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogot gyakorolja. - és helyébe a következő
szövegrész kerül:
„4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
4.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak támogatása- Alapfokú művészetoktatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 852000 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 2009. évben 801313 Alapfokú művészet-oktatás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85203 - Alapfokú művészetoktatás
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
 852031 – Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
 852032 – Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
4.2. Kisegítő és vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
- az ötödik pont törlésre kerül - 5./ Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a működéshez szükséges – Gyomaendrőd, Kisréti út
27. szám (Hrsz.: 338) alatti ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az intézményben a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint
köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.- és helyébe a következő szövegrész kerül:
„5./ A költségvetési szerv működési köre
Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó
költségvetési szerv.
Gyomaendrőd Város közigazgatási területe, Hunya Község közigazgatási területe „
- a hatodik pont törlésre kerül - 6./ Az intézmény felügyeleti szerve:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1..és helyébe a következő szövegrész kerül:
„6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti szervének neve,
székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.”
- a hetedik pont törlésre kerül - 7./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki
nyilvános pályázati kiírás útján és gyakorolja felette a munkáltatói jogot.
- és helyébe a következő szövegrész kerül:
„7./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása
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7.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézmény
7.2.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatai
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra vonatkozó
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás
szabályozza. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény
dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.”
- a hetedik pont után behelyezésre kerül a 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. pontok,
a következő szövegrésszel:
„8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés,
fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
gyakorolja, Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.
9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a 1992.évi XXXIII. Tv alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító neve és címe
Gyomaendrőd Nagyközségi Tanács
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz .
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1986.
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
13./ Az intézmény típusa
Alapfokú művészetoktatási intézmény.
14./Az intézmény tagintézménye
15./Az intézmény telephelyei
 Gyomaendrőd Város közigazgatási területén az alapfokú zeneművészeti, táncművészeti,
képzőművészeti, színművészeti képzés:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
140 fő
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
30 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
100 fő
társastánc tanszak
100 fő
Színművészet-bábművészet ág:
színjáték tanszakkal
40 fő
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
Képzőművészeti ág: képzőművészeti tanszak
20 fő
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
45 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
40 fő
társastánc tanszak
40 fő
Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
Színművészeti ág: színjáték tanszak
40 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
50 fő
társastánc tanszak
50 fő
Katona József Művelődési Központ Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Színművészeti ág:
színjáték tanszak
40 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
180 fő
társastánc tanszak
180 fő
Endrődi Közösségi Ház Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
20 fő
 Hunya Község közigazgatási területén
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Helye: 5555 Hunya, Óvoda u. 10.
Képzőművészeti ág:
kézműves tanszak
40 fő
Táncművészet ág:
néptánc
társastánc táncszakkal
20 fő
16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
Székhely
Telephelyek
Összesen
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Hunya
Képzőművészeti
200
140
40
380
ág:
Zeneművészeti
205
75
280
ág:
Táncművészet ág
260
760
20
1040
Színművészeti ág:
60
120
180
Összesen:
725 fő
1095 fő
60 fő
1780 fő
17./Évfolyamok száma
Az intézménynek legfeljebb 12 évfolyama van.
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a működéshez szükséges – Gyomaendrőd,
Kisréti út 27. szám (Hrsz.: 338) alatti ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az intézményben a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint
köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a következő telephelyein:
- Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
- Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
- Hunya Község közigazgatási területén Hunya, Óvoda u. 10., a telephelyek fenntartójával
megkötött együttműködési megállapodás alapján végzi a művészeti oktatást.”
- az aláírásokat követően kiegészítésre kerül az alapító okirat a záradékkal:
Záradék:
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2009. (……..) sz. határozatával
2009…………. hatállyal hagyta jóvá.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

utasítja

Várfi

András

Határidő: azonnal
IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár 22/1998.
(I. 29.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat második bekezdésének mondata kiegészítésre kerül: „Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. 90. §-aiban,” szövegrész után: „a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.
évi CV. tv.4.§-ban foglaltak szerint, valamint a Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári
ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv.55. §-ban foglaltak alapján” szövegrész kerül.
- az első pont törlésre kerül 1./Alapító szerv neve, alapítás ideje:Község Tanács Gyoma 1948 és helyébe a következő szövegrész kerül:
„1./ A költségvetési szerv neve:
HATÁR GYŐZŐ VÁROSI KÖNYVTÁR”
- a második pont törlésre kerül - 2./A költségvetési szerv neve, székhelye:Határ Győző Városi
Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 50. sz.
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Telephelye: Határ Győző Fiókkönyvtár Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
Fenntartó: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1. sz.- és helyébe a következő szövegrész kerül:
„2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 50. sz”
- a harmadik pont törlésre kerül - 3./Jogelődje:Városi Könyvtár, Közösségi Ház és Tájház
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 21. sz.- és helyébe a következő szövegrész kerül:
„3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Városi Könyvtár, Közösségi Ház és Tájház
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 21. sz.”
- a negyedik pont törlésre kerül - 4./Allami feladatként ellátandó alaptevékenysége:Fő
tevékenység államháztartási szakágazat száma: 910100
TEAOR 9101 Könyvtári tevékenység
Fiókkönyvtár tekintetében Iskolai és közművelődési könyvtári tevékenység.
Alaptevékenységét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. Tv. 55. §-ában foglaltak alapján végzi.
Illetékességi és működési köre: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe - és helyébe a következő
szövegrész kerül:
„4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
4.1.1.Könyvtári tevékenység
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv.
55.§-ban foglaltak alapján
Szakágazat szám: 910100 TEÁOR szám: 9101
Szakfeladat szám: 2009 évben 923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
Szakfeladat szám: 2010 évtől 91012 – Könyvtári tevékenység
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 50. sz., Gyomaendrőd, Blaha út 21. sz.
 910121 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 910122.-.Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 910123 – Könyvtári szolgáltatások
Fiókkönyvtár tekintetében Iskolai és közkönyvtári tevékenység.
4.2.Kiegészítő tevékenység
4.2.1 Egyéb kulturális feladatok tevékenységi köre
Szakágazat szám: 910500 TEÁOR szám: 9105
Szakfeladat szám: 2010 évtől – Könyvtári egyéb kulturális tevékenység
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 50. sz., Gyomaendrőd, Blaha út 21. sz.
 910502 – Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
4.2.2. Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás
Szakágazat szám: 821900 TEÁOR szám: 8219
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 821900 – Fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatás
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 50. sz., Gyomaendrőd, Blaha út 21. sz.
4.3. Kisegítő és vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
- az ötödik pont törlésre kerül - 5./Az intézmény jogállása és gazdálkodási jogköre:Önálló jogi
személy. Részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv. Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. Az önállóan gazdálkodó
szerv és részben önálló szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a polgármester
által jóváhagyott megállapodás szabályozza. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény
vezetője az igazgató, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört
gyakorolja. - és helyébe a következő szövegrész kerül:
„5./ A költségvetési szerv működési köre
Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közgyűjteményi feladatokat ellátó
költségvetési szerv.
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Gyomaendrőd Város közigazgatási területe „
- a hatodik pont törlésre kerül 6./ Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:Az intézmény
ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 5. sz.
Hrsz: 2424 ingatlant valamint a Gyomaendrőd, Blaha u. 21. Hrsz: 5948 (megosztva a Közösségi
Házzal) a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még a csoportos leltárkönyvben
nyilvántartott dokumentumállomány, a tárgyi eszközök csoportjában nyilvántartott berendezések,
melyeket szabadon használhat. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati
vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja. - és helyébe a
következő szövegrész kerül:
„6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti szervének neve,
székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.”
- a hetedik pont törlésre kerül - 7./Az intézmény felügyeleti szerve:Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. - és helyébe a következő
szövegrész kerül:
„7./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása
7.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézmény
7.2.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatai
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra vonatkozó
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás
szabályozza. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény
dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.”
- a nyolcadik pont törlésre kerül - 8./A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki
nyilvános pályázati kiírás útján és gyakorolja felette a munkáltatói jogot .- és helyébe a következő
szövegrész kerül:
„8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés,
fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
gyakorolja, a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.”
- a nyolcadik pont után behelyezésre kerül a 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontok, a következő
szövegrésszel:
9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt 1992.évi XXXIII. Tv. alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító neve és címe
Község Tanács Gyoma
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz .
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1948.
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
13./Az intézmény tagintézménye
14./Az intézmény telephelye
Tímár Máté Fiókkönyvtár Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
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15./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges Gyomaendrőd,
Kossuth Lajos út 5. sz. Hrsz: 2424 ingatlant valamint a Gyomaendrőd, Blaha u. 21. Hrsz: 5948
(megosztva a Közösségi Házzal) a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még a csoportos leltárkönyvben
nyilvántartott dokumentumállomány, a tárgyi eszközök csoportjában nyilvántartott berendezések,
melyeket szabadon használhat. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati
vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
-

az aláírásokat követően kiegészítésre kerül az alapító okirat a záradékkal:

Záradék:
A Határ Győző Városi Könyvtár Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2009. (……..) sz. határozatával 2009………….
hatállyal hagyta jóvá.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

utasítja

Várfi

András

Határidő: azonnal
V.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2009. (I.29.) számú határozatával
elfogadott Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- az alapító okirat harmadik pontja törlésre kerül -3./A költségvetési szerv jogszabályban
meghatározott közfeladat: Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv.42.§, 76-78 §-ok alapján Közgyűjteményi és közművelődési
feladatok ellátása
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakágazat szám: 900400 TEÁOR szám:
9004
Szakfeladat száma: 2009 évben 921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
2010. évtől 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Múzeumi tevékenység Szakágazat szám:910200 TEÁOR szám:9102
Szakfeladat szám: 2009 évben 923215 Múzeumi tevékenység
2010 évtől 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - és helyébe a következő szövegrész
kerül:
„3./A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladat:
3.1.Alaptevékenység:
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL
tv.42.§, 76-78 §-ok alapján
3.1.1.Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Szakágazat szám: 910500 TEÁOR szám:9105
Szakfeladat száma: 2009 évben 921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
2010. évtől 910502 Közművelődési intézmények, közösségi
színterek működtetése
3.1.2.Múzeumi tevékenység
Szakágazat szám: 910200 TEÁOR szám: 9102
Szakfeladat szám: 2009 évben 923215 Múzeumi tevékenység
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2010 évtől 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység
3.2. Kiegészítő tevékenység
Kiadói tevékenység
Szakágazat szám: 581000 TEÁOR szám: 5810
Szakfeladat szám: 2009 évben 221214 Lapkiadás
2010 évtől 910201 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása”
- a kilencedik pont törlésre kerül - 9./A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje: Az intézmény vezetőjét Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bízza meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogot. - és helyébe a következő szövegrész
kerül:
„Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, a Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.”
- a tizedik pont törlésre kerül - 10./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony. - és helyébe a
következő szövegrész kerül:
„Közalkalmazotti jogviszony a Kjt 1992. évi XXXIII. Tv. alapján.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

utasítja

Várfi

András

Határidő: azonnal
VI.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény 175/1999.
(VI. 24.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat második bekezdésének mondata kiegészítésre kerül: „Az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1), (3) bekezdésében foglaltak alapján,” szövegrész után: „a
Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4.§-ban foglaltak
alapján, az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv., valamint a 63/2003.(X.20.) ESZCSM rendelet
alapján”- szövegrész kerül.
- az első pont törlésre kerül 1./A Költségvetési szerv neve, székhelye:
Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. sz.
Jogelődje:- Egészségügyi Gondnokság (1987.01.01.)- Szülőotthon (1949.)
Az intézmény még az alábbi helyeken működik:
- Fő út 2. szám
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
- Fő út 3. szám
Ügyeleti szolgálat
- Fürst S. u. 3. szám
Védőnői szolgálat, Iskola-egészségügy
- Hősök útja 57. szám
Járóbeteg-szakellátás
Hősök u. 51.
Gyógytorna
Gyomaendrőd Erzsébet liget Liget Fürdő
Rreumatológiai szakellátás
Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégiumban – Gyomaendrőd, Hősök u. 40. – iskola és
ifjúságegészségügyi ellátás - és helyébe a következő szövegrész kerül:
„1./A költségvetési szerv neve:
Városi Egészségügyi Intézmény”
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- a második pont törlésre kerül 2./ Munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti
egység:
Gazdasági csoport: Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám
Vezetői munkakör meghatározása: A gazdasági csoport vezetője: gazdasági vezető - és helyébe a
következő szövegrész kerül:
„2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Sz.
- a harmadi pont törlésre kerül 3./ Az alapítás ideje, alapító neve: 1994. április 01.Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete - és helyébe a következő szövegrész kerül:
„3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Jogelődje:- Egészségügyi Gondnokság (1987.01.01.)- Szülőotthon (1949.)
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. sz., 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. sz.”
- a negyedik pont törlésre kerül 4./ Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fő tevékenység államháztartási szakágazat száma: 862200
Az intézmény által fő tevékenységként ellátott feladatok:
Államháztartási szakágazat szám 862100
TEÁOR 8621 ügyelet
TEÁOR 8622 egészségügyi szakellátás, gondozás:
Szemészet
Belgyógyászat és EKG
Tüdőgondozó
Sebészet
Nőgyógyászat és onkológiai szűrés
Tüdőgyógyászat (Pulmonológiai szakrendelés)
Bőrgyógyászat
Urológia
Reumatológia
Fül-orr-gégészet
Neurológia
Nőgyógyászat MSZSZ
Ortopédia
Pszichiátria
Államháztartási Szakágazat szám 869000 TEÁOR 8690
Röntgen
Ultrahang
Labordiagnosztika
Fizioterápia
Gyógytorna
Védőnői szolgálat
iskola egészségügyi ellátás
Fő tevékenysége mellett, másodlagos tevékenysége: Figyelemmel kíséri, és döntésre előkészíti a
vállalkozó orvosokkal, a terület-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos szerződéseket, és gondoskodik
azok végrehajtásáról.
Az intézmény illetékessége, működési köre: Az intézmény a védőnői szolgálatot, az orvosi ügyeletet, az
iskola egészségügyi ellátást Gyomaendrőd Város közigazgatási területén látja el. Az intézmény az
egészségügyi szakellátást, gondozást körzeti feladatként Gyomaendrőd, Hunya, Dévaványa
közigazgatási területén, kivétel ez alól a pulmonológiai szakrendelés, melyet Gyomaendrőd, Hunya,
Dévaványa, Ecsegfalva közigazgatási területén látja el az intézmény. - és helyébe a következő
szövegrész kerül:
„4./ A költségvetési szervek jogszabályban meghatározott közfeladata
4.1. Alaptevékenység:
4.1.1. Szakorvosi járóbeteg- ellátás
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Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám;
5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2. szám; Liget Fürdő-Reumatológia
Szakágazat szám:862200 TEÁOR szám: 8622
Szakfeladat szám: 2009. évben 851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása
851242 Járóbetegek gondozóintézeti ellátása
Szakfeladat szám: 2010 évtől– 86221 Járóbeteg-szakellátás:
 862211 – Járóbetegek gyógyító szakellátása
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
 862213 - Járóbetegek gyógyító gondozása
Tüdőgondozó
4.1.2. Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám
Szakágazat szám:869000 TEÁOR szám: 8690
Szakfeladat szám:2009. évben
- 751757 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási intézmények
ellátó, kisegítő szolgálata
- 851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
- 851275 Járó beteg szakorvosi ellátás
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 86903 Egészségügyi kiegészítői szolgáltatás:
 869031 – Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
 869032 – Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
 869037 – Fizikoterápiás szolgáltatás
 869039 – Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
Gyógytorna
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 51. szám
Szakfeladat szám: 2009.évben 851297 Védőnői szolgálat
851912 Anya, gyermek- és csecsemővédelem
Szakfeladat szám:2010 évtől–86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
 869041 – Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Védőnői szolgálat
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. szám
 869042 – Ifjúsági- egészségügyi gondozás
Iskola egészségügyi ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40. szám
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. Szám
4.1.3. Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata
Szakfeladat szám: 2009. évben 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
Szakfeladat szám: 2010 évtől 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
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4.2.Kiegészítő tevékenység:
Figyelemmel kíséri, és döntésre előkészíti a közreműködő, vállalkozó orvosokkal, a terület-ellátási
kötelezettséggel kapcsolatos szerződéseket, és gondoskodik azok végrehajtásáról.
4.3.Kisegítő és vállalkozási tevékenység:
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
- az ötödik pont törlésre kerül 5./ Az intézmény felügyeleti szerve:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.- és
helyébe a következő szövegrész kerül:
„5./ A költségvetési szerv működési köre:
Közszolgáltató közintézet, mely alaptevékenysége szerint egészségügyi feladatokat ellátó
költségvetési szerv.
A közintézet a védőnői szolgálatot, és az iskola egészségügyi ellátást Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén látja el. A közintézet az egészségügyi szakellátást, gondozást körzeti
feladatként Gyomaendrőd, Hunya, Dévaványa közigazgatási területén, kivétel ez alól a
tüdőgyógyászati szakrendelés, melyet Gyomaendrőd, Hunya, Dévaványa, Ecsegfalva közigazgatási
területén látja el.”
- a hatodik pont törlésre kerül 6./ Gazdálkodási jogkör: Önállóan gazdálkodó, előirányzatai
felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Önálló jogi személy. A munkáltatói jogot az
intézmény vezetője gyakorolja. - és helyébe a következő szövegrész kerül:
„6./ A költségvetési közintézet alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti szervének neve,
székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.”
- a hetedik pont törlésre kerül 7./ Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon: Az intézmény
ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó
használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint a következők:
- Gyomaendrőd, Fő út 3. szám Hrsz.5008/2
- Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám Hrsz: 8
- Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám Hrsz: 1580
A Polgármesteri Hivatallal közös használatú osztatlan vagyon:
Gyomaendrőd, Fő út 2. szám Hrsz: 6291
A feladat ellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az intézménynél a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles
kezelni. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként nem adhatja - és helyébe a
következő szövegrész kerül:
„7./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
7.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézet
7.2.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézet vezetője, teljes
munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézet vezetője az intézetvezető, aki
képviseli az intézet és az intézet dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
Gazdasági csoport: Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám
Vezetői munkakör meghatározása: a gazdasági csoport vezetője: gazdasági vezető”
- a nyolcadik pont törlésre kerül 8./A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Az
intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevezi ki. - és helyébe a következő szövegrész kerül:
„8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A közintézet élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés,
fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
gyakorolja, Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.”
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- a kilencedik pont törlésre kerül 9./Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény
vállalkozási tevékenységet nem folytathat. - és helyébe a következő szövegrész kerül:
“9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
közalkalmazotti jogviszony: a Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. alapján.”
- a tizedik pont törlésre kerül 10./ Az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe
foglalásával egyidejűleg, Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület - 8/1998. (I. 29.) KT.
számú határozata, - 167/1998. (VI. 25.) KT. számú határozata hatályát veszti. - és helyébe a következő
szövegrész kerül:
„10./ A költségvetési szerv alapítójának neve és címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz .”
- a tizedik pont után behelyezésre kerül a 11., 12., 13., 14., 15.,16. pontok, a következő
szövegrésszel:
„11./ A költségvetési szerv alapításának ideje:
1994. április 1.
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
13./A költségvetési szerv tagintézménye:
14./A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
- Fő út 2. szám
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
- Fürst S. u. 3. szám
Védőnői szolgálat, Iskola-egészségügy
- Hősök útja 57. szám
Járóbeteg-szakellátás
- Hősök u. 51.szám
Gyógytorna
- Gyomaendrőd Erzsébet liget 2; Liget Fürdő Reumatológiai szakellátás
- Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
15./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga
A közintézet ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a
fenntartó használatba adja az intézetnek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint a következők:
- Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám Hrsz: 1580
A Polgármesteri Hivatallal közös használatú osztatlan vagyon:
- Gyomaendrőd, Fő út 2. szám Hrsz: 6291
- Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám Hrsz: 8
A feladat ellátásához az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az intézetnél a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak.
Az intézet a rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni.
Az intézet a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként nem adhatja.
16./
Az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával egyidejűleg, Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Képviselő-testület - 8/1998. (I. 29.) KT. számú határozata, - 167/1998. (VI.
25.) KT. számú határozata hatályát veszti.”
- az aláírásokat követően kiegészítésre kerül az alapító okirat a záradékkal:
„Záradék:
A Városi Egészségügyi Közintézet Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2009. (……..) sz. határozatával 2009………….
hatállyal hagyta jóvá.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
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utasítja

Várfi

András

Határidő: azonnal
VII.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 287/1999. (X. 28.)
KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat címe kiegészül a város nevével. A cím, törlésre kerül: „Városi
Polgármesteri Hivatal” és helyébe a következő szövegrész kerül: ” Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala”
- Az alapító okirat első bekezdésének második mondata kiegészítésre kerül: „Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §. (1), (3) bekezdésében” szövegrész után: „ valamint az 1990. évi LXV. törvény alapján, a Városi
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva a következők
szerint határozza meg.” szövegrész kerül.
Az első bekezdés utolsó mondata után: „Egyidejűleg a 23/1998. (I. 29.) KT. sz. és a 166/1998. (VI.
25.) KT. sz. határozatait hatályon kívül helyezi.” szövegrész kerül: „A Költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. t. 1. § és 4. § - ban foglaltak alapján, a
következők szerint határozza meg az alapító okirat tartalmát:”
- az első pont törlésre kerül 1./ A költségvetési szerv azonosító adatai: Megnevezése: Városi
Polgármesteri Hivatal
Székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám
A székhelyen kívüli működési hely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. szám (Városi Polgármesteri hivatal
Kirendeltség)
Jogelődje: Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám
Bankszámla száma: 53200125-11062402
Illetékességi és működési területe: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe - és helyébe a
következő szövegrész kerül:
„1./ A költségvetési szerv neve:
GYOMAENDRŐD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA”
- a második pont törlésre kerül 2./ Alapítás ideje: 1990. október 29., a 12/1990. (X.29.) KT.
számú határozat alapján
Alapító szerv neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1.- és helyébe a következő szövegrész kerül:
„2./Székhelye:
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám
2.1./A költségvetési szerv telephelye
A székhelyen kívüli működési hely:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. szám (Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának
Kirendeltsége”
- a harmadik pont törlésre kerül 3./ Felügyeleti szerve: mint fenntartó és működtető:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
mint törvényességi ellenőrzést gyakorló: Békés Megyei Közigazgatási Hivatal
Békéscsaba, József A. u. 2-4.- és helyébe a következő szövegrész kerül:
„3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Szám”
- a negyedik pont törlésre kerül 4./ Működésének időtartama: határozatlan idő. - és helyébe a
következő szövegrész kerül:
„4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az 1990. évi LXV. törvény 8. §-ban foglaltak alapján határozza meg a kötelező feladatokat.
4.1.Alaptevékenység
Fő tevékenység államháztartási szakágazat száma: 841105
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Önkormányzatok igazgatási tevékenysége.
2009. évben Szakfeladat Szakfeladat neve
száma
014023
Állattenyésztési szolgáltatás
014034
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
020215
Erdőgazdálkodási szolgáltatás
221214
Lapkiadás
452014
Mélyépítőipar
452025
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
551326
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók számára
631211
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
633215
Utazásszervezés, idegenvezetés
701015
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
749914
Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
751142
Területi körzeti igazgatási szervek tevékenysége
751153
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
751164
Települési és területi helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
751175
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751186
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
végrehajtása
751669
Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás
751670
Polgári védelmi tevékenység
751692
Máshová nem sorolható szervek tevékenysége
751757
Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények
ellátó, kisegítő szolgálatai
751834
Vízkárelhárítás
751845
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
751856
Települési vízellátás és vízminőség védelem
751878
Közvilágítási feladatok
751922
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
751966
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem
tervezhető elszámolása
751999
Finanszírozási műveletek elszámolása
801115
Óvodai nevelés
801214
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés. oktatás
801313
Alapfokú művészetoktatás
802177
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
805915
Oktatási célok és egyéb feladatok
851219
Háziorvosi szolgálat
851318
Közegészségügyi és járványügyi ellátás
851967
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
853147
Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
853170
Ápoló-gondozó otthoni ellátás és rehabilitációs intézményi ellátás
853211
Bölcsődei ellátás
853288
Egyéb szociális és gyermekjóléti ellátások
853311
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853333
Munkanélküli ellátások
853344
Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
901116
Szennyvízelvezetés- és kezelés
902113
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
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2010. évben

921815
921925
923215
923424
924014
924036
926018
926029
930316
930910
Szakfelada
t száma
021000
360000
370000
382101
412000
421100
493909
522110
581400
791100
661902
681000
682001
682002
750000
813000
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841124
841126
841191
841192
841401
841402
841403
841901
842155
842421
842521
842531
842541
851011
862102
869052

Művelődési központok, házak tevékenysége
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
Múzeumi tevékenység
Védett természeti értékek gondozása, bemutatása
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
Diáksport
Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
Máshová nem sorolt sporttevékenység
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás
Fürdő és strandszolgáltatás
Szakfeladat neve
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Víztermelés, - kezelés, - ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladékkezelés, ártalmatlanítás
Lakó és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Utazásközvetítés
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állat-egészségügyi ellátás
Zöldterület kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenység
Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység
Területi általános végrehajtó igazgatási
tevékenység(gyáügy,építéshatóság)
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
feladatok
Közvilágítás
Város és községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai
Közterület rendjének fenntartása
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
A polgári védelem ágazati feladatai
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Óvodai nevelés, ellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Települési egészségügyi feladatok
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873011
Időskorúak tartós bentlakásos szociális támogatása
879012
Gyermekotthoni ellátás
882111
Rendszeres szociális segély
882112
Időskorúak járadéka
882113
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115
Ápolási díj alanyi jogon
882116
Ápolási díj méltányossági alapon
882117
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
881118
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
881119
Óvodáztatási támogatás
882121
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122
Átmeneti segély
882123
Temetési segély
882124
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201
Adósságkezelési szolgáltatás
882202
Közgyógyellátás
882203
Köztemetés
889101
Bölcsődei ellátás
889206
Területi gyermekvédelmi szolgáltatás
889935
Otthonteremtési támogatás
889936
Gyermektartásdíj megelőlegezése
889942
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
890301
Civil szervezetek működési támogatása
890302
Civil szervezetek program- és egyéb támogatás
890441
Közcélú foglalkoztatás
890442
Közhasznú foglalkoztatás
890443
Közmunka
910421
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
910422
Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása
910501
Közművelődési intézmények és támogatásuk
910502
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
930102
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931204
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
931903
Máshová nem sorolt egyéb sporttámogatás
932911
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
932919
M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység
960302
Köztemető fenntartás és működtetés
Szervezeti felépítése:
Az intézmény szervezeti felépítését a mindenkor hatályos SZMSZ tartalmazza.
(A Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló,
többször módosított 7/1991. (IX.19.) KT. számú rendeletben foglaltak szerint)
Működésének időtartama: határozatlan idő
4.2. Kiegészítő tevékenység
4.3. Kisegítő és vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
- az ötödik pont törlésre kerül 5./ Alapvető szakágazati besorolás: Fő tevékenység
államháztartási szakágazat száma: 841105 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége. A hivatal
alaptevékenységeit az SZMSZ 18. számú melléklete tartalmazza. - és helyébe a következő szövegrész
kerül:
337

„5./ A költségvetési szerv működési köre
Közhatalmi költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint jogszabály alapján, közigazgatási
jogalkalmazói feladatot lát el.
Gyomaendrőd Város közigazgatási területe.”
- a hatodik pont törlésre kerül 6./ A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.. - és
helyébe a következő szövegrész kerül:
„6./ A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének neve,
székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.”
- a hetedik pont törlésre kerül 7./ Általános forgalmi adó alanyisága: Adóalany, általános
szabályok alapján. Adószáma: 15346614-2-04 - és helyébe a következő szövegrész kerül:
„7./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása
7.1. A tevékenységek jellege alapján: Közhatalmi költségvetési szerv
Bankszámla száma: 53200125-11062402
7.2.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó szerv vezetője, teljes munkáltatói
és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.
A Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv és a hozzátartozó
- Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
- Határ Győző Városi Könyvtár,
- Térségi Humánsegítő Szolgálat,
- Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény,
- Német Kisebbségi Önkormányzat, Gyomaendrőd,
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Gyomaendrőd,
mint, önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi gazdasági feladatai közötti munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza.
Általános forgalmi adó alanyisága:
Adóalany, általános szabályok alapján. Adószáma: 15346614-2-04”
- a nyolcadik pont törlésre kerül 8./ Szervezeti felépítése: Az intézmény szervezeti felépítését a
mindenkor hatályos SZMSZ tartalmazza. (A Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló, többször módosított 7/1991. (IX. 19.) KT. számú
rendeletben foglaltak szerint) - és helyébe a következő szövegrész kerül:
„8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az 1990. évi LXV. törvény 36. §. (1) bekezdése szerint a jegyző kinevezésének rendje: a Képviselőtestület - pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.”
- a kilencedik pont törlésre kerül 9./ Tevékenységi köre: Az 1990. évi LXV. törvény 8. §-ban
foglaltak alapján a szakágazati besorolásban is szereplő alaptevékenység. - és helyébe a következő
szövegrész kerül:
„9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá
közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az
irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az
irányadó.”
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- a tizedik pont törlésre kerül 10./ Gazdálkodási jogköre: Önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv, önálló munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.
A Városi Polgármesteri Hivatal, mint önálló költségvetési szerv és a hozzátartozó
- Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Városi Könyvtár,
- Térségi Humánsegítő Szolgálat,
- Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzat
- Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat, mint részben önálló szerv pénzügyi
gazdasági feladatai közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a polgármester által
jóváhagyott megállapodás szabályozza. - és helyébe a következő szövegrész kerül:
„10./ A költségvetési szerv neve, címe, alapításának ideje
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
1990. október 29., a 12/1990. (X. 29.) KT. számú határozat alapján”
- a tizenegyedik pont törlésre kerül 11./ Rendelkezésre álló vagyon: Az intézmény
ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a működéséhez szükséges ingatlanokat a fenntartó használatba
adja az intézménynek. A használatba adott vagyontárgyakat a vagyonkataszter tartalmazza. A
feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak szerint
köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont biztosítékként nem adhatja. - és helyébe a
következő szövegrész kerül:
„11./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a működéséhez szükséges ingatlanokat a
fenntartó használatba adja az intézménynek. A használatba adott vagyontárgyakat a
vagyonkataszter tartalmazza.
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont biztosítékként nem adhatja.”
- a tizenkettedik pont törlésre kerül 12./ A Polgármesteri Hivatal vezetőjének megbízása: Az
1990. évi LXV. törvény 36. §. (1) bekezdése szerint határozatlan időre nevezi ki a Képviselő-testület
pályázati úton, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően. - és helyébe a
következő szövegrész kerül:
-

az aláírásokat követően kiegészítésre kerül az alapító okirat a záradékkal:

Záradék:
A Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2009. (……..) sz. határozatával
2009…………. hatállyal hagyta jóvá.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

utasítja

Várfi

András

Határidő: azonnal
/ Vass Ignác képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 15 fő./
17. Napirendi pont
Beszámoló a 2009. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálásáról, alapítványok részére
támogatás megállapítása
Várfi András polgármester elmondta, minden évben a legnagyobb gondot az alapok felosztása
okozza a képviselő-testület számára. Sajnos a költségvetés befolyásolja ezen alapok nagyságát. Jelen
előterjesztésben három alap felosztásáról van szó.
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A civil alap tekintetében az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
dönt az egyesületek, civil szervezetek pályázatairól, míg az alapítványok esetében javaslatot tesz a
képviselő-testület számára, míg az ifjúsági és sport alap tekintetében a Humánpolitikai Bizottság.
Felkérte a bizottságok elnökeit röviden szóljanak a felosztás szempontjairól.
Hangya Lajosné bizottsági elnök megerősítette a polgármester úr által elmondottakat, az idén sem
volt könnyű dolga a bizottságnak a felosztást illetően.
Az ifjúsági alap vonatkozásában 1.3 millió Ft állt rendelkezésre, melyből kötött felhasználású
támogatásként a jeles és kitűnő tanulók jutalmazása és a jó tanuló, jó sportoló díjra összesen 400 e Ft
volt elkülönítve. Így a pályázható összeg 900 e Ft. Sok értékes pályázat érkezett be, összesen 2.705 e
Ft volt az igényelt támogatás, ezzel szemben 900 e Ft állt rendelkezésre. A döntés során a bizottság
próbálta a pályázati kiírás szerinti szempontokat figyelembe venni. Elsősorban a fiatalok szabad
idejének hasznos eltöltése, másrészt, hogy egy pályázó csak egy alapra pályázott e. Ugyanakkor
próbálták azokat a pályázókat előnyben részesíteni, akik már bizonyítottak. A nem régen alakult,
bejegyzett egyesületeket az idén még nem tudták támogatni.
A sport alapra az összesen igényelt támogatás 25.060.800 Ft volt, ezzel szemben a felosztható összeg
12.754 e Ft. A felosztás itt is a fentiekben elmondott szempont szerint történt. Sokat számított az
egyesület elmúlt évben elért eredménye is. Nyilván való, hogy meghatározó volt az összeg
Gyomaendrődi Futball Club részére.
Esetükben pozitív dolog, hogy az elmúlt évben egyesült a két egyesület, de még így sem tudták
részükre azt az összeget megadni, amit ők szerettek volna. Az igényelt 7.300 e Ft helyett csak 5 millió
Ft-ot tudott adni a bizottság, hogy a többi egyesületnek is tudjon kapni. A klub legfőbb problémája a
pályák fenntartása, karbantartása, amelyhez közhasznú foglalkoztatás keretében segítséget kapna az
önkormányzattól. Sajnos voltak olyan egyesületek is, akinek nem tudtak támogatást adni, és
összességében minden pályázó kevesebb összeget kapott, mint amennyit szeretett volna. Az iskolai
sportegyesületek vonatkozásában megpróbált a bizottság egységesen dönteni. A Korona Biliárd Klub
részére végül a bizottság 100 e Ft támogatást állapított meg, figyelembe véve az eddig elért nagyszerű
eredményeiket.
A bizottság döntése a város honlapján megtekinthető.
/ Vass Ignác képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. /
Szabó Balázsné bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság feladata háromszor olyan nehéz volt a döntést illetően, hiszen sokkal több
civilszervezet pályázatot kellett, hogy elbíráljanak. A felosztható összeg lényegesen kevesebb volt,
mint az igényelt támogatás. A támogatás egy része kötött felhasználású. Az alapítványok esetében az
Ügyrendi bizottság is csak javaslatot tett a képviselő-testület számára. A bizottság a civil alapból
tartalékba helyezett 430 e Ft-ot, melynek felhasználásáról saját hatáskörben fog dönteni, a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján azzal a feltétellel, hogy a
Képviselő-testületnek beszámol a tartalékba helyezett összeg felhasználásáról, a 2009. augusztusi 27-i.
ülésén. A pályázók között voltak olyan szervezetek, akik nem régen alakultak, kezdték meg a
működésüket, viszont a bizottság a folytatott tevékenységre volt figyelemmel – a város hírnevét viszi
az országban - a döntés során. Ugyanakkor szempont volt a döntés során az is, hogy melyek azok a
célok, amelyek a pályázati kiírásnak leginkább megfelelnek, beilleszthetőek. Vannak olyan
szervezetek, akik a fennállásuk kerek évfordulóját ünneplik ebben az évben, amit próbálnak
összehangolni a város 20 éves évfordulója ünnepségsorozattal. Természetesen a bizottság is igyekezett
a hasonló szervezeteknek, hasonló összeget megítélni. Sajnos az igényeket csak nagyon kismértékben
tudták kielégíteni a rendelkezésre álló szűkös anyagi lehetőség miatt.
Felkérte a képviselő-testületet, hogy az alapítványok esetében a javaslatot, míg a más civilszervezetek
esetében a bizottság döntését fogadják el.
Putnoki László képviselő eltérően a Humánpolitikai Bizottság ülésén hozott döntésétől módosító
indítvánnyal élt, amely szerint javasolta a Gyomaendrődi Futball Club részére megítélt 5 millió Ft-ból
400 e Ft-ot átcsoportosítani a Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület részére. Ez a
sportegyesület is folyamatosan neveli az utánpótlást, egy-egy edzésüket a gimnázium és a Kis Bálint
általános iskola is finanszírozza, amiről a bizottság ülésén nem esett szó.
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A futball clubnak valóban nagy terhet jelent a pályák fenntartása, de véleménye szerint a
munkálatokba be lehetne vonni a sportot szerető, futballt kedvelő szurkolókat.
Az általa javasolt módosítás után a Gyomaendrődi Futball Club támogatása 4.600 e Ft, a
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület támogatása 1.300 e Ft lenne.
Vass Ignác bizottsági elnök véleménye szerint a képviselő-testületnek jelen esetben az a feladata,
hogy a bizottságok döntéseit tudomásul vegye, illetve döntsön az alapítványok támogatásáról, és nem
az, hogy módosító indítványokról el kezdjen vitatkozni. Az ilyen indítványokat bizottsági hatáskörben
kellene megvitatni.
Csányi István alpolgármester reagálva a módosító indítványra, hangsúlyozta, hogy a kézilabda
egyesület ugyan azt a támogatási összeget kapja, mint tavaly. Ugyanakkor a futball club a tavalyi
támogatáshoz képest 1 millió Ft-al kevesebbet kap. A két klub tavaly 6 millió Ft-ot kapott, míg a
mostanra egy egyesületté alakult klub csak 5 millió Ft-ot, illetve pályafenntartásra a tavalyi 1 millió Ft
helyett csak 370 e Ft-ot kapnak. Emlékezete szerint a klubok egyesülésével kapcsolatban folytatott
tárgyalásokon olyan ígéret hangzott el a városvezetés részéről, hogy változatlan formában megkapja
az egy klub a két klub eddigi támogatását a 6 millió Ft-ot. Ezzel szemben a bizottság 5 millió Ft
támogatást ítélt meg. Éppen ezért nem támogatja a Putnoki képviselő úr módosító indítványát. Más fél
év után végre sikerült a két klubot egyesíteni, nem kellene őket még tovább büntetni.
Az, hogy a szurkolók mennyivel járulnak hozzá a klub működéséhez, utána lehet nézni, hogy a baráti
kör mennyi összeget szedett össze, azért, hogy ez a klub egyáltalán fenn tudjon maradni.
Illés János képviselő megítélése szerint a képviselő-testületnek igen is joga van a bizottsági döntésen
változtatni.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, hogy az egyes alapok felhasználható összege a költségvetés
függvényében változik minden évben, így senki nem tehet ígéretet a pontos támogatás mértékére.
Arányaiban az 5 millió Ft-al a futball club megkapja azt az összeget, amit a korábbi évben, mivel
összességében is csökkent a felhasználható összeg és új sportágak is beléptek a pályázók közé.
Magyar Péter a labdarugó szakosztály részéről, a Baráti Kör képviseletében kívánt hozzászólni. Más
fél évig húzódott a két klubnak az egyesítése. Az egyesüléskor valóban ígéret volt arra, hogy azt a
támogatási összeget mindenkor megkapja a klub, mint amennyit a két klub kapott. A két pálya
fenntartására most 320 e Ft támogatást kaptak. Ez az összeg nagyon kevés erre a feladatra, ezért, ha az
önkormányzat úgy gondolja, hogy ennyi pénzt meg tud takarítani, úgy el is vállalhatná a karbantartást.
Ne nehezítsék tovább a klub helyzetét. Jó lenne tudni, mi a szándék a pályák fenntartását illetően,
ugyanis voltak olyan hangok is, hogy az egyik pályát be kellene zárni.
Mint ahogy Csányi István alpolgármester úr is elmondta, a Baráti Kör tagjai komoly pénzösszeggel
segítik, támogatják a futball klubbot.
Kérte az önkormányzatot, hogy ne nehezítsék meg, és ne vegyék el a 300-400 ember szórakozását, ne
csökkentsék le a már megítélt támogatást.
Szabó Balázsné bizottsági elnök ismételten hangsúlyozta, hogy igen nagy gondot, és problémát
okozott a bizottságoknak ennek a kis pénzeknek a felosztása, melyet egyébként nem kötelező
feladatok ellátására adja az önkormányzat az egyesületek és különböző szervezetek részére.
Elsődlegesen azok az egyesületek, szervezetek kaptak a kért támogatáshoz vélhetően legtöbbet,
amelyek a városban legtöbbet jelentenek az embereknek, melyek közé a futball is tartozik.
Nem tartotta jónak Putnoki képviselő úr javaslatát, már csak azért sem mert a pályázók között nincs
olyan, aki a kért támogatást teljes összegben megkapta volna.
Dr. Kovács Béla képviselő osztotta a fenti véleményt, a bizottságok tisztességesen próbáltak a nehéz
döntési helyzetben nagyjából igazságos döntést hozni. Ezzel szemben az egyesületek által benyújtott
adatok – főként a létszámadatok – nem mindig voltak tisztességesek. Jó lenne, ha a jövő évben egy
pontosítás történne erre vonatkozóan, ugyanakkor célszerű lenne egy prioritást felállítani, és adott
esetben egy felnőtt hobby tevékenységgel szemben a fiatalok, a még keresettel nem rendelkezők
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mozgásos tevékenységét jobban kiemelni. Jövőre ezt mindenképpen át kell gondolni, mert úgy az
igazságot még jobban tudnák szolgálni.
A maga részéről nem javasolta támogatni a módosító indítványt.
Putnoki László képviselő véleménye szerint úgy ígérni egy egyesületnek, hogy most már mindig
megkapják a támogatást, és nincs mögötte teljesítmény, felelőtlen kijelentés. A pályázat benyújtásának
lehetőségét teljesítményhez kellene kötni. Példaként említette, hogy Békésen a kézilabda sokkal
rangosabb szinten működik, amihez nagyságrendekkel nagyobb pénzt biztosítanak.
Igen is Gyomaendrődön is fontos a kézilabda nem csak a futball.
……. Az endrődi pályán legalább 100 fő 8-9 éves gyermeknek van hetente kétszer edzés. Ugyanakkor
a diáksport is ott tartja az edzéseket. Ugyan ez van a gyomai pályán is. A pályafenntartásra megítélt
támogatást viszont nevetségesen kevés, ennyi pénzből azt nem lehet megoldani.
Az ígérettel ellentétben sajnos nem kapták meg azt az összeget sem, amit az egyesülés előtt a két
csapat megkapott. Éves szinten a bíróknak 900 e Ft-ot kell adni, 1 millió Ft az utazási költség, cipőből
egy évben két pár kell egy játékosnak. Ezen kívül fizetni kell a rezsi költséget. A működési költséget
az 5 millió Ft-ból nem lehet kihozni. Sajnos a város nem bír egy ilyen csapatot eltartani. A jelen
gazdasági helyzetbe szponzori támogatásra nem igen számíthatnak. Amennyiben megkapták volna a
kért 7.380 e Ft-ot abból egész évben tudtak volna gazdálkodni, így fél év után már nem lesz miből. A
bizottság döntése nagy felháborodást váltott ki a városlakók körében.
Kérte, hogy legalább a pályafenntartásra adott összegen változtassanak, vagy pedig vegye vissza az
önkormányzat a pályákat, a klub inkább fizet érte bérleti díjat.
Várfi András polgármester hangsúlyozni kívánta, hogy más fontos sportágak is vannak
Gyomaendrődön, hiszen megye I. –ben játszik a női kézilabda, nagyon híres a judó, még híresebb a
Körös-kajak, ahol jelenleg olimpikon nevelés folyik. Ezen sportágaknak még sincs itt a képviselője, és
nem kevesli a kapott támogatást. Amikor a futball csapatok egyesülése szóba került, valóban azt
mondta, hogy nem csökken a pénz, de pontos forintban nem nyilatkozhat, csak arányaiban.
Ugyanakkor a futball klub, és több vállalkozó is azt mondta, hogy amennyiben egy csapat lesz, úgy
jelentősen nő a szponzori bevétel. Ennek teljesülését is meg kellene vizsgálni.
A pályafenntartást illetően tudni kell, hogy a közmunka program keretében segítséget fognak kapni a
feladat elvégzésére.
Ugyanakkor tudni kell azt, hogy önkormányzati finanszírozásból fog Nagyenyedre illetve Schöneckbe
utazni egy futball csapat, az utánpótlás támogatásaként, így ha ennek összegét is hozzáadjuk már közel
6 millió Ft-al támogatja az önkormányzat a futballt.
További érdemi hozzászólás nem volt, a Polgármester lezárta vitát, majd felkérte a képviselőket
elsőként Putnoki László képviselő módosító indítványáról döntsenek, amely szerint a Gyomaendrődi
Futball Clubnak megítélt 5 millió Ft-ból 400 e Ft-ot átcsoportosítanak a Gyomaendrődi Női Kézilabda
Sportegyesületnek.
A képviselő-testület a módosító indítványt 1 igen szavazattal, 12 nem szavazattal és 3 tartózkodás
mellett elvetette: [Béres János nem, Czibulka György nem, Csányi István nem, Gellai Józsefné nem, Hangya Lajosné
nem, Illés János tartózkodás, Izsó Csaba tartózkodás, Jakus Imre nem, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén
nem, Dr. Palya József nem, Putnoki László igen, Rácz Imre nem, Szabó Balázsné nem, Vass Ignác nem, Várfi András nem.]

A fenti döntésre figyelemmel a Polgármester a beterjesztett határozati javaslatról kérte a képviselők
döntését.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta: [Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János tartózkodás,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác tartózkodás, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
129/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hangya Lajosné a
Humánpolitikai Bizottság elnökének beszámolóját a 2009. évi Ifjúsági-, és Sport- alap
felhasználásáról elfogadja.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a 2009.
évi 900 ezer Ft összegű Ifjúsági alapból az 2. számú mellékletben szereplő táblázatban az
alapítványokat az elnyert támogatás-oszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja a
Humánpolitikai Osztályt, hogy a támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat
eredményéről a nyertes alapítványokat május 15.-ig értesítse
Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a
megadott határidőig.
Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert hogy a 4. számú melléklet szerinti támogatási
szerződést kösse meg.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős:
Tóthné Rojík Edit oktatási előadó
III.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a 2009.
évi 12.754. ezer Ft Sport alapból a 3. számú mellékletben szereplő táblázatban az
alapítványokat az elnyert támogatás-oszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja a
Humánpolitikai Osztályt, hogy a támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat
eredményéről a nyertes alapítványokat május 15.-ig értesítse
Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a
megadott határidőig.
Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert hogy a 4. számú melléklet szerinti támogatási
szerződést kösse meg.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős:
Tóthné Rojík Edit oktatási előadó
IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Balázsné az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének beszámolóját a
2009. évi Civil alap felhasználásáról elfogadja.
Határidő: azonnal
V.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a 2009. évi 5.280. ezer Ft Civilszervezetek
támogatási alapból a 3. számú melléklet szerinti táblázatban az alapítványokat az elnyert
támogatás-oszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja a Humánpolitikai Osztályt,
hogy a támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat eredményéről a nyertes
alapítványokat május 15.-ig értesítse
Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a
megadott határidőig.
Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert hogy a 4. számú melléklet szerinti támogatási
szerződést kösse meg.
Határidő:
Felelős:

2009. május 15.
Tóthné Rojík Edit oktatási előadó
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
130/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete - a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Selyem Úti Óvodáért Alapítvány
Gyomaendrőd, Selyem út 101.
pályázót,
hogy az "Ifjúsági alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2009. évben 90.000 Ft azaz
Kilencvenezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2010. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
131/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete - a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Templárius Alapítvány
Gyomaendrőd, Martós F. u. 5. sz.
pályázót,
hogy az "Ifjúsági alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2009. évben 60.000 Ft azaz
Hatvanezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2010. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
132/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete - a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Tulipános Óvodáért Alapítvány
Gyomaendrőd, Polyákhalmi u. 1. sz.
pályázót,
hogy az "Ifjúsági alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2009. évben 50.000 Ft azaz
Ötvenezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2010. január 31.
a pályázó
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
133/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete - a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
„Gól- Suli” Alapítvány
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 20/B/6. sz.
pályázót,
hogy a "Sport alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2009. évben 400.000 Ft azaz
Négyszázezer Ft támogatást nyújtja. ( 2009. I. félévben 200.000 Ft azaz Kettőszázezer Ft;
II. félévben 200.000 Ft azaz Kettőszázezer Ft ) támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2010. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
134/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete –az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján – értesíti
Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány
Gyomaendrőd, Kálvin J. u. 34/1.
pályázót,
hogy a "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2009. évben 100.000 Ft azaz
Egyszázezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2010. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
135/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete –az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
pályázó
részére a "Civil alap"-ból 2009-ben tartalékba helyez 80.000 Ft azaz Nyolcvanezer Ft –ot,
melynek felhasználásáról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület 2009. augusztus 27-i ülésén dönt.
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
136/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete –az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján – értesíti
Gyomaendrődi Motoros Alapítvány
Gyomaendrőd, Kisfaludy u. 2.
pályázót,
hogy a "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2009. évben 100.000 Ft azaz
Egyszázezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2010. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
137/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete –az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján – értesíti
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola a Gyermekekért Alapítvány
Gyomaendrőd, Fő u. 181.
pályázót,
hogy a "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2009. évben 80.000 Ft azaz
Nyolcvanezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2010. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
138/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete –az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján – értesíti
Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
Gyomaendrőd, Áchim A. u. 1/1.
pályázót,
hogy a "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2009. évben 80.000 Ft azaz
Nyolcvanezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
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Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2010. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
139/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete –az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján – értesíti
Hallható Hang Alapítvány
Gyomaendrőd, Kisréti út 27.
pályázót,
hogy a "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2009. évben 150.000 Ft azaz
Egyszázötvenezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2010. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
140/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete –az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján – értesíti
Barátság Sport Egyesületért Közhasznú Alapítvány
Gyomaendrőd, Népliget út 1.
pályázót,
hogy a "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2009. évben 20.000 Ft azaz Húszezer
Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2010. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
141/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete –az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján – értesíti
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. A/B/2.pályázót,
hogy a "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2009. évben 200.000 Ft azaz
Kettőszázezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
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szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2010. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
142/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete –az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján – értesíti
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Gyomaendrőd, Kossuth L út. 9.
pályázót,
hogy a "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2009. évben 1.000.000 Ft azaz
Egymillió Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2010. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
143/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete –az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján – értesíti
Endrődi Szent Imre Egyházközösségért Közhasznú Alapítvány
Gyomaendrőd, Fő út 1.
pályázót,
hogy a "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2009. évben 15.000 Ft azaz
Tizenötezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2010. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
144/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete –az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján – értesíti
Honismereti Alapítvány
Gyomaendrőd, Endrődi út 21.
pályázót,
hogy a "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2009. évben 40.000 Ft
Negyvenezer Ft támogatást nyújtja.
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azaz

A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2010. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
145/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete –az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján – értesíti
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Gyomaendrőd, Kossuth L. út. 9.
pályázót,
hogy a "Civil alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2009. évben 600.000 Ft azaz
Hatszázezer Ft támogatást nyújtja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2010. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
146/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete –az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján – értesíti a
CSODA-VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány
Gyomaendrőd, Kilián tér 20. sz.
pályázót,
hogy a 2009. évi „Civil alapra” benyújtott pályázatát forráshiány miatt támogatásban nem
részesíti.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
147/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete –az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján – értesíti a
Gyomaendrődi Siketekért és Nagyothallókért Alapítvány
Gyomaendrőd, Sugár út 103.
pályázót,
hogy a 2009. évi „Civil alapra” benyújtott pályázatát forráshiány miatt támogatásban nem
részesíti.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
148/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló Törvény alapján kizárja a
Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
pályázót
a 2009. évi „Civil alap” pályázati eljárásából.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
149/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló Törvény alapján kizárja a
Kincs az Életed Közhasznú Alapítvány
Gyomaendrőd, Fő út 19.
pályázót
a 2009. évi „Civil alap” pályázati eljárásából.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
150/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete –az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján – értesíti a
Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány
Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.
pályázót,
hogy a 2009. évi „Civil alapra” benyújtott pályázatát forráshiány miatt támogatásban nem
részesíti.
Határidő:

azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
151/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete –az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján – értesíti a
Templárius Alapítvány
Gyomaendrőd, Martós F. u. 5. sz.
pályázót,
hogy a 2009. évi „Civil alapra” benyújtott pályázatát forráshiány miatt támogatásban nem
részesíti.
Határidő:

azonnal

350

18. Napirendi pont
Beszámoló az Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról, alapítványok részére
támogatás megállapítása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az idegenforgalmi alapra benyújtott pályázatok
elbírálásáról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság rendelkezik
döntési jogkörrel. Megkérdezte a képviselőket, a jelenlévő érdeklődőket van e kérdésük,
hozzászólásuk.
Illés János képviselő véleménye szerint, ha figyelembe vesszük azt, hogy a város az idegenforgalmat
jelölte meg az egyik kitörési pontnak, akkor az idegenforgalmi alap felosztása egy komoly feladat.
Ennek az alapnak az elosztása szakmai tájékozottságot is igényel, melynek a bizottság által elvégzett
felosztás egyáltalán nem felel meg. A döntésben nem lehet felfedezni semmilyen rendező elvet, hogy
mi alapján történt az alapnak az elosztása. Úgy tűnik, mintha szimpátia alapján történt volna. A maga
részéről úgy érzi, ezt szóvá kell, hogy tegye, megfelelő értékek mellett döntsön a bizottság. Módosító
indítvánnyal élt, és javasolta, hogy a képviselő-testület újra tárgyalásra adja vissza az előterjesztést az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságnak.
Szabó Balázsné bizottsági elnök reagálva a hozzászólásra, visszautasította azt, hogy a bizottság
szimpátia alapján döntött volna. Azzal azonban egyetértett, hogy szakmai szempontból nem kellően
alátámasztott, viszont némi szempontot felállítottak az alap elosztásánál, ami a megítélt illetve javasolt
pénzösszegekből is tükröződik.
A bizottság nevében a módosító javaslatot elfogadta, az alapot a májusi ülésre újra felosztják és
beterjesztik a képviselő-testület elé. Kérte a képviselő-testületet, hogy a módosító indítványt fogadja
el.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a
módosító indítványról, miszerint az idegenforgalmi alapra benyújtott pályázatok elbírálását
újratárgyalásra visszaadják az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságnak, azzal, hogy a döntési folyamatba szakértőt is vonjon be. A döntés eredményét a
bizottság terjessze a képviselő-testület soron következő ülésére.
A képviselő-testület a módosító indítványt 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Béres János tartózkodás, Czibulka György igen, Csányi István
igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
nem, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
152/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Szabó Balázsné Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének beszámolóját a 2009. évi Idegenforgalmi
Alap első körös felhasználásáról nem fogadja el. Az alapra benyújtott pályázatokat a bizottság
bírálja el újra, hozzon új döntést, mely döntési folyamatba vonjon be szakértőt.
A döntés eredményét a bizottság terjessze be a képviselő-testület soron következő ülésére.
Határidő: 2009. május 28.
Felelős: Szabó Balázsné biz. elnök
19. Napirendi pont
Beszámoló a Környezetvédelmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság elnökét ismertesse az előterjesztést.
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Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat minden évben pályázatot hirdet a város
közigazgatási területén lévő holtágak környezetében megalakult környezetvédelmi egyesületek részére
a tárgyévi környezetvédelmi kiadásaik részbeni fedezetére. Az idei évben a határidőre összesen 6
pályázat érkezett. A beérkezett pályázatok elbírálásáról a bizottság rendelkezik döntési jogkörrel. A
bizottság elsősorban azokat a pályázatokat támogatta, amelyek közműberuházást, infrastruktúra
fejlesztést, út, csatorna építést, vagy egyéb olyan építési beruházást tűzött ki célul, amely hosszú távon
szolgálja az adott holtág mentén lévő nyaralótulajdonosok komfortérzetét. Javasolta a holtági
egyesületeknek, hogy a jövőben is pályázzanak, és olyan pályázatokat nyújtsanak be, amelyekben
főként közműberuházások megvalósítását tűzik ki célul.
Röviden ismertetette a benyújtott pályázatokat, és a bizottság által megítélt támogatási összegeket.
Összességében az igényelt támogatás 5.120.158 Ft, a megítélt támogatás 4.742.038 Ft volt. Ha
figyelembe vesszük a befizetett építményadó összegét, ami 4.801.122 Ft, elmondható, hogy az
majdnem visszaosztásra került az egyesületek részére.
Érdemi hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Várfi András polgármester felkérte a képviselőket
fogadják el a bizottság döntését, és utasítsák a bizottság elnökét a támogatási szerződések
megkötésére.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre nem, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
153/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alaphoz a
Környezetvédelmi Egyesületek által benyújtott pályázatokon a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság döntése alapján elnyert támogatásokat
jóváhagyja, egyúttal utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnökét, hogy a környezetvédelmi egyesületekkel a támogatási szerződéseket kösse meg.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására kiírt pályázati felhívás módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda által
kért módosításokat a pályázati kiíráson is el kell végezni, ezért a pályázat benyújtásának határideje 15
nappal meghosszabbításra kerülne. A képviselő-testület új pályázati felhívásként a melléklet szerinti
pályázati felhívást és adatlapot teszi közzé.
Felkérte a képviselőket támogassák a pályázat benyújtási határidejének meghosszabbítását.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
154/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
2009.
évi
Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
Pályázati felhívást és 2. számú melléklete szerinti Pályázati adatlapot módosítja, egyúttal a
pályázatok benyújtásának határidejét 15 nappal meghosszabbítja.
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2.
Új pályázati felhívásként a határozat mellékleteit képező Pályázati felhívást és adatlapot teszi
közzé.
Határidő: azonnal
1. számú melléklet a 154./2009. (IV.30.) Gye. Kt. határozathoz
Pályázati felhívás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Vállalkozásfejlesztési Alap 2009. évi felhasználására
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 21/2009.(IV.2.) Gye. Kt. rendeletében foglaltaknak megfelelően
pályázatot hirdet a költségvetésében elkülönített Vállalkozásfejlesztési Alap 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 az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel
és Gyomaendrőd város közigazgatási területén fiókteleppel 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 támogatástartalom számításánál a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet 2. számú
mellékletében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
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. 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:
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a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)

m)

Az üzleti tervet, mely tartalmazza a pályázó rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és
foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését, a projekt részletes bemutatását, részletes
költségvetését.
30 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyéni vállalkozó a vállalkozói igazolvány fénymásolatát,
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
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,
felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi jelenlegi
bankszámlájára, illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó
nyilatkozatot,
kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot arra nézve, hogy az újonnan nyitott bankszámlára
vonatkozóan a kérelmező felhatalmazást ad azonnali beszedési megbízás benyújtására,
a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a közölt adatainak kezeléséhez,
nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről,
nyilatkozat az igénybe vett csekély összegű támogatásokról,
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
új munkahely létesítése esetén nyilatkozatot foglalkoztatási kötelezettség vállalásáról, valamint arról,
hogy az álláshelyet elsősorban gyomaendrődi lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező álláskeresők
közül tölti be,
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,
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 53200125-11062402 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,
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,
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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. május 15-én 16 óra,
postai úton a postai feladás dátuma 2009. május 15.

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.
10. Tájékoztatás:
Annak érdekében, hogy a hitel piaci jellege megítélhető legyen, vizsgálni szükséges, hogy a hitelfelvevő
esetében mekkora lenne a piaci kamatláb (egyéni referencia kamatláb). Az Európai Unió Bizottságának
vonatkozó közleménye alapján a piaci kamatláb két részből tevődik össze. Egy alapkamatlábból és
kamatfelárból. Az alapkamatláb az egyéves lejáratú BUBOR. A kamatfelár függ a hitelt felvevő vállalkozás
hitelminősítésétől és a nyújtott biztosítékoktól. Alapértelmezésben a következő kamatfelárak alkalmazandók
(bázispontban kifejezett kamatfelárak):
Biztosítékokkal való fedezettség
Magas Általános Alacsony
60
75
100
75
100
220
100
220
400
220
400
650

Kiváló (AAA-A)
Jó (BBB)
Kielégítő (BB)
Gyenge (B)

Hitelminősítési
kategória Rossz/Pénzügyi
nehézségek
(CCC és ennél
alacsonyabb)

400

650

1000

Olyan hitelfelvevők esetében, akik nem rendelkeznek hitelfelvevői múlttal vagy mérlegszemléletű
megközelítésen alapuló hitelminősítéssel, mint például bizonyos meghatározott célra létrehozott vállalkozások
vagy új vállalkozások, az alap-kamatlábat (a rendelkezésre álló biztosítéktól függően) legalább 400 bázisponttal
kell megemelni, és a kamatfelár nem lehet alacsonyabb, mint amit az anyacége esetében alkalmaznának.
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Amennyiben a ténylegesen fizetendő kamatláb nem éri el a fentiek alapján elvárt mértéket, a hitel állami
támogatást tartalmazónak minősül.
Ez esetben támogatástartalmat kell számolni. Mivel a hitelek esetében a támogatás több időpontban valósul meg,
a támogatási elemeket egy időpontra, a döntés/szerződés időpontjára kell diszkontálni. Ebben kap szerepet a
leszámítolási kamatláb.
A diszkont kamatláb főszabályként referencia alapkamatláb (1 éves BUBOR) + 100 bázispont.
A kedvezményes kamatú hitelek esetében a támogatástartalmat a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete alapján kell kiszámítani.
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 154./2009. (IV.30.) Gye. Kt határozathoz
PÁLYÁZATI ADATLAP
Vállalkozásfejlesztési Alap
2009. évi pályázatához
Határidő: 2009. május 15.
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
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 formája:
____________________________________________________________________

2.3.

Székhelye:
___________________________________________________________________________

2.4.

Levelezési cím:
___________________________________________________________________________

2.5.

Aláírásra jogosult képviselőjének

2.5.1.

Neve: ____________________________________
_______________________________________

2.5.2.

Telefonszám:
_____________________________
_______________________________________

és a
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kapcsolattartó személynek

2.5.3.

E-mail:

_____________________________
_______________________________________

2.6.

Cégbírósági bejegyzés/vállalkozói engedély kiállítás éve:
_______________________________________

2.7.

Pályázó adószáma:
___________________________________________________________________

2.8

Magánszemély pályázó esetén adóazonosító jele:
______________________________________________

2.9

Pályázó főtevékenysége: ______________________________
__________________

2.10

Bankszámlára vonatkozó adatok:

TEÁOR:

2.10.1. Pénzintézet neve:
__________________________________________________________________________
2.10.2. címe:
_________________________________________________________________________________
2.10.3. pályázó számlaszáma:
___________________________________________________________________
3.

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.)
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.

4.2.

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.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
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- 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.

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
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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.)

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)
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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

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:
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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.)
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)
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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
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,
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f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
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
_________________________________________________________________________________ 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*
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A támogatás
éve

az alább felsoroltak szerint részesültünk*

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

21. Napirendi pont
Szakmai Bizottság létrehozása a Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázatok döntést
megelőző pályázati folyamat lebonyolítására
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a képviselő-testület a pályázatok
elbírálási hatáskörét a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra telepítette. A döntést megelőzően a bizottság
egy szakmai bizottságot hoz létre, amely ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a rendeletben
meghatározott követelményeknek és elő-bírálatot végez. A szakmai bizottság létszámát 5 főben
határoznák meg, tagjainak a Kner Nyomda Zrt, Hőtechnikai és Gépipari Kft, Kner Imre Gimnázium és
Szakközépiskola egy-egy képviselőjét, és Tímár János vállalkozó és Nemes Tibor mg-i vállalkozót
kérnék fel. A szakmai bizottság megválasztására a soron következő bizottsági ülésen kerül sor.
Felkérte a képviselőket, hogy a szakmai bizottságról szóló tájékoztatót vegyék tudomásul.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
155/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázatok elő-bírálatát végző Szakmai Bizottságról
szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
Határidő: azonnal

364

22. Napirendi pont
Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, a Képviselő-testület az 52/2007. (II. 22.) Gye.
Képviselő-testület határozatával elfogadta a közbeszerzési szabályzatot. A közbeszerzések
módosításáról szóló törvény 2009. április 1-én lépett hatályba. Az eltelt időszakban az önkormányzati
beruházások megvalósításánál a közbeszerzési szabályzat szerint jártunk el. Az önkormányzatok
minden nagyobb értékű beruházásánál nagy szerepet kapnak a közbeszerzések. A helyi szabályzat az
eljárási rendeket szabályozza melyek a közbeszerzési törvényben nem kerültek leszabályozásra. A
szabály tervezetet a Darázs és Társai Ügyvédi Iroda készítette el. A véleményező bizottságok az
előterjesztést megtárgyalták és elfogadását javasolták.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólás hiányában a
képviselőket felkérte a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadták a közbeszerzési szabályzatot és az
alábbi határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László tartózkodom, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
156/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében szereplő
közbeszerzési szabályzatot elfogadja, figyelemmel a 2003. évi CXXIX tv. 6. §-ban biztosított
hatáskörére, ezzel egyidejűleg 52 /2007. (II.22.) Gye. Kt. határozat hatályát veszti.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az elfogadott szabályzatot az
intézmények vezetői részére küldje meg.
Határidő: azonnal

(Rácz Imre képviselő megérkezett az ülésterembe, jelen van 16 fő képviselő.)
23. Napirendi pont
Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület és a Katona József Városi Művelődési Központ közötti
kiadói jog átruházásáról szóló szerződés jóváhagyása
Várfi András polgármester elmondta, a 2007. március 28-án megalakult Gyomaendrőd Közéletéért
Egyesület a lakosság kellő információval való ellátása, valamint a meghatározó döntésekbe való
bevonása érdekében. Az egyesület a Gyomaendrőd Hírmondó című havonta megjelenő lap alapítója és
kiadója. Az Egyesület 2009. áprilisi közgyűlésén döntött arról, hogy ennek a lapnak a kiadói jogáról
lemond, és azt átruházza a Katona József Művelődési Központ részére. A Művelődési Központ
vállalja, hogy a lapot minden hónap 10. napjáig 6000 példányban kiadja és gondoskodik annak
ingyenes eljuttatásáról Gyomaendrőd Város belterületi ingatlanjaiba. A lap kiadásával kapcsolatos
jogok és kötelezettség a Művelődési Központot terhelik. A szerződés a Képviselő-testület jóváhagyó
határozatával hatályosul, mellyel egyidejűleg a Képviselő-testület vállalja, hogy a lap kiadásához a
kiadói jog átvevőjének részére tételes kimutatás alapján támogatást nyújt.
Megkérdezte van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők egyhangú 16 igen szavazattal a kiadói jog átruházásáról szóló szerződést jóváhagyta és
az alábbi határozatot hozta: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
157/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatával jóváhagyja a Gyomaendrőd
Közéletéért Egyesület és a Katona József Városi Művelődési Központ közötti, a kiadói jog
átruházásáról szóló szerződést a következő formában:
Megállapodás
Kiadói jog átruházásáról
Amely létrejött egyrészt: a Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Képviseli: Szabó Balázsné elnök) továbbiakban: Egyesület.
Másrészről: a Katona József Városi Művelődési Központ (5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. Képviseli:
Dr. Szonda István intézményvezető) között az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel:
Előzmény:
A Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület 2007. március 28-án alakult azzal a céllal, hogy a
Gyomaendrődi polgárokat bevonja a település életét meghatározó döntésekbe, és hogy kellő információt
juttasson el a részükre. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2007. augusztus 1-én a 163/06131/2007.szám alatt vette nyilvántartásba a Gyomaendrődi Hírmondó című időszaki lapot, melynek az
alapítója és a kiadója is a Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület volt.
1./ A Felek kijelentik, hogy a Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület az 5/2009. (IV. 9.) számú
Közgyűlési Határozatával a Gyomaendrődi Hírmondó című időszaki lap kiadói jogáról lemond és e
jogát 2009. május 1-től kezdődően a Katona József Városi Művelődési Központra ruházza át.
2./ A Felek megállapodnak, hogy a továbbiakban a kiadói jog átvevője köteles az újságot havonta 6000
példányban minden hónap 10-ig megjelentetni és gondoskodni arról, hogy az a város összes belterületi
ingatlanába ingyenesen jusson el.
3./ A Felek megállapodnak, hogy a továbbiakban a lap kiadásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
kiadói jog átvevőjét terhelik.
4./ A felek megállapodása alapján a kiadói jog átvevője köteles gondoskodni a Kötelespéldányok
eljuttatásáról annak jogosultjaihoz.
5./ A Felek kijelentik, hogy a kiadói jog átvevője az átvételért ellenértéket nem fizet, de kötelezettséget
vállal szakértői bizottság működtetésére, melybe 3 főt az Egyesület delegál.
6./ A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés köztük Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete jóváhagyó határozatával hatályosul, egyidejűleg a Képviselő-testület vállalja, hogy
a lap kiadásához a kiadói jog átvevőjének részére tételes kimutatás alapján támogatást nyújt.
7./ A Felek megállapodnak, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 163/0613-1/2007. számú
határozatában foglalt adatok megváltozását a Katona József Városi Művelődési Központ, mint a jog
átvevője, a Képviselő-testületi jóváhagyást követő 15 napon belül köteles bejelenteni az Oktatási és
Kulturális Minisztériumnak.
8./ A Felek kijelentik, hogy a kiadói jog átvevője minden tárgyév november havi testületi ülésére
köteles írásos beszámolót készíteni a Képviselő-testület számára e szerződés 3./ pontjában foglalt, a lap
kiadásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesüléséről, különös tekintettel a lap kiadásával
kapcsolatos bevételekről, kiadásokról ás az önkormányzati támogatás felhasználásáról.
9./ A Felek megállapodnak, hogy a kiadói jog átvevője minden tárgyév november 30-ig az
Egyesületnek beszámol az e szerződés 3./ pontjában foglalt, a lap kiadásával kapcsolatos jogok és
kötelezettségek teljesüléséről.
10./ A felek törekszenek arra, hogy a jelen szerződéssel, annak értelmezésével, teljesítésével, illetve a
jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket jóhiszeműen, egymás között
ésszerű időn belül rendezzék. Ennek érdekében a feleket együttműködési kötelezettség terheli.
11./ A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására jogosultak.
A Felek által nem szabályozott kérdésekre a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény, annak végrehajtásáról
szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet és a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Gyomaendrőd, 2009.

Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület
Képviseli: Szabó Balázsné

Katona József Városi Művelődési Központ
Képviseli: Dr. Szonda István

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
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Képviseli: Várfi András polgármester
Határidő: azonnal

24. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft. 2008. évi beszámolója, 2009. évi üzleti terve
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, a Gyomaközszolg Kft. 2008. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolót és a 2009. évi üzleti tervet a Felügyelő Bizottság elfogadta. A Kft. tárgyidőszaki
mérleg szerinti eredménye négyszázezer forint. A határozati javaslat negyedik pontjában
megfogalmazva a Képviselő-testület, mint a Gyomaközszolg Kft. társaság alapító jogait gyakorló
testület igazolja, hogy Egeresi András ügyvezető a 2008. évi beszámolási időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja,
valamint hozzájárul, hogy a társaság a mérleg szerinti eredményt, négyszázezer forintot átvezessen az
eredménytartalékába. Megkérdezte a bizottsági elnököket, az írásos anyaghoz kívánnak-e kiegészítést,
észrevételt tenni, valamint egyéb kérdés van-e.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők igen szavazattal a határozatot elfogadták és az alábbi határozatot hozták: [Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
158/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
1.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaközszolg Kft. 2008. évről szóló
beszámolóját.
2.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem fogadja el a beszámolóhoz mellékelt „üzleti tervet”.

3.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a társaság ügyvezetőjét, hogy a 2009 májusi képviselő
– testületi ülésre terjessze be jóváhagyásra a 2009 évi rövid távú ( éves ) üzleti tervet az alábbiakban
részletezett felépítésben:
1.) Vezetői összefoglaló
2.) A vállalkozás általános bemutatása
3.) Marketing Terv
4.) Működési terv
5.) Vezetőség és szervezeti felépítés
6.) Pénzügyi terv
7.) Mellékletek
4.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaközszolg Kft. társaság alapítói
jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja,
hogy Egeresi András ügyvezető a 2008 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek
elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja. Hozzájárul, hogy a
társaság a mérleg szerinti eredményt, 400.000 forintot átvezessen az eredménytartalékába.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester

25. Napirendi pont
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Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2008. évi beszámolója, 2009. évi üzleti terve
Várfi András polgármester tájékoztatóul elmondta, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2009. április
7-i Felügyelő Bizottsági ülésén megtárgyalta a 2008. évről szóló beszámolót, illetve a 2009. év üzleti
tervét, melyet javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. A véleményező bizottságok a
beszámolóhoz mellékelt üzleti tervet nem tartották elég alaposnak, kérték részletesebb tervek
elkészítését.
Az elmúlt évben több befektető érkezett az Ipari Parkba, így a szolgáltató tevékenysége a cégnek
kifejezettebb lesz a következő években. Beszámolt még arról, hogy a Képviselő-testület korábban a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére kölcsönt szavazott meg, melyet a cég nem fizeti most vissza annak
ellenére, hogy az összeg a rendelkezésére áll. Évekkel ezelőtt az akkori Képviselő-testület tagjai
egyetértett abban, hogy a cég pénzeszközt engedjen át egy kistelepülésekből álló társulásnak, melynek
tagja Kétsoprony, Kardos, Hunya és Csárdaszállás. Az átengedett pénzeszközből, mely bérleti díjként
szerepelt, pályáztak egy hulladékszállító autóra. A beszámított bérleti díj a szerződés értelmében akkor
át lett utalva. A bérleti idő lejárt. A kistelepülések a Kft. ügyvezetőjét megkeresték és ajánlatot tettek
arra, hogy továbbra is bérli vagy megvásárolja a hulladékszállító járművet. A Felügyelő Bizottság
megbízást adott, hogy tizenkettő millió forint plusz ÁFA összegben a jármű megvásárlására. A
Gyomaszolg Ipari Park Kft. megvásárolja az IVECO típusú fehér hulladékszállító járművet tíz millió
forint plusz ÁFA összegért. Tárgyévben ötmillió forintot, majd következő év március végéig az összeg
másik felét fizeti ki a cég. A gépjármű kapacitásának 80%-át Gyomaendrődön használja ki. Így két
gépjármű van a kft tulajdonában.
Megkérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket a határozat elfogadására.
A képviselők 16 igen szavazattal a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2008. évi beszámolóját és a 2009. évi
tervét elfogadták és az alábbi határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen,
Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
159/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
1.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2008. évről szóló
mérlegbeszámolóját. A Kft. 2008. évi adózott eredménye: 5.250 eFt.
2.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2008 évben képződött
nyereségét nem vonja el. A mérleg szerinti adózott eredményt a társaság eredménytartalék képzésére
használhatja fel.
3.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem fogadja el a beszámolóhoz mellékelt „üzleti tervet”.
4.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a társaság ügyvezetőjét, hogy a 2009 májusi képviselő
– testületi ülésre terjessze be jóváhagyásra a 2009 évi rövid távú ( éves ) üzleti tervet az alábbiakban
részletezett felépítésben:
1.) Vezetői összefoglaló
2.) A vállalkozás általános bemutatása
3.) Marketing Terv
4.) Működési terv
5.) Vezetőség és szervezeti felépítés
6.) Pénzügyi terv
7.) Mellékletek
5.)
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. társaság
alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján
igazolja, hogy Egeresi András ügyvezető a 2008 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság
érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester

26. Napirendi pont
Egyszerűsített éves beszámoló a Zöldpark Kft. előtársasági időszakról
Várfi András polgármester a napirendi pontról való tájékoztatásként elmondta, hogy a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. előtársasági időszakáról szóló beszámoló a kft egy időszakról szóló
beszámolója. A Kft. 2008. november 27-én alakult meg, a bejegyzés 2009. február 10-én történt. A
Felügyelő Bizottság és a Véleményező javasolja a Képviselő-testületnek a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. előtársasági időszakáról szóló beszámoló elfogadását.
Megkérdezte a képviselőket van-e kérdés, észrevétel. hozzászólás nem volt, így felkérte őket a
határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal a javaslatot elfogadták és az alábbi határozatot hozták: [Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
160/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2008. 11.
27-től 2009. 02. 10-ig terjedő előtársasági időszakról készített egyszerűsített éves beszámolót.
Hozzájárulását adja továbbá a mérleg szerinti eredmény, 478 eFt veszteség eredménytartalékba való
átvezetéséhez.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése
alapján igazolja, hogy Gurin László ügyvezető a 2008. 11.27-től 2009.02.10-ig terjedő előtársasági
időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a
felmentvényt megadja.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester

27. Napirendi pont
Beszámoló a Zöldpark Kft. pénzügyi helyzetéről
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2009. január 1től a 2009. március 31-ig terjedő időszakra szóló pénzügyi beszámolása az előterjesztés. A cég
tevékenységi köre a település zöldterületeinek kezelése- karbantartása és a közmunkások
foglalkoztatása közterületen a Polgármesteri Hivatal éves szerződése alapján meghatározva.
Vass Ignác pénzügyi bizottság elnöke hozzátette, hogy a hosszú távú gazdálkodás eredményes
végzéséhez szükséges egy helyen telephelyet létrehozni.
Várfi András polgármester a képviselő úr hozzászólását kiegészítve elmondta, a cégnek fontos lenne,
hogy önálló területtel rendelkezzen. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
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A képviselők 16 igen szavazattal a Zöldpark Kft. pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadták és
az alábbi határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
161/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. első
negyedéves Ügyvezetői beszámolóját.
2. /
Gyomaendrőd Város a Képviselő-testülete helyt ad a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
kérelmének, és jóváhagyja a 2009 évi 25 millió Ft éves keret terhére a felmerülő működési kiadások
teljesítéséhez kért 3 500 000 Ft (Hárommillió-ötszázezer Ft.) előleg azonnali kiutalását azzal a
megkötéssel, hogy azzal 2009. június 15-ig elszámol.
3. /
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete helyt ad a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. kérelmének,
és jóváhagyja a 2009 évi 25 millió Ft éves keret terhére április hónapban max. 2 500 000 Ft
(Kettőmillió-ötszázezer Ft.) pénzeszköz átadását faapríték készítő gép beszerzésre azzal a megkötéssel,
hogy a vásárlást követő 10 napon belül a tényleges beszerzési árnak megfelelően elszámol.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásról
szóló megállapodást megkösse a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.-vel.
Határidő: 2009. június 15.
Felelős: Várfi András polgármester

28. Napirendi pont
Liget Fürdő Kft. 2008. évi beszámolója, 2009. évi üzleti terve
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, a gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. a 2009. április
16-i
Vass Ignác pénzügyi bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, a bizottságuk mindhárom kft.
beszámolóját javasolta elfogadásra. Az üzleti tervet nem fogadta el, a bizottság szerint nem lehet
megítélni, hogy 2009. évben és hosszú távon sincs meghatározva a tevékenység, amit kiemelnek,
amire koncentrálnak. Ezért a következő képviselő-testületi ülésre kérték a részletes, mindenre
kiterjedő üzleti tervet az ügyvezetőktől.
Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, az üzleti terv valóban nagyon fontos, annak
nyomán lehet jól gazdálkodni. A jó üzleti tervtől való eltérés is kisebb hibát jelenthet, mintha nincs is
terv.
Megkérdezte a képviselőket a napirendi pontot érintően van-e kérdés. hozzászólás hiányában felkérte
a képviselő-testület tagjait a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők egyhangú, 16 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták és az alábbi határozatot
hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
162/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
1.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2008. évről
szóló beszámolóját.
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2.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem fogadja el a beszámolóhoz mellékelt „üzleti tervet”.

3.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a társaság ügyvezetőjét, hogy a 2009 májusi képviselő
– testületi ülésre terjessze be jóváhagyásra a 2009 évi rövid távú ( éves ) üzleti tervet az alábbiakban
részletezett felépítésben:
1.) Vezetői összefoglaló
2.) A vállalkozás általános bemutatása
3.) Marketing Terv
4.) Működési terv
5.) Vezetőség és szervezeti felépítés
6.) Pénzügyi terv
7.) Mellékletek
4.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése
alapján igazolja, hogy Szabados Krisztina megbízott ügyvezető a 2008 évi beszámolási időszakban
munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt
megadja.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester

29. Napirendi pont
Liget Fürdő Kft. hőcserélő beruházása
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot az előterjesztés ismertetésére.
Vass Ignác pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatásul elmondta, a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft-nél
az elmúlt év során egy darab hőcserélő került beépítésre a termálvíz hőenergiájának hasznosítására.
Ezzel a beruházással oldják meg a gyógyászati rész padlófűtését. Ezt a hiányosságot már régen meg
kellett volna oldani. Ajánlotta a hasonló beruházások végzését, ahhoz, hogy a lényegesen magasabb
energiaköltséget ki tudják váltani. A beruházás következtében a megtakarítások éves szinten várhatóan
1,5 millió forint plusz áfa összegben jelentkezik, két év alatt. Úgy gondolja, a becsült megtérülési
időnél hamarabb meg fog térülni a beruházás. Javasolta az előterjesztett határozati javaslat
elfogadását.
Megkérdezte a képviselőket van-e a napirendet érintő kérdés, javaslat. További hozzászólás hiányában
A képviselők egyhangú 16 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták: [Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
163/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő hőcserélő rendszerének
kivitelezéséről szóló tájékoztató elfogadja.
Határidő: azonnal
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30. Napirendi pont
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét a rövid ismertetésre.
Izsó Csaba városfenntartó bizottság elnöke tájékoztatásul elmondta, Európai Unióhoz való
csatlakozással még fontosabbá vált az ivóvíz minőségének megóvása és a csatornarendszer kialakítása.
A Dél-alföldi Regionális Program keretében 2005-ben létrehozták a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító
Konzorciumot, melynek 208 önkormányzat a tagja. A Konzorcium pályázatot nyújtott be 2009.
márciusában. A konstrukció általános célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása egyedi illetve
térségi ivóvízminőség-javító projektek kertében. A lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében
nyertesként kihirdetett és megbízott lett az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.
Javasolta a határozat elfogadását.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e a napirendet érintő
kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való
szavazásra.
A képviselő-testület tagjai egyhangú 16 igen szavazattal a javaslatot elfogadták és az alábbi
határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
164/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy a Dél-Alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorcium által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében nyertesként
kihirdetett és megbízott Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt, által vezetett tervezői
konzorcium részére a mellékelt megbízást adja, illetve a „Megbízás és Megbízólevél” című
dokumentumot aláírja.
Határidő: azonnal

31. Napirendi pont
Intézmények energetikai korszerűsítése (Szemünk fénye program)
Várfi András polgármester az előterjesztésről való tájékoztatásként elmondta, az önkormányzati
intézmények energetikai korszerűsítése – Szemünk fénye program – keretében már az intézmények
külön-külön is pályáztak. Egy helybeli vállalkozó, a Sebők & Sebők Kft. is részt vesz a programban.
Az ütemezett végrehajtást részletezi az előterjesztés valamint annak megtérülését.
Megkérdezte van-e kérdés vagy észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólás nem volt,
így felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők egyhangúlag, 16 igen szavazattal elfogadták a javaslatot és az alábbi határozatot hozták:
[Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
165/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
2.
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A Képviselő-testület dönt arról, hogy a Szemünk Fénye Programba történő bekapcsolódás céljából – a
„CAMINUS” Zrt. által összeállított ajánlatok jelen előterjesztés szerinti átdolgozása ügyében intézkedés
történjen.
3.
A Képviselő-testület dönt arról, hogy az önkormányzati intézmények energiafelhasználása
hatékonyságának növelése, valamint a megújuló energiahordozók hasznosításának bevezetése céljára az
elkövetkező évek költségvetésében külön forrást biztosít.
Felelős: Várfi András polgármester
Határidő: 1 pont: azonnal
2. pont: 2009. június 30.
3. pont: 2010. február 28.

32. Napirendi pont
Selyem utcai buszmegálló pár építése, helyi járatú buszmenetrend módosítása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a tájékoztatásra.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy elkészült a Selyem út III. üteme, melyben a helyi
buszközlekedés kiterjesztése is szerepelt, melyre hosszú távon szükség is lesz. Előzetes felmérések
alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft. előtti területen került elhelyezésre a buszmegálló pár. Az
előterjesztésben szereplő két járat érinti az új megállókat. Egyelőre egy járatpár fog itt közlekedni.
Rossz időben fog jelentkezni jobban a kihasználtság.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e hozzászólás. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, felkérte a képviselő-testület tagjait a határozati javaslatról való
szavazásra.
A képviselők egyhangú 16 igen szavazattal a buszmegálló pár létesítését és a helyi járatú menetrend
módosítását elfogadták és az alábbi határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István
igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
166/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Selyem utcai buszmegálló pár létesítését
támogatja. A beruházáshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll a 2009. évi költségvetésben.

2.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a
MOBILBUSZ Közlekedési Kft (Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1.) között 2008. április 14-én
megkötött közszolgáltatási szerződését az alábbiakban módosítja:
A Selyem utcai megálló létesítésével kapcsolatban az 1. sz. melléletének módosítását, a Mobilbusz
Közlekedési Kft által kidolgozott autóbusz menetrend módosítását jóváhagyja.
4. sz. melléklet a közszolgáltatási szerződéshez :
Gyomaendrőd helyi menetrendszerű autóbusz közlekedés útvonala
MÁV állomás –Bajcsy út- Fő út – Szabadság tér – Fő út - Kulich Gy. utca – Selyem utca Ipartelepi utca – Fő út – Déryné (Blaha utca) – Öregszőlő (Szarvasi út) – Déryné – Fő út – Selyem
utca – Ipartelepi utca – Fő út – Pásztor utca – MÁV állomás – Lévai utca – Bajcsy út – Szabadság
tér – MÁV állomás
MÁV állomás – Bajcsy út – Szabadság tér – Fő út – Déryné – Nagylapos – Déryné – Fő út MÁV
állomás

Határidő: 2009. május 1.
Felelős: Várfi András polgármester

33. Napirendi pont
Tájékoztatás az autóbusz próbajáratról- Nagylapos
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Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta a képviselő-testület korábbi döntése alapján a
Gyomaendrőd központi belterülete és Nagylapos közötti járat 2009. április 30-ig heti két alkalommal
közlekedett. A 2009. évi költségvetésben fedezet csak eddig volt. További működtetésre
önkormányzati támogatással 32 hétre 306 ezer forintra van szükség. A Tanyagondnoki szolgálat 70
Ft/km díjjal igény szerint tudja vállalni. A Városfenntartó bizottság fedezethiány miatt a III. határozati
javaslat elfogadását támogatja.
Jakus Imre képviselő hozzászólásában elmondta, a februári képviselő-testületi ülésen kérte a III.
számú tanyagondnoki szolgálat megalakítását. Ide Nagylapos jogszabályilag beletartozna. Amíg ez
nem jön létre, addig is a II. határozati javaslatot támogatja.
Várfi András polgármester megkérdezte Dr. Csorba Csaba jegyzőtől, hogy a Jakus Imre képviselő
által javasolt II. határozati javaslatnak, a Tanyagondnoki szolgálat igénybevételének meg van-e a
lehetősége.
Dr. Csorba Csaba jegyző nem biztos benne, hogy jogilag elfogadható a rendszeres használatra
igénybe vett tanyagondnoki szolgálat gépjárműve. Esetileg megoldható.
Jakus Imre képviselő továbbra is a 3. számú körzet kialakítás mellett érvelt. Nagylapos bevonásával
az ottani közlekedés megoldott lenne. Amíg ez nem valósul meg, addig továbbra is a II. határozati
javaslat mellett dönt.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e hozzászólás. További kérdés, észrevétel hiányában
felkérte a képviselőket a II. sz. határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással a II. számú javaslatot elfogadták és az alábbi
határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
167/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a központi belterület és Nagylapos közötti közlekedés
biztosítására a Tanyagondnoki szolgálattal köt szerződést, és biztosítja a fedezetét.
Határidő: azonnal

34. Napirendi pont
Magtárlaposi utcai beruházás közbeszerzési eljárása
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás DAOP 4.1.3/A-2008-0012 pályázatokon
nyert támogatást, a Fogyatékkal élők nappali ellátása érdekében a Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca
meglévő épületének – négylakásos sorház – átalakítására. A beruházás tervezett költsége 52 millió
forint, elnyert támogatás mértéke 47 millió forint. A beruházás építési munkára tervezett része 42
millió forint, a támogatási szerződések megkötése folyamatban van. A beszerzésre közbeszerzési
eljárást kell lefolytatni, nyílt eljárás keretében. A Képviselő-testületnek Bíráló Bizottságot és
Döntéshozó Bizottságot kell választania. A határozati javaslat tartalmazza a javasolt tagokat. Az
eljárás közbeszerzési csoport feladatait a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály látja el.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz. Hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők egyhangúlag, 16 igen szavazattal a Döntő Bizottság tagjait elfogadták és az alábbi
határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
168/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
1.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 3-9. sz. 3542/15 hrsz
alatti épület átalakítása tárgyban indított közbeszerzési eljárás Döntő Bizottságának tagjait az
alábbiakban határozza meg:
Csányi István
Gellai Józsefné
Hangya Lajosné
Béres János
Szetteli György
Liszkainé Nagy Mária
Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Döntő Bizottságot az ajánlatok
értékelésére és a döntés meghozatalára, valamint utasítja, hogy a döntést követő testületi ülésen az
eljárásról szóló tájékoztatás benyújtására.
3. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
lebonyolító közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.
Határidő: közbeszerzési eljárás lefolytatására: 2009. július 30.
Felelős: Várfi András polgármester

35. Napirendi pont
Belterületi utak kátyúzása, Népliget utca szélesítése, Kiss Lajos üdülőtelep útjavítása
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét az előterjesztés rövid
ismertetésére.
Izsó Csaba városfenntartó bizottság elnöke elmondta a februári képviselő-testületi ülésen minden
képviselőt kért, hogy az úthiba listákat adják át, ez megtörtén. A Városüzemeltetési osztállyal
egyeztetésre került és elkészült az idén megvalósításra kerülő javítások listája. Szintén előkészítésre
került a Népliget utca 20 folyóméter hosszúságban történő parkoló építése, valamint a Kiss Lajos
üdülőtelepen egy meglévő út teljes felújítása. A három munka összesen nyolc millió forintot tesz ki,
melynek a fedezete megvan a költségvetésben, illetve a forrásból fennmaradó kétmillió forint az őszi
felülvizsgálatnál felmerülő hibák kijavítására fog szolgálni.
Hangya Lajosné képviselő asszony egyetért az előterjesztéssel, viszont kifogásolja, hogy a képviselői
kérését nem értették meg vagy a vasút beruházás miatt napolták el azt a kérését, hogy a Lévai úti
sertésrakodónál keskeny az út a kanyarban. Másfél méterrel ki kellene szélesíteni, beláthatatlan,
balesetveszélyes. Most ott járnak a járművek, egy ígéretet kér az ottani helyzet megoldására.
Várfi András polgármester elfogadja a képviselő asszony kérését. Valóban a jelenlegi helyzet nem
teszi célszerűvé a mostani javítást, annak befejezésével vissza kell térni a probléma megoldására.
Babos László képviselő úr kérése volt a Kiss Lajos üdülőterületen lévő út felújítása. Kihangsúlyozta,
amennyiben egyesületbe tömörülnének sokat igényelhetnének vissza, sok az ingatlan mely után
építményadót fizetnek.
Rácz Imre képviselő a kátyúzással kapcsolatban a körzetében lévő utak állapotát mutatta be
fényképek segítségével. Újkert sor, Selyem út, Guttenberg út, Rácz Lajos út, Nyárszegi út, Október 6.
lakótelep, Fűzfás zug. A fényképeken, az utakon található kátyúk állapotát láthatták a képviselők.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, a képviselő úrnak a szemléltető
bemutatást.
Czibulka György képviselő hozzászólásában elmondta, a körzetében hasonló felvételeket lehetne
készíteni. A lakótelep belső útján hasonló a helyzet. Oda aszfaltréteget kért, ami helyett 22 m2
kátyúzást ígértek. A lakótelep megépülése óta nem történ semmilyen fejlesztést. Megközelítően ezer
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fő lakik ezen a kis területen. Megemlítette még, hogy az endrődi Fő úton az orvosi rendelő melletti
részen eső esetén nem lehet normálisan közlekedni.
Várfi András polgármester megköszönte a képviselőknek a hozzászólásokat. Elmondta, hogy az
előterjesztésben felsorolt munkákra a 10 millió forint elkülönített összegből 8 millió forintot biztosít a
képviselő-testület.
Megkérdezte van-e további kérdés, hozzászólás. További kérdés, észrevétel nem volt, ezért felkérte a
képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők egyhangú 16 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták és az alábbi határozatot
hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
169/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyomaendrőd belterületi útjainak kátyúzására,
útfelújításra a 2009. éves költségvetési rendeletben útfelújításokra kijelölt 10 millió forintból 8 millió
forintot biztosít.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester

36. Napirendi pont
Bessenyei utca lakóinak útjavítási, útépítési kérelme
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét az előterjesztés rövid
ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, hogy a Bessenyei utca lakói kérelemmel fordultak az
Önkormányzathoz, hogy az előttük elhaladó utat szilárd burkolattal lássák el. Az utca sajnos egyoldali
utca, csak az egyik oldalon vannak ingatlanok, másik oldalon erdő van. A bekerülési költség hatmillió
forint. Az utcában a lakosok száma és a költség miatt az önrész nagyon magas, melyet a lakosok nem
tudnának vállalni. Az önkormányzatnak nem áll módjában az összeget kifizetni, idén forráshiány miatt
a képviselő-testület nem tudja támogatni a megvalósítást.
Szabó Balázsné képviselő asszony hozzászólásában elmondta, szándéknyilatkozatot adtak le a lakók.
Panaszuk beadása után több lakóval beszélve azzal is kiegyeznének, ha egy útalapot készítenének,
mellyel a megtörtént problémák ideiglenesen áthidalhatók lennének. Példának említette, hogy mentő
nem tudott bemenni a betegért. Hulladékszállítást megoldottnak tartanák, de a szállítójármű nem megy
be a földútra. Legalább egy útalapot kapjanak a lakók.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony elmondta, sok aszfalt nélküli út van még a településen.
Megkérdezte, hogy az idei évben, szándéknyilatkozatok esetén lesz-e mód szilárd burkolatú utak
elkészítésére.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. A település költségvetése 14:3 arányban
elfogadásra került, melyben meghatározták, mennyi összeget fordítanak útfelújításra, útépítésre. Egy
útpályázat van, melyben utak építése szerepel, de ettől több ebben az évben nincs. Meg kell érteni a
’félutcák’ helyzetét, de a költségvetés adott.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz. Hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a határozati javaslatról való szavazatra.
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A képviselők 15 igen és 1 nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadták és az alábbi határozatot
hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné nem, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
170/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bessenyei utca útfelújítását, útépítését
elutasítja, mivel a beruházás fedezete nem áll rendelkezésre a 2009. évi költségvetésben.
Határidő: azonnal

37. Napirendi pont
Dobó utca lakóinak útépítési kérelme
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Dobó utca lakói szintén útépítési,
útjavítási kérelemmel fordultak hivatalunkhoz. A korábban elkészült útalap állapota a közműépítések
során romlott. A határozati javaslat értelmében szintén elutasításra kerül a kérelem, mivel a 2009. évi
költségvetésben nem áll rendelkezésre fedezet a beruházásra.
Szabó Balázsné képviselő asszony elmondta, a körzetében lévő út lakói javaslatot tettek arra, hogy
egy útalapot készítsenek el, melyet a vasútépítés kapcsán kikerülő kővel valósítanának meg.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Elmondta a vasútépítésből kikerülő
anyagokról úgy gondolják, hogy nagy mennyiségről van szó, ellenben az átválogatás után a
szükségletet kis mértékben fedezné csak. Minél több megszerzését igyekszik a hivatal elérni, a
depókban elhelyezett anyagok összesítése után készülhet arról felmérés, hogy mely utak javítására
szolgálhat ez az anyag. Földet is ajánl fel a vasút. A kő nagy részét visszahasznosítja.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában a képviselőket felkérte a határozati
javaslatról való szavazásra.
A képviselők 14 igen és 1 nem szavazattal valamint 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadták
és az alábbi határozatot hozták: [Béres János tartózkodom, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné nem, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
171/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dobó utca aszfaltos burkolattal történő
ellátását, gát melletti útalap készítését elutasítja, mivel a beruházáshoz szükséges fedezet nem áll
rendelkezésre a 2009. évi költségvetésben.
Határidő: azonnal

38. Napirendi pont
Tulipános Óvoda épület javítási kérelme
Várfi András polgármester a napirendi pont ismertetéséről elmondta, hogy a Tulipános Óvoda az
épület javítására kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben szerepel, hogy az épület egy része
erősen leromlott állapotban van, balesetveszélyes. Helyszíni szemle alapján megállapításra került,
hogy az épület felújítása sürgősen ajánlott. A javítást a 2008. évben képződött szabad pénzmaradvány
terhére lehet megvalósítani, ugyanakkor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolta a felújítás
költségének ismételt felülvizsgálatát, esetleges új ajánlatok bekérését. A véleményező bizottságok
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Csányi István alpolgármester javasolta, hogy a határozati javaslatban szereplő újjáépítés szót töröljék
a határozat szövegéből, mivel ebből az összegből csak javítást lehet végrehajtani és arról is van szó.
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy a napirendi pontot érintően van-e kérdés, észrevétel.
hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra. A határozat
szövegéből az újjáépítés szó nélkül.
A képviselők egyhangú 16 igen szavazattal a Tulipános Óvoda felújításáról szóló javaslatot elfogadták
és az alábbi határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
172/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tulipános Óvoda felújítását, újjáépítését
támogatja. A felújítás forrásként a 2008. évi szabad pénzmaradványt jelöli ki.
Határidő: azonnal

39. Napirendi pont
Dél- alföldi Regionális Munkaügyi Központ kérelme
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzatától
bérel egy ingatlant a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ. Ezen az ingatlanon nyílászáró cserét
kíván végrehajtani, melynek tervezett nettó költsége 3,3 millió forint. Kérése, hogy ezt az összeget
bérleti díjként számítsák be. A bérleti díjat a nyílászáró cserjééig fizetik, a munkálatok elvégzését
helyszínen ellenőrzésre kerülnek.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás nem volt, ezért
felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadták és az alábbi
határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
173/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete helyt ad a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
kérelmének. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzata
tulajdonában lévő a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ által bérelt Gyomaendrőd, Mirhóháti
utca 11. szám alatti ingatlan nyílászáró csere kiadásait beszámítja a bérleti díjba az alábbiak szerint:

A bérleti díj és a nyílászáró csere munkák bruttó elszámolása a következők szerint történik.
A bérlő a nyílászáró csere munkák elvégzéséig köteles a 2009 évre megállapított bérleti díjat
megfizetni. Az elvégzett nyílászáró csere munkák a helyszínen ellenőrzésre kerülnek a bérbeadó
részéről. A bérbeadó az ellenőrzött nyílászáró csere munkák igazolt kiadásairól szóló számla (-ák)
összegének mértékéig azt beszámítja a bérleti díjba a számviteli szabályoknak megfelelően.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülte felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyílászáró csere
munkák bérleti díjba történő beszámításáról a szerződés-módosítást megkösse.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester

40. Napirendi pont
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Pásztor János utca lakóinak kérelme
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy korábban döntött arról a képviselő-testület,
hogy olyan napokon, amikor az Országos Kirakodó- és Állatvásár esős napon van, akkor a gyomai
piactéren kerüljön megtartásra a vásár. Az Endrődi úton a feltételek nem voltak adottak. A Pásztor
János utca lakói több aláírást összegyűjtve, egy beadványt készítettek, melyben javasolják, hogy ne ott
legyen a vásár, mert zavarja az ott lakók nyugalmát. A határozati javaslatot a Pénzügyi és a
Városfenntartó Bizottság tárgyalta, amelyek javasolták, hogy ne kerüljön módosításra a korábban
meghozott döntést.
Czibulka György képviselő hozzászólásában elmondta, hogy őt, mint a környék képviselőjét
megkeresték. Nem a vásár megtartásával van gondjuk, hanem az oda vezető kis utcarészen a mindkét
oldalon beálló autók zavarják a nyugalmát az ott lakók. Kérik, hogy legyen ott rendőr vagy közterületfelügyelő, az autók a bejárókat ne foglalják el, az akkor keletkezett szemetet takarítsák fel, valamint a
csapadékot vezessék el megfelelően.
Várfi András polgármester a képviselő úr által elmondottakra reagálva közölte, hogy valós dolgokat
sorolt fel, megkérte a Városüzemeltetési osztály dolgozóját, hogy fokozottan ellenőrizzék piaci
napokon is a területet. Kéri az osztályt, hogy a csapadékelvezetést lehetőségét vizsgálják meg.
Szabó Balázsné képviselő asszony hozzászólásában elmondta, hogy új kormányrendelet szerint
játékot és más bazárt árulók nem pakolhatnak vásárokon és piacokon sem. A megszorítás miatt úgy
gondolja nem lesz nagyobb a vásár, mint egy szerdai piaci nap.
Vass Ignác képviselő hozzátette, úgy véli a piac és vásár nem arról szól, hogy mindenféle bóvlit
vásároljanak. A tej, tejtermékek, hús, zöldség- gyümölcsárusítás. Az ott eddig árult bóvli árúk nem is
voltak megfelelő minőségűek, azokat egyébként is bármelyik kínai üzletben be lehetett szerezni.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Megkérdezte van-e további kérdés.
Mivel több észrevétel nem volt, felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra, mely
szerint a korábban hozott döntést nem módosítja a képviselő-testület.
A képviselők egyhangú 16 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták és az alábbi határozatot
hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
174/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 107/2009. (III.26.) Gye. Kt. határozatát nem módosítja.
Határidő: azonnal

41. Napirendi pont
Telekadó mérséklésére irányuló kérelmek
Várfi András polgármester tájékoztatásra felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét.
Vass Ignác bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, 2008. évben került módosításra a Helyi adókról
szóló rendelet, melynek következtében egységessé vált a város területén 2009. január 1-től. A
kiküldött értesítők után több egyéni, illetve csoportos kérelem került beadásra az adó mértékét illetően.
Többségében a Fűzfás-zugi telkekkel kapcsolatban, ott kétszeresére emelkedett az adómérték. A
következő módosítás csak a következő évben lesz, a módosítással a bizottság nem ért egyet. Egyéni
kérelmek beadására megvan a lehetőség.
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Rácz Imre képviselő hozzászólásában elmondta, az újkert soron a bérleti díj összege több bérlete
esetén nem éri el a fizetendő telekadó mértékét. Nem ért egyet az adó mértékével.
Csikós Elek gyomaendrődi lakos elmondta, az Újkert soron lévő 22 méter széles, közel kétezer kadrát
földterületének bérleti díja 43780 forint. Megkérdezte, mikor fogják ezt kigazdálkodni, azt szeretnék,
hogy több legyen a parlagfüves terület. Úgy gondolja ilyen adóterhek mellett a megvásárolt földet újra
ki akarják vele fizettetni.
Hangya Lajosné képviselő asszony hozzászólásában elmondta, a Humánpolitikai Bizottsági ülésen
javasolta, hogy mérsékeljék az adót kétszeresről másfélszeresre. A kérésével alulmaradt. Többen
megkeresték azóta, hogy probléma van a lakosság részéről több területet illetően. A kifizetett adó
ellentételezéseként valamilyen ellenszolgáltatást kérnek, a Fűzfás-zugnál a lejáró megfelelő állapotban
legyen, a mezőőri felügyeletet biztosítsák.
Szabó Balázsné képviselő asszony elmondta, többen megkeresték hasonló problémákkal a Pocos-kert
és a Bánomkerti részről olyan helyekről, ahol még a közelben sincs kövesút. Sok idős, aki konyhakerti
növénytermesztést végez, úgy gondolja, hogy az összegyűlt nem fizetett adó után az önkormányzaté
lehet a földterület. Véleménye szerint ez nem lehet megoldás. Kérte újabb vita létrehozását.
Rácz Imre képviselő újabb hozzászólásában elmondta, hogy szeretné, hogy megoldás szülessen. A
Fűzfás-zugi lejáróhoz az aszfaltozást meg kellene oldani. Valamint egyeztetett a korláttal kapcsolatban
a Városüzemeltetési osztályvezető asszonnyal, miszerint nem kötelező törvény szerint a korlát
felállítása.
Vass Ignác képviselő hozzászólásában elmondta, ahhoz, hogy a város a feltétlenül szükséges, például
közművelődési feladatait el tudja látni, ahhoz adóból tud bevételeket szerezni. A vállalkozók fizetik az
iparűzési adót, ott nem kifogásolták a fizetendő adó mértékét a képviselők. Amennyiben a bevételek
csökkentésre kerülnek, akkor miből fedezik a kiadásokat.
Illés János képviselő elmondta, a kérelmeket benyújtók nem bírják az adót kifizetni. A kérelmekkel
egyet ért, de a bizottsági véleménnyel ért egyet, miszerint méltányossági eljárást kezdeményezzen a
rászoruló.
Dr. Kovács Béla képviselő hozzászólásában elmondta, a telkek több beruházásnak köszönhetően
egyre értékesebbek lesznek. Ezt is mérlegelni kell.
Rácz Imre képviselő rákérdezett dr. Csorba Csaba jegyzőtől, hogy a környéken ismert-e olyan esete,
amikor a belterületi ingatlanon kétszeresére emelkedett az adó mértéke.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, nem tud mondani példát azért, mert nem ismeri a
pontos adatokat, szükség esetén utánanéz. Elmondta még, hogy csatlakozva a korábban
elhangzottakhoz a szociális helyzetre hivatkozással a méltányossági kérelmet nyújtsák be az érintettek.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a bizottsági feltételekben megfogalmazásra került, hogy
nem javasolják az adórendelet módosítását a telekadót érintően. Szociális körülményekre hivatkozva
méltányossági kérelmet egyénileg nyújtsanak be a rászorultak. Hozzátette még, hogy a mezőőri
szolgálat hatékonyabb munkavégzéséhez technikai eszközökkel kerülnek felszerelésre a mezőőrök,
mely az útvonalukat ellenőrizhetővé teszi. A készülék segélykérésre is alkalmas.
Megkérdezte van-e további hozzászólás, kérdés. Hozzászólás a napirendi pontot érintően több nem
volt, ezért felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők 9 igen, 3 nem szavazattal, valamint 4 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadták és
az alábbi határozatot hozták: [Béres János nem, Czibulka György tartózkodom, Csányi István tartózkodom, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné tartózkodom, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén tartózkodom, Dr. Palya József nem, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné nem, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
175/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a telekadó mértékének módosítása iránt
benyújtott kérelmekben foglaltakkal nem ért egyet, a telekadó mértékének emelése, illetve városon
belüli egységesítése 2009. január 1-től időszerű volt, így a 39/2008. (X.31.) Gye. Kt. rendeletével
módosított, a Helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT rendeletet nem kívánja újból módosítani.
Határidő: azonnal

42. Napirendi pont
Tájékoztatás a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről
Várfi András polgármester elmondta, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás igénybevétele a lakosság részéről nagyon fontos, mert sok olyan hulladék keletkezik,
melyet a heti kuka ürítésekkor nem tesznek az edénybe. A határozati javaslat alapján kétféle változat
közül lehet választani. Egyrészt az előző év őszihez hasonlóan a hulladék kiszállításáról a lakosság
gondoskodik, az átvétel a telepen ingyenes, vagy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az
ingatlanok előtt elhelyezve és a Gyomaközszolg Kft. által elszállítva. Az utóbbi természetesen jóval
költségesebb módja a lomtalanításnak.
Izsó Csaba bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, a Városfenntartó Bizottság a lomtalanítás
módját nem határozta meg. A Képviselő-testületnek a két lehetőség közül választva még arról is
döntenie kell, hogy mikor legyen a lomtalanítás időpontja. A zöldhulladékkal kapcsolatban elmondta,
megfelelő igény van a nyári hónapban a külön kezelés és elszállítására. Erről később tájékoztatást ad.
Czibulka György képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a körzetében lévő idősebb lakosok
nevében kéri, hogy a hagyományos lomtalanítást válasszák, mert a lakótelepen lakók többségének
nincs szállítási lehetősége.
Dr. Kovács Béla képviselő csatlakozva Czibulka képviselő véleményéhez, a hagyományos
lomtalanítást tartja célszerűnek. Azonban kérte a jelen lévő ügyvezetőt a jól szervezett elszállításra.
Jakus Imre képviselő megkérdezte, hogy az elmúlt évben az illegális szemétlerakásokra mennyit
költött a város. Úgy véli a lomtalanításra szánt összeg az ezen lerakók felszámolásának
költségcsökkenését okozza majd. Szintén a hullámszerű elszállítást tartja megfelelőnek a
hagyományos lomtalanítás esetén.
Rácz Imre képviselő véleményét elmondta, miszerint a hagyományos lomtalanítást választva a
szállítást körzetekre bontva oldaná meg.
Szabó Balázsné képviselő asszony megkérdezte, hogy egy utca összeszedett hulladékának beszállítása
hogyan oldható meg úgy, hogy a nagyobb mennyiség ellenére azt háztartási hulladékként kezeljék.
Várfi András polgármester úgy véli, hogy a hulladékszállításról már sokat beszélt a képviselőtestület. A szolgáltatást meg kell szervezni és úgy igénybe venni. Valójában egy vállalkozás keretében
tudná legálisan év közben folyamatossá tenni, de eddig még nem volt megfelelő kezdeményezés. A
lomtalanítást jól kell megszervezni, megfelelő propagandával, lakossági értesítéssel meghirdetni.
Véleménye szerint az időpontról nem most kell dönteni, azt a Városüzemeltetési osztályon dolgozók a
Gyomaközszolg Kft. felelősei megszervezik.
Izsó Csaba képviselő válaszolt a korábbi kérdésekre. A lomtalanítás milyensége és az illegális
hulladéklerakók mennyisége között nem lát összefüggést. A hulladékszállítási díj bevezetése és a
lomtalanítás módja nem befolyásolja az illegális lerakók számát. Az utcánkénti elszállításra lehet
megfelelő módot találni, például aláírásokkal igazolni a hulladék eredetét. A lakossági hozzáállást
vegyesnek véli a szervezéssel kapcsolatban. A lakosság nem biztos, hogy megfelelőképpen érti a
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meghirdetést, így jóval korábban vagy később is helyeznek ki hulladékot a korábbi évek tapasztalata
szerint.
Néhány képet mutatott be a jelenlevőknek az április 22-i Föld Napja alkalmából körbejárt és talált
illegális lerakókról. Várja a képviselőktől a döntést.
Vass Ignác képviselő hozzászólásában elmondta, korrekt szállítási díj és szállítási megoldás esetén a
hagyományos lomtalanítás elfogadását javasolja.
Putnoki László képviselő véleménye szerint megnövekedett az illegális hulladéklerakók száma,
melyet az üdülőtulajdonosok is jeleznek a városban látottak alapján.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, az üdülőtulajdonosok, egyesületbe tömörülve
különböző formában visszakaphatják a fizetett adót, megjelölve a hulladékszállítást. Úgy véli sok
képen jelentős mértékű építési hulladék kirakása volt látható, mely egyébként sem helyezhető el a
kuka edényekbe. Itt a költségek kikerülése miatt történik az illegális lerakás az állampolgárok részéről.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati
javaslat első pontjáról való szavazásra.
A képviselők egyhangú, 16 igen szavazattal a Gyomaközszolg Kft. tájékoztatását, és I. negyedéves
beszámolóját elfogadták és az alábbi határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István
igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
176/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló
tájékoztatást és a Gyomaközszolg Kft I. negyedéves beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal

Várfi András polgármester kérte a b. változat, azaz a hagyományos lomtalanítási módról való
szavazást a képviselőktől.
A képviselők 14 igen és 2 nem szavazattal a hagyományos hulladékgyűjtési módot elfogadták és az
alábbi határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba nem, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József nem, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
177/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2009. évi lomtalanítás módját az alábbiakban határozza meg:
A korábbi évekhez hasonlóan a hulladékgyűjtést, szállítást a Gyomaközszolg Kft. megbízásával
biztosítja, annak költségét és a befogadói díj megfizetését vállalja.
Határidő: azonnal

(Gellai Józsefné képviselőasszony az üléstermet elhagyta, jelen van 15 fő.)
43. Napirendi pont
Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Mű működtetéséről
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, már korábban a szemétügyként nevezte ezt az
ügyet. A városnak két pere van a hulladéklerakóval kapcsolatban. A kártérítési per a folyamán az ASA
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Kft. a közbeszerzési eljárás során született döntést, mely szerint nem őt hirdették meg nyertesnek,
megtámadta. Azt követően tárgyaláson felperesként a keresete elutasítása került, mely alapján nincs
kártalanítás. Az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott tájékoztatót félreértések miatt módosítja,
miszerint a Remondis Kft. szerződése érvényben maradt, azaz továbbra is a Remondis Kft. üzemelteti
a hulladéklerakó művet. Az önkormányzatnak az általuk végzett munka nem megfelelő, a szerződés
szerinti feltételek betartatásának ellenőrzése folyamatos. A másik a kártalanítási per, melyről az ítélet
után kell beszélni, addig bármiféle találgatás felesleges.
Megkérdezte, van-e a napirendi ponttal kapcsolatos kérdés. Hozzászólás, észrevétel hiányában felkérte
a képviselőket a két határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők 15 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták és az alábbi határozatot hozták:
[Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
178/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a hulladékkezelő művel kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző

Várfi András polgármester a második határozati javaslatról tájékoztatásul elmondta, hogy a
települések összefogásával egy társulás létrehozásáról kell dönteni a további feladatok elvégzéséhez.
Erről kérte a képviselők szavazását.
A képviselők 15 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták és az alábbi határozatot hozták:
[Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
179/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
A Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás létrehozásával egyetért. Utasítja a Jegyzőt
az alapító okirat elkészítésére és a települések képviselőivel való egyeztetésre.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző

(Gellai Józsefné képviselőasszony bejött az ülésterembe 16 fő képviselő van jelen.)
44. Napirendi pont
Együttműködési megállapodása az MCOnet Kft-vel
Várfi András polgármester az előterjesztésről tájékoztatásul elmondta, együttműködési megállapodás
jött létre 2008. februárban az Önkormányzat és az MCOnet International Kft. között, mely egy
internetes oldalon való megjelentést biztosít a település részére. A megállapodás alapján a hírek,
információk megjelentetése folyamatos. Az aktív, internet alapú kommunikációs rendszer működését
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei részére 2009. április 1-től egy éves időtartamra
biztosít az MCOnet Kft. a megállapodás alapján.
Kérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
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A képviselők egyhangú 16 igen szavazattal a megállapodás módosítását elfogadták és az alábbi
határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
180/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az MCOnet International Kft. között 2008. február 28-án
létrejött Együttműködési megállapodás tervezetnek megfelelő módosítására, melynek értelmében
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. április 1. napjától 1 éves időtartamra havi bruttó 48.000 Ft
összegért megrendeli az MCOnet International Kft. által kínált hírportál működtetését.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester

45. Napirendi pont
A „Nemzet színésze”című film felhasználási szabályzatának elfogadása
Várfi András polgármester ismertette az előterjesztést. Városunk szülöttéről, Kállai Ferenc
színművészről, díszpolgárról Gyomaendrőd Város Önkormányzata Sághy Gyula filmrendezővel kötött
szerződés alapján egy portréfilmet készíttetett. „A Nemzet Színésze” című film 2009. márciusában
elkészült, a IV. Gyomaendrődiek Világtalálkozóján bemutatásra került. Az elkészített szabályzat a
film felhasználását, bemutatását hivatott jogszabály szerint meghatározni.
Megkérdezte van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel. Hozzászólás nem volt, ezért felkérte
a képviselő-testület tagjait a film felhasználási szabályzatáról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag 16 igen szavazattal a szabályzatot elfogadták és az alábbi
határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
181/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatával elfogadja a „Nemzet Színésze”
című film felhasználási szabályzatát a következő formában:
FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT
„A Nemzet Színésze” című filmhez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. április 28. nappal kelt Szerződést kötött Sághy Gyula
filmrendezővel. Ebben a szerződésben a rendező vállalta, hogy elkészíti a Kállai Ferenc színművészről,
Gyomaendrőd díszpolgáráról szóló „A Nemzet Színésze” című, 70 perc terjedelmű portréfilmet. Ehhez
az Önkormányzat 2. 500.000Ft, azaz kétmillió-ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatás nyújtott
a rendezőnek. Ezért a Szerző (rendező) díjmentesen és ingyenesen, határozatlan időtartamra többek közt
a következő felhasználási jogokat engedélyezte az Önkormányzatnak:
1.) jogot a Film nyilvános előadásaira
2.) jogot a Film nyilvánossághoz való közvetítésére.
A Film felhasználásának engedélyezése:
1./ Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Film felhasználása engedélyezésének
jogát Gyomaendrőd Város Polgármesterére ruházza át azzal, hogy amennyiben a Polgármester
engedélyt ad a Film felhasználására, köteles arról írásban, a soron következő Képviselő-testületi ülésen
tájékoztatni a Képviselő-testületet. A Polgármester a vetítést kizárólag olyan esetekben engedélyezheti,
amely Kállai Ferenc színművésznek, Gyomaendrőd Város díszpolgárának a méltatását a hozzá méltó
színvonalon biztosítja.
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A jogdíjak mértéke:
1./ Gyomaendrőd Város Polgármestere a következő felhasználási díjak megfizetése esetén engedélyezi
a Film felhasználását:
a.) Helyi szintű vetítés esetén (a műsor vételi lehetősége nem haladhatja meg
Gyomaendrőd Város közigazgatási határát): A Polgármester a helyi szintű vetítést
egy alkalommal ingyenesen engedélyezi, azt követően térítési díj ellenében.
b.) Kistérségi szintű vetítés esetén (a műsor vételi lehetősége nem haladhatja meg a
kistérséghez tartozó települések közigazgatási határát): A kistérségi szintű vetítést
a Polgármester legalább 20.000.Ft/alkalom, azaz húszezer forint/alkalom felhasználási
díj megfizetése esetén engedélyezi.
c.) Megyei szintű vetítés esetén (a műsor vételi lehetősége nem haladhatja meg a
megyéhez tartozó települések közigazgatási határát): A megyei szintű vetítést a
Polgármester legalább 50.000.Ft/alkalom, azaz ötvenezer forint/alkalom felhasználási
díj megfizetése esetén engedélyezi.
d.) Országos szintű vetítés (a műsor vételi lehetősége nem haladhatja meg a Magyar
Köztársaság területén lévő települések közigazgatási határát): Az országos szintű
vetítést a Polgármester minimum 100.000. Ft/alkalom, azaz minimum százezer
forint/alkalom felhasználási díj megfizetése esetén engedélyezi.
2/ Gyomaendrőd Város Polgármestere ingyenesen engedélyezheti a Film felhasználását a helyi oktatási
és kulturális Intézmények számára annyiban, amennyiben a felhasználás az intézmény Alapító
Okiratában meghatározott célra terjed ki.
3./ A Felhasználónak írásban kell benyújtani a felhasználás iránti kérelmet és arra a Polgármesternek
írásban kell válaszolnia.
A felhasználás iránti kérelemben meg kell jelölni:
a) a felhasználás pontos idejét
b) a felhasználás célját
c) a felhasználás eseteit.
Gyomaendrőd, 2009. április
Határidő: azonnal

46. Napirendi pont
A helyi környezetszépítő verseny meghirdetése 2009-ben
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, a Képviselő-testület 2006-ban indította útjára ’A
tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért’ elnevezésű környezetszépítési versenyt, melynek célja
elsősorban a figyelemfelkeltés környezetünk szebbé tétele, valamint a helyi ápolt díszkertek
felkutatása. A kezdeményezés minden évben sikeresen zajlik. Településünknek vannak nagyon szép
területei. Kéri a Városfenntartó Bizottságot készítsenek sok képet az ott versenyző részekről.
A nevezett ingatlanok elbírálását önkormányzati képviselőkből álló zsűri végzi, melyekre a határozati
javaslatban szereplő személyeket kér fel a képviselő-testület. A lezajlott eseményről a szeptemberi
ülésen adnak beszámolót.
Hangya Lajosné képviselő asszony szintén javasolta, hogy készítsenek felvételeket a nevezett
területekről, majd azt valamilyen fórumon mutassák meg a lakosságnak, például a Művelődési
Házban.
Várfi András polgármester visszautalva az előző napirendi pontra, elmondta, az MCOneten erre
megfelelő lehetőség van. Ott minden nap megjelenik egy hír. Fel kell hívni a figyelmet arra hogyan
lehet és hogyan nem szabad a környezetünkkel bánni.
Megkérdezte van-e hozzászólás, mivel nem volt, felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való
döntésre.
A képviselők 16 igen szavazattal a környezetszépítési verseny kiírását elfogadták és az alábbi
határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
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igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
182/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009-ben ismét meghirdeti A tisztább és ápoltabb
Gyomaendrődért c. környezetszépítési versenyt az elmúlt évi versenykategóriák megtartásával, továbbá
ehhez kapcsolódóan versenyt hirdet a helyi óvodákban és általános iskolákban tanuló gyerekek számára.
A részletes versenyfelhívást a zsűrizéssel megbízott bizottság hagyja jóvá.
A versenyben részt vevők díjazására a 2009. évi önkormányzati költségvetésben bruttó 400.000.Ft áll rendelkezésre, melynek elosztásáról a verseny zsűrije dönt, és a 2009. szeptemberi ülésen beszámol
a részletes lebonyolításról.
A nevezett ingatlanok elbírálását önkormányzati képviselőkből álló zsűri végzi. A képviselőtestület a zsűrizésre az alábbi személyeket kéri fel:
 Hangya Lajosné önkormányzati képviselő
 Kovács Béla önkormányzati képviselő
 Gellai Józsefné önkormányzati képviselő
 Lehóczkiné Timár Irén önkormányzati képviselő
Határidő: a versenyek kihirdetésének határideje:
A versenyek elbírálásának határideje:
Felelős: Várfi András polgármester

2009. május 8.
2009. augusztus 8.

47. Napirendi pont
Tájékoztatás a gallyazási, fakivágási munkálatokról
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetéseként elmondta, hogy a tavasszal elvégzett,
kormányrendelet alapján előírt, vállalkozó által végzett gallyazási, fakivágási munkálatok az E.on
Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Megbízásából nem megfelelően lett elvégezve. A biztonsági övezet
kialakítása a fák és a vezetékek közötti balesetveszély elkerülése a cél, mely elsődleges, de
botanikailag és szépérzéket mellékelt ez a munka. Erről megfelelő tartalmú levélben küld értesítést az
E.on felé.
Megkérdezte van-e az előterjesztéshez kapcsolódó kérdés, észrevétel. Hozzászólás nem volt, így
felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők egyhangú, 16 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták és az alábbi határozatot
hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
183/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi gallyazási, fakivágási
munkálatokról szóló tájékoztatást elfogadta.
Határidő: azonnal

48. Napirendi pont
Tájékoztató a belvízrendezés V. üteméről
Várfi András polgármester az előterjesztésben foglaltak ismertetésére felkérte a Városfenntartó
Bizottság elnökét.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatást adott, miszerint a Belvíz V. ütemére benyújtott pályázat
alapján 2008. december 19-én a kivitelezési szerződéskötés megtörtént a közbeszerzési eljárás
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nyertesével. A kivitelező Békés Drén Kft. a munkálatokat előreláthatólag május eleje után kezdi meg,
befejezési határidő 2009. november 30. Ez az ütem a belterületi csapadékot vezeti ki a külterületi
csatornák felé.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást és hozzátette, fontos a Belvíz programok
végrehajtása Gyomaendrőd számára. Fontos a holtágak állapota is. A Belvíz V. ütem keretében a
Hantoskerti holtág iszapkotrása fog megtörténni. A Belvíz III. program keretében, mely megyei
program, a Csókási-, Fűzfás- és Hantoskerti holtág egy részének kotrása fog megtörténni.
Czibulka György képviselő megkérdezte a holtágakkal kapcsolatban, lesz-e idén szúnyoggyérítés.
Várfi András polgármester kéri az előterjesztést készítőket, hogy a pontos adatokra figyeljenek. A
Belvíz az élhetőbb településekért megyei program több települést foglal magába, melyből
Gyomaendrőd Szarvassal együtt rendben van, a tervek megfelelőek. Azonban a kis településeknél
vannak gondok. Mindaddig a beruházás nem kezdődhet el, amíg mind a 16 település esetén rendben
vannak az előkészületek.
Szúnyoggyérítéssel kapcsolatban elmondta, a közbeszerzést alapján a szerződés jelenleg is él. Ennek
megfelelően egy zoológus szakértőként megfigyeli a települést, és a megfelelő időben a
beavatkozásokat, azaz a szúnyogok gyérítését elvégzik. Megjegyezte még, hogy sajnos nagyon kevés
támogatást kapott a társulás, a 16 település 3,5 millió forintot kapott.
Megkérdezte van-e még a belvízprogrammal kapcsolatok kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők egyhangú, 16 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták és az alábbi határozatot
hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
184/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belvízrendezés V. üteméről szóló
tájékoztatást elfogadta.
Határidő: azonnal

Bejelentések
Csányi István alpolgármester elmondta, a Mezőberény felől beérkező út mellett a temetkezési
szolgáltatást jelző táblát, mely a gyógyfürdőt jelző tábla mellett van, ízléstelennek tartja. Kéri, hogy
szólítsák fel a szolgáltatót a tábla eltávolítására.
Rácz Imre képviselő az Október 6. lakótelep lakóinak kérelmét, a parkoló és útjavítással kapcsolatban
megjegyezte, türelmet kér a lakosoktól, mivel az előterjesztés időt igényel.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony a Zöldpark Kft.-vel kapcsolatban megjegyezte, a
Rózsahegyi Iskola technika kertje véleménye szerint megfelelő lehetne a vállalkozás székhelyéül, az
egyébként nem kihasznált terület. Kérte, hogy ajánlják fel facsemete kert megvalósítása céljából a
területet.
Ismételten kérte, hogy a Blaha-Endrődi úti óvoda előtti hulladékgyűjtő szigetet telepítsék át, mivel
nem megfelelően alkalmazzák, mely nem nevelési célzatú. Kéri a tiltó táblák kihelyezését a
hulladékszigeteknél.
Az endrődi temetőben egy konténer található, mely főleg temetések alkalmából hamar megtelnek.
Kérte legalább még egy konténer elhelyezését.
A mammográfiai szűrés jobb publikálását kéri a lakosság felé, illetve a pontosabb tájékoztatást.
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Rácz Imre képviselő ismételten az Október 6. lakóteleppel kapcsolatban elmondta, a hulladéktárolók
áthelyezését kérték, valamint az új helyének kibetonozását.
Illés János képviselő hozzászólásában elmondta, az előző képviselő-testületi ülésen bejelentést tett,
hogy a Hárs Hotel termálvíz vezetékén illegális átalakítás történt. Az elmúlt egy hónap alatt érdemi
előrelépés nem történt, információt nem kapott. Kérte jegyző urat adja meg az ide vonatkozó
tájékoztatást.
Vass Ignác képviselő megkérdezte a fürdő projekttel kapcsolatban van-e, illetve lesz-e előrelépés, ha
igen, mikor.
Várfi András polgármester megköszönte a bejelentéseket. Úgy véli minden bejelentéssel foglalkozni
kell. A temetővel kapcsolatban felkérte az ügyvezető figyelmét, hogy nagyobb ünnepek előtt
fokozottan figyeljenek. A fürdő projekttel kapcsolatban elmondta, a pályázati kiírás megtörtént, a
projekttel rövid időn belül foglalkozni fog a képviselő-testület. Felkérte a Humánpolitikai Osztály
vezetőjét a mammográfiai vizsgálatról való tájékoztatásra.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető tájékoztatásul elmondta, a pályázat indulásakor januárban itt is
hangzott el tájékoztatás, Dr. Torma Éva főorvosasszony beszélt az emlőszűrés fontosságáról is és a
pályázati lehetőségről. A Gyomaendrődi Hírmondóban is meghirdetésre került a pályázat. Az ÁNTSZ
által rendelkezésre bocsátott lista alapján mindenkit személyesen keresnek fel, telefonon vagy a
lakásán. Minden résztvevő, aki elfogadja a lehetőséget, az a megfelelő tájékoztatást megkapja.
Elmondta még, hogy kevesebb mint 50%-ot tudnak bevonni az érintett hölgyekből. Múlt heti
tájékoztatás alapján lehetőség lesz azoknak a részvételére, akik nincsenek a listán, azok esetében,
akiknek az utolsó vizsgálata óta eltelt két év és egy nap.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Dr. Csorba Csaba jegyzőt kérte a
válaszadásra Illés János képviselő kérdésével kapcsolatban.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, valóban nem megfelelő ütemben halad az ügy, a megfelelő
intézkedéseket megtette. A Fürdőtől kapott tájékoztatás nem megfelelő, mellyel kapcsolatban hétfőn
lesz megbeszélés, úgy véli ez megfelelő eredménnyel fog járni.
Várfi András polgármester megköszönte a bejelentéseket, hozzászólásokat. Bejelentette, hogy május
1-én a XI. Sajt- és Túrófesztivál kezdődik, melyen sok esemény, rendezvény lesz. A kétnapos
rendezvényen az eredményhirdetés és a koncert ideje felcserélődik, azaz a korábban meghirdetésre
kerülő időpontoktól eltérően május 2-án a koncert 10 órakor, az eredményhirdetés 11 órakor fog
kezdődni. A rendezvény az Ossian koncerttel záródik. Mindenkinek jó és hasznos szórakozást kívánt.
A jelenlevőket tájékoztatta, 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

Béres János
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hitelesítő

hitelesítő
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