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Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. március 13-i soron kívüli ülésén az Endrődi
Népházban.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Babos László, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya Lajosné, Jakus
Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Timár Irén, Dr. Palya József, Putnoki
László, Rácz Imre képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Enyedi László osztályvezető,
A napirendi pont tárgyalásában érintettek
Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a soron kívüli ülésen megjelent képviselőket, a Jegyző urat,
Aljegyző urat, a hivatal részéről jelenlévőket, és valamennyi érdeklődőt. Köszöntötte még a sajtó
képviselőit, valamint a megjelent érdeklődő Külön köszöntötte Domokos László országgyűlési
képviselőt, a Békés Megyei Közgyűlés elnökét, Dr. Dávid Sándor főjegyzőt, Dr. Hajnal Lajost, a
Békés Megyei Tudásház igazgatóját, valamint Dr. Kovács Józsefet a Gyulai Pándy Kálmán Kórház
főigazgató főorvosát. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 12 fő.
Hiányzott az ülésről Béres János, Illés János, Izsó Csaba, Szabó Balázsné és Vass Ignác képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Lehóczkiné Timár Irén és Babos László képviselőket.
A soron kívüli ülés napirendjét a meghívó szerint javasolta meghatározni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
105/2010. (III. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Békés Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai a Békés megyében élők
ellátása és a megye fejlesztése érdekében
2. Csatlakozás a közös földgáz beszerzéshez
3. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Békés Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai a Békés megyében élők ellátása
és a megye fejlesztése érdekében

185

Várfi András polgármester a napirendi pont bevezetéseként elmondta, nem szerepel külön napirendi
pontként, de Dr. Kovács József főigazgató főorvos és Hajnal Lajos igazgató úr a saját intézményéről
tart bemutató beszámolót a megjelentek részére. Felkérte Domokos Lászlót a Békés Megyei
Közgyűlés elnökét tartsa meg beszámolóját.
Domokos László elnök köszöntötte a megjelenteket. Bemutatta Dr. Dávid Sándor főjegyző urat,
köszöntötte Dr. Csorba Csaba jegyzőt. A soron kívüli ülés, mely azért is rendkívüli, mivel a téma egy
része a válságra adott válaszról szól. Ilyen napirendje a testületeknek Magyarországon nincs, kihívás,
nem szokásos. A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár igazgatóját, Hajnal Lajost, valamint a Gyulán
levő Pándy Kálmán Kórház vezetőjét kérték fel az intézményük bemutatására. A kórház Gyulán van,
de az intézmény Megyei fenntartású. Elmondta, Békés Megye sok szempontból sajátos a többi
megyéhez képest, nem egy nagyvárosa határozza meg. 320 ezer lakosával a népesség szempontjából a
legnagyobb a megyeszékhelyek kivételével. 43 megyéje van az országnak, mivel közjogilag levezetve
a megyei jogú városokat külön számítva nem csak 19 megye számít. A Megyei Önkormányzat
hálózatos felfogásban működik, ugyanúgy az intézményei is. Minden településen hálózatszerűen
jelenik meg, igazgatási színtere helyezkedik el egy városban. Teljes tartalmi szolgáltatást tud nyújtani
a megye minden lakosa számára. Prezentáció segítségével ismertette a Megye működését.
Az Otthonunk Békés Megye több, mint egyszerű szlogen. Lélektanilag jelentőssége, az otthonunkat
szeretjük. „Közös munkák, értékeink, hagyományaink ápolása a jövő záloga, hiszen Békés megy
mindannyiunk otthona.” A szlogen a rendezvénysorozat szlogenje, de az új típusú szerepvállalásban,
érdekeket képvisel, értéket véd, és a megye egészében gondolkozik, közszolgáltat. Az ünnepi
köszöntőben megemlített társadalmi szerepvállalás, az összefogás megyéje, mely a 2006. őszén
megalakult Képviselő-testület szlogenje is. A megyék életében a 2006. év fontos volt, hiszen júliusban
a kormány benyújtotta a megyék megszüntetéséről szóló törvény tervezetét, melyet, ha akkor
elfogadnak, akkor a megyék most nem léteznének. Úgy gondolja, a megyéket nem lehet felszámolni,
mert utána csak egy több tíz, akár száz kilométerre lévő városban lehet döntési pontot létrehozni.
Igazából a rombolásról szólt volna amellett, hogy biztosan alávetett lett volna Békés megye, ezért is
szavazott ellene. Az őszi választások során létrejött az új testület, új szerkezetű megyét kellett
létrehozni. Folyamatos pénzügyi leépítés politikáját hirdették meg a megyék irányában. Pénzügyileg is
átlagosnál jobban sújtották a megyéket, mely ezután a településekre is kiterjedt. Centrális, drasztikus
központi kormányzati centralizációval szemben megpróbálnak egy ellensúlyozó megyét létrehozni
azóta. Fontos eleme volt, hogy az intézményeik erejét koncentrálták, mindenhol a telephelyeket,
szolgáltató helyeket próbálták fenntartani. Négy nagy blokkban működteti a Békés Megyei
Önkormányzat az intézményeket. Közoktatás – három intézménnyel, Egészségügy – A Pándy Kálmán
Megyei Kórházzal, Szociális ellátás, Gyermekvédelem – három intézménnyel valamint a
Közművelődés és Közgyűjtemények – öt intézménnyel. Az intézményeket – prezentáción
fényképekkel illusztrálva – részletezve elmondta, a Harruckern János Közoktatási Intézmény tíz
intézmény jogutódja, az intézmények nagy részét leadták a feladatok végzésével együtt. Ugyanígy az
egészségügy területén is. Az intézményben a gimnázium oktatást megszüntették, ellenben a Hunyadi
János Közoktatási Intézményben, ahol éppen ezt kellett létrehozni Mezőkovácsházán. Az orosházi
intézményrészt még 2002-2003-ban önkéntes átadással kapták meg. Magyarbánhegyesen bentlakásos
intézmény működik. Harmadik oktatási intézmény, a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
Dévaványai telephellyel, nem fenntartható üzemeltetésben. 30-50 milliós veszteséggel vették át, ma
már nincs pótbefizetési igény. Az épület viszonylag jó állapotban van, viszont sokat kellett rá költeni,
főleg a kollégium kialakítása miatt.
A Pándy Kálmán Megyei Kórháznak 2000 főt meghaladó foglalkoztatottja van, mellyel a megye
legnagyobb foglalkoztatója, egyben Gyula városának is. Az intézményről részletesen Dr. Kovács
József főigazgató főorvos fog tájékoztatást adni.
A Szociális ellátás, Gyermekvédelem intézményekkel kapcsolatban bővebben szólt, mivel az egész
megyét behálózza az intézményrendszer. Nem csak intézményi ellátást nyújt a gyermekvédelem.
Hitük szerint legjobb az örökbefogadás, azt követően a nevelőszülői intézmény, majd a lakásotthon.
Sajnos van 18 éven aluli bűnözés, melynek problémáját a Megyei Önkormányzatnak kell ellátnia. A
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Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központban nemcsak a
szociálisan nehéz helyzetűek számára, a gyomaendrődi Gyámügy által is ide helyezik el a
gyermekeket, a gyermekvédelmi intézményrendszerbe. Ide kapcsolódik a középső súlyos
fogyatékosságúakkal foglalkozó intézmény, mely Békéscsabán található, több, mint 200 ággyal. Itt
szakosított ellátást kapnak, tartós rehabilitációt és ellátást nyújtó intézmény. Mindkét típusú ellátás
folyamatosan 3-500 millió forintos veszteség terheli, minden évben ki kell egészíteni az ellátás
működtetéséhez. A megyéktől éppen ezekhez a kiegészítő tevékenységekhez vette el a kormányzat a
pénzt, SZJA és járulékok formájában. 2006-ban 2,1 milliárd bevétel volt, 2009-ben már csak 350
millió forint volt SZJA tekintetében, illetékbevétel esetén hasonlóan alakult. A kórház szintén másik
10 milliárdos intézmény.
Másik szociális rendszer a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum, Békési székhellyel,
Dévaványa, Füzesgyarmat, Vésztő, Okány telephelyekkel. A másik a Szarvasi ellátó központtal a
Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Nagyszénás, Magyarbánhegyes és Mezőkovácsháza
idősellátás és rehabilitációs ellátással. Többek között szociális foglalkoztatással is foglalkozó
intézmény. Felnőtt emberek, akik a hétköznapi életbe nem engedhetők ki, azoknak az energiáit kell
lekötni, nehéz őket mindennapi munkával ellátni, az ilyen jellegű foglalkoztatók beszűkültek.
A negyedik nagy intézményrendszer a Közművelődés és Közgyűjtemények köre, mely magába foglal
öt intézményt. A Békés Megyei Jókai Színház, a Napsugár Bábszínház, akiknek leginkább feladata a
megyejárás kapcsán minden település bejárása, ott szolgáltatás nyújtása. A nagy előadásokat a színház
épületében tartja. Jelentős megújuláson esett át mindkét intézmény. A Békés Megyei Múzeumok
Igazgatósága sajátos szolgáltatóhely, mely Békéscsaba mellett Gyulán, Vésztőn és Biharugrán is van.
Legismertebb, legnagyobb értéket hordozó és legnagyobb megújuláson átesett a Munkácsy Múzeum.
A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár a kortörténet alakulását követi magán. Megpróbálnak három
év alatt húsz év lemaradását bepótolni. A könyvtár nevét is azért változtatták meg, mivel olyan helyről
van szó, ahol a tudáshoz jutást kaphatják meg az emberek a mindennapi boldogulásukhoz. Egy szint
hozzáépítésével helyett kapott az épületben a Békés Megyei Hírlap szerkesztősége. A Tudásházról
később igazgató úr bővebben nyújt tájékoztatást. Az ötödik intézmény, mely a Közművelődés és
Közgyűjtemények intézményrendszerét alkotja, a Békés Megyei Levéltár, Gyulán helyezkedik el. Az
ajtót kinyitották és a poros iratok tárolásán túlmenően rendhagyó történelem órákat tartanak az
épületben. Megyetörténeti kiállításokat, kutatásokat rendeltek meg, a megye történetének nagy része
itt található, mely adatok digitalizálásra kerültek, így világszerte olvashatók. Néhány képpel
illusztrálta intézményi beszámolóját.
Az intézményrendszer teljes átalakítása még nincs teljesen kiforrva. Tavaly júliusban döntöttek arról,
hogy a nem szakmai kiszolgáló feladatoknak úgynevezett hálózatos koncentrációját hozzák létre, azaz
nem önellátók az intézmények. A koncentrált feladatellátás a szolgáltatások végzésére 2011-re fog
befejeződni, így ezek ellátásával jelentős költségcsökkenés hajtható végre. Nehéz lépéssorozatról van
szó, mivel megrendelőként kell az intézményvezetőnek a szolgáltatások végzésének megrendelésénél
szerepelni. A teljesítményigazolásokat szintén meg kell tanulni. Jellemzően a Kórház tisztítási
szolgáltatást is végez. Az alkalmazottak 25%-a érintett ebben a körben, azaz akik a munka feltételeit
teremtik meg. 2009-ig veszteség nélküli önkormányzat volt, mivel mindig is kevés pénzből kellett
megtalálni a megfelelő működtetés módját. Január 1-től az ingatlanok pótlásának számviteli rendszerét
kezdték el megépíteni, így nem csak rezsije van az ingatlanoknak, hanem felújítási forrásteremtő ára
is. Általában azért marad el a felújítás, mert elfelejtik megképezni az alapot, egy-egy nagyobb összeg
összegyűjtésére. A kórház már 10 éve így működött, most a többi intézményre is kiterjesztésre kerül
ez a módszer. Mindezeken felül nehézséget okoz még, hogy több mint ötszáz féle tevékenységet,
terméket, szolgáltatás nyújt a piac irányába az ellátó rendszer. Az államháztartási törvény szerint
önköltségnél nyereségesebben kell szolgáltatni. Legnagyobb kihívás, hogy technikailag, fejben és
szellemileg is. Ennek érdekében úgy határozták meg a szolgáltatások körét, hogy csak a megyei
intézmények felé szolgáltassanak. A megye intézményei közül jó néhány létrehozására törvényi
kötelezettség volt, melyre ma már nem adnak támogatást, párat példaként megemlített. Integrált
fejlesztés nincs a megyében, mindenre külön-külön pályázatot kell benyújtani. Nagy a
koordinálatlanság, mely a megye tagadásából is adódott. Jövőben újból integrált fejlesztési tervekre
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lesz szüksége az országnak, a megyéknek, valamint a településeknek is. Vasútfejlesztések Aradig
folytatódnak. A régészeti feltárások ügyében nincs előrehaladás, annak ellenére, hogy segítséget
ajánlottak fel a megye részéről. A 44-es út építéséhez most a kecskemétiek szerezték meg a jogot az
előkészítéshez. Ennek kapcsán vállalták most el, hogy Kondorostól Gyula országhatárig a
megvalósíthatósági tanulmányt adták be. Ehhez kapcsolódik, hogy a 46-os út GyomaendrődMezőberény szakasz tervezési folyamatát kézbe vették, meghosszabbítva a Méhkeréki határig,
valamint a Mezőberényi elkerülőt is tervezve.
Nemzetközi partnerkapcsolatokból kiemelte a határmenti partnereket, Arad, Bihar és a Vajdaság.
Közös fejlesztésű programokat hajtanak végre. Helyesnek véli, ha aradi, bihari és vajdasági
kapcsolatokat építenek a települések, így juthatnak ilyen eredetű fejlesztési támogatásokhoz.
Természetesen rendelkeznek távolabbi kapcsolatuk is, példaként említette az indonéziai kapcsolatot.
Keresik a kapcsolatokat a békés megyei mezőgazdasági felesleg eladására.
A Növekedésorientált programok kilenc eleméből először a kötvény kibocsátást említette meg. A hitel
akkor jó, ha termel és fejleszt. Lakásfejlesztési programot indítottak szolgálati lakások
megvásárlásával. Szakképzés, felnőttképzés esetén a kormány és az unió nem adott elég pénzt
fejlesztésre, így tanszálloda rendszerű kollégium fejlesztést hajtottak végre Békésen, Gyulán és
készítenek elő Orosházán, Mezőhegyesen és Dévaványán. Lényege, amikor nem kollégiumként
működik, akkor a piacon értékesítik, leginkább a turizmus területen. Közös beszerzés a gázbeszerzés
esetén megyei érdeklődésre előző esetben 42, most több mint 70 település érdeklődik. Országosan is
elsők között voltak. Érdekképviselet elemként a szakmai konferenciákra hívta fel a figyelmet, melyek
különböző témakörben már lezajlottak. Például közigazgatás, legutóbb egészségügy témakörben,
következőleg pedig a közbiztonság, közrend témakörben tartanak szakmai konferenciát március 23-án.
Legnagyobb áttörésnek a Kommunikáció, marketing és piacrajutás elemet emelte ki a
növekedésorientált programból. Következőként a kutatási feladatok megrendelését különböző
témakörökben, például értékalapú-, idősügyi-, vízminőség javítási kutatás, illetve klaszterszervezés
informatikában saját erőből, valamit gyógyításban pályázaton keresztül. A Civil szervezetek
támogatása kiemelt súlypontként szerepel. Felsorolta még a pályakezdő diplomások támogatását,
valamint vállalkozások támogatását mikro-hiteleken keresztül.
A megye gazdasági szereplőinek legnagyobb gondját abban látja, hogy nem látnak néhány hónapnál
előrébb. Ennek okát abban látja, hogy nem tudják kik a vevőik, kinek tud eladni, így addig nem tudnak
befektetni sem. Megpróbálja a Megyei Önkormányzat a turizmusban a megye marketingjét saját
pénzből felgyorsítani elsősorban Románia és az ország felé belföldön. Tudatos, jó képet kell
kialakítani, mely azt mutatja, hogy ide érdemes eljönni. Ehhez kapcsolódik, hogy olyan élményeket
adjanak a vendégeknek, melynek tartalmuk van. Megpróbálják a településeken a programoknak
tartalmi értékeit növelni, behozni a kultúrát, gasztronómiát. Ha már az élelmiszerre büszkék vagyunk,
akkor azt inkább készételként vigyék el, melyben fontos a hozzáadott érték. A szakács munkája
ötvenszeresére tudja növelni az élelmiszer árát. A Tímár családhoz gratulál a városban, más
településeken is. Európai szinten készítik az ételeket. A vendégek a minőséget keresik. A vonzerő
programokat befektetésként kezelik, ezért támogatják például a Sajt- és Túrófesztivált.
Kiemelte még egyszer a szakképzés szerepét. Tarthatatlannak ítélte, hogy a jövő elherdálása folyik,
nem hagyható, hogy nagyipari termeléshez kapcsolódó képzés folyjék. Tartalmilag meg kell újítani az
épületeket, tananyagot, az egész szemléletet. Az unió programjába kapcsolódtak be, valamint saját
programot is végrehajt a megye.
A hitel ügyében manapság nem lehet az országban előre jutni. Forgóhitelt nem adnak a bankok.
Háromhavi küzdelem után rájöttek, hogy egyre inkább nehezítik a pénzintézetek a feltételeket, nem
voltak lokális szinten segítőkészek. Így a hagyományos mikrohitel rendszert erősítették fel, mely már
sikeresen zajlik a kisvállalkozókhoz való kihelyezésben.
Kiemelte a programok közül még a turizmust, mely esetében nem csak kommunikálják a megyét,
hanem szállásfoglalási rendszert is bevezettek. Gyomaendrődön is több panzió tulajdonosa be tud
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szállni a foglalásnak ezen módját. Internetes szállásfoglalásra létrehozták a megyei programot, mely
még most is épül.
Újdonságként említette, hogy a megyének nem csak igazgatnia és szolgáltatnia kell, hanem piacot
építenie, ezért létrehozták az online felületen a webáruházat, az értékesítési felületet és a megyei
digitális újságot. Olyan teret kell építeni, mely régen a piactér volt. A helyi termék, helyi piacon való
értékesítésének engedélyezése esetén, a késztermékek eladására is helyi szinten fog sor kerülni, mely a
városok dolga lesz. Egyelőre a megye a saját intézményének szolgáltatását helyezi ebbe a digitális
térbe, mindez új felfogást igényel. Példaként említette egy békéscsabai drótfonó piacát, mely az ország
minden részére szállítja termékét.
Az új szellem és technikák behozatala a múlt év terméke volt. 2007. év óta küzdenek a
munkahelyteremtő programmal. Nincs a megyében olyan termék, mely eladható lenne. Amíg a
gazdaság nem élénkül meg, addig ezen területen mindenkinek nehéz a helyzete.
/Dr. Palya József képviselő az üléstermet elhagyta, jelen van 11 fő képviselő./
Vállalkozásélénkítésről elmondta, tartós szerződéses rendszerben gondolkodnak a bérlők felé. Így
működik a Békés Megyei Tudásház, ahol 8-9 évre vállaltak a bérlők bérletet, így a fejlesztéseket a
megye végrehajtotta.
Munkahely megtartó programok keretében a meglévő munkaerő megtartása és a végzett diplomások
szaktudásának érvényesülése érdekében tudatos munkát kell végezni. Ehhez kapcsolódik a
Tudásházban a munkanélkülieknek szánt segítségek kidolgozásában.
Megemlítette Gyomaendrőddel való együttműködésként a Sajt- és Túrófesztivál, a Kerékpárverseny,
Kajak-Kenu verseny, Napsugár Báb Együttes, Viharsarki Táncegyüttesek találkozója támogatást
kapott, ugyanígy a Halfőző versenyben is. Mindabban mely vonzóbbá teszi a várost. A fiatal
korosztály esetében a diszkókban keresik fel a diszkókat az I Love Békés Megye programmal nyár
elején a várost. Békéscsabán már jól szerepelt ez a program.
A civilekkel való együttműködés, kultúra, sport esetén tudatosítani kell, hogy a fiatalok 60%-a nem
találkozik a sporttal. Előadását befejezve felkérte Dr. Kovács József főigazgatót a Pándy Kálmán
Kórház bemutatására.
Dr. Kovács József főigazgató főorvos bemutatkozását azzal kezdte, hogy kifejezte milyen
megtiszteltetés számukra a Megyejárás keretében az egészségügy, kórház bemutatkozhat. Elmondta,
minden szakmának van egy küldetése, miszerint a beteg érdeke a legfőbb törvény. Sajnálattal mondta,
hogy az utóbbi időben ez sajnos sokszor sérült. Azonban az élethez és az egészséghez való jog az
alkotmány szerint emberi jog, mely minden egyéb törvényt felülír. A kórház területén új patológiai
részleg épül 600 millió forintból, európai színvonalon, megyei segítséggel. 1846-ban nyitotta meg a
kapuit a kórház, akkor, mint vidéki kórházról tudtak hadi szempontból is. 1472 ággyal működnek, 815
garantált ággyal. Gyulán működnek Megyei Önkormányzati tulajdonban és komoly fejlődés előtt
állnak, melynek második szakasza most kezdődik a pályázatok által. A bemutatkozást az intézményről
készült fotókkal illusztrálva folytatva tovább elmondta még, hogy a gyermekosztályt központi
telephelyre kívánják beintegrálni. Összesen négy telephelyen való működéssel Gyulán kívül még a
Tüdőkórházban, Mezőhegyesen és Szeghalmon kívánják megvalósítani. Néhány speciális
beavatkozáson kívül minden beavatkozást el tudnak végezni a kórházban. Humánerőforrás
szolgáltatásukat azért tartja fontosnak, mivel a megjelent törvény feltételei tarthatatlanok. A
gazdálkodásuk stabil, mely szoros tulajdonosi kontrollálás és segítség mellett lehet csak
megvalósítható. Minőségbiztosított a kórház, kétévenkénti auditálással. A bérkiadások a
legmagasabbak az intézmény esetén, így is 70%-a a dolgozóknak minimálbéren látnak el magas
szintű, minőségi munkát. Kiemelte a prevenció szerepét, azaz, ha sok problémát meg tudnak előzni,
kevesebbet kell majd később gyógyítani. Sajnos a szűrések területén a kezdeményezés megrekedt,
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pedig fontos az időben való felismerése és kezelése a betegségeknek. 100 betegből 89-et láthatnak el, a
többi be kell sorolni. Gyomaendrőd vonatkozásában elmondta, sokan igénybe vették a kórház
szolgáltatásait. Sok új szolgáltatásuk van, melyek fizetős szolgáltatások. Úgy véli igyekeznek a
hagyományukat, megyei kórházi jellegüket megtartva, alapértéküket képviselni és szolgálni a megyei
lakosok érdekeit. Megköszönte a bemutatkozás lehetőségét.
/Gellai Józsefné képviselő asszony az üléstermet elhagyta, jelen van 10 fő képviselő./
Domokos László elnök megköszönte a bemutatkozást. Bemutatta Hajnal Lajost a Békés Megyei
Tudásház vezetőjét, egyben felkérte, mutassa be az intézményt a megjelenteknek.
Hajnal Lajos intézményvezető bemutatkozását prezentációval kísérve megkezdte. Úgy véli több
kezdeményezést kell ahhoz megvalósítani, ahhoz, hogy valami elindulhasson. 2007-ben döntött úgy a
Megyei Önkormányzat, hogy három megyei intézményt összevonva hozza létre a Békés Megyei
Tudásházat. A megyei Könyvtár, Művelődési Központ valamint a Békés Megyei Humánfejlesztési
Központ összevonásával jött létre az új intézmény. Az intézmények egységei jelenleg úgy működnek,
hogy a közművelődés a Színház alá szerveződött. A könyvtár egyre inkább internet,
információáramlásról szól. A pedagógiai szakmai szolgáltatás pár ember munkáját jelenti, az egykori
Pedagógiai Intézet által kiadott kutatási anyagban Békés Megye referencia értékként már megjelent.
Sajnos pénz e tevékenységekre államilag nincs. A pedagógiai szakszolgálat fontos szakmai feladatot
lát el. Az összes finanszírozásnak csak 30%-át vállalja az állam át. Beszélt az információ szolgáltatás
formájáról, arról hogy a problémakezelésük milyen újszerű. Részletesen kifejtette azokat az
információs, informatikai új komplex ismeretek, menedzsmentek megjelenését, melyekre egyre inkább
szükség van. Példákkal jellemezte azokat az ágazatokat is melyeknek a jövőben egyre több
szolgáltatási hányada lesz, ahol nem raktárra termelnek. Sok ember sokféle tudását kell összegyűjteni,
azokat rendelkezésre bocsátani megfelelő formában. Bővebben kifejtette a megyei, országos és
világszerte terjeszthető tudás fontosságát. A Tudásház jelenti az intézményt, valamint azt az
összességet, melyet az ott elhelyezett intézmények, cégek sokasága, azok feladatellátása. A
kapcsolatok ezáltal erősödnek, szolgáltatásukban egymás szolgáltatását preferálják. Példaként
említette, az épületben helyezkedik el egy országos számítástechnikai cég helyi szervezete, a Békés
Megyei Hírlap szerkesztősége. Megköszönte a bemutatkozási lehetőséget.
Domokos László elnök kiegészítésként elmondta, még minden mozgásban van. Több intézmény
esetén hasonlóan folyamatban van a működéshez szükséges optimális rendszer kialakítása. Kifejezte,
mindezen intézmények esetében fontos, hogy a gyomaendrődi lakosok számára is rendelkezésre állnak
ezek a szolgáltatások. Interaktívvá akkor tehető, ha a másik oldalon is tudnak ezekről és keresik a
szolgáltatásokat. Ezt a célt szolgáltatja például a helyi, Határ Győző Városi Könyvtárral való kapcsolat
is. A Megye nem csak intézményeken keresztül szolgáltat, hanem mint hivatal, mint testület is próbál
koordinálni, súlyokat helyezni. Érdekeket próbálnak koordinálni, felnagyítani egy-egy település erejét
azzal, hogy segítséget nyújt egy-egy ügyében.
A színház tekintetében elmondta, szomszédoló jelleggel Békés megyében az összes környező ország
felé egy kulturális hidat épített azáltal, hogy a művészek találkozási pontjaként színteret ad. A horvát
program keretében jelenleg Trenk, avagy a vadbáró című színdarabot mutatják be.
Átnyújtott Polgármester úr részére 30 darab színházi belépőt a március 19-i előadásra.
Krattinger Mártont bemutatta, aki segítette a mai program létrejöttét. Felajánlotta segítségét a
kapcsolattartásra a város és a megye között.
Várfi András polgármester megköszönte Elnök úr és az Igazgató uraknak a tájékoztatást.
Ungvölgyi János a Endrődi Közösségi Ház üzemeltetője a Templárius Alapítvány vezetőjeként
megköszönte a lehetőséget, hogy a Megyejárás programjának helyszínéül a Népház épületét
választották. A falon kiállított „Norvégia képekben” kiállítás is a megyei program része. Elmondta
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még, hogy fiatalok részére indítanak április 9-én éjszakai ping-pongozási programot. Felajánlották azt
a lehetőségüket, hogy kulturált helyet tudnak biztosítani szórakozási lehetőségeknek. A kapcsolatot a
megyei illetékessel kívánják felvenni.
Domokos László elnök úr tájékoztatásul elmondta, Szabóné Csendes Ildikó, mint sportreferens, aki
ifjúsági ügyekkel foglalkozik, felveszi a kapcsolatot a rendezvények szervezésével kapcsolatban.
Várfi András polgármester áttért a második napirendi pont megtárgyalására.
2. Napirendi pont
Csatlakozás a közös Földgáz beszerzéshez
Várfi András polgármester felkérte Jegyző urat az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző úr tájékoztatásul elmondta, nem előzmény nélküli az előterjesztés tárgya,
mivel már a korábbi csatlakozás előnyeit a város már élvezi. A gázár emelkedés egyik ellentétje lehet
egy olyan méretű közös közbeszerzés lefolytatása, ahol olyan méretű piaci szereplő lép a közbeszerzés
színterére, aki eredményt tud elérni. A Szindikátusi Szerződés aláírása határidőhöz kötött, valamint a
közbeszerzési eljáráshoz a csatlakozás, így kérte a Képviselő-testületet fogadják el a határozati
javaslatot.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 10 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Jakus Imre igen,
Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
106/2010. (III. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával kinyilvánítja
csatlakozási szándékát a Békés Megyei Önkormányzat gesztorságával megvalósuló közös
földgáz beszerzés folyamatához. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
jelen határozatával jóváhagyja a Felek közt létrejövő Szindikátusi Szerződést és felhatalmazza
a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az alábbi formában:

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS
Alulírott Önkormányzatok, önkormányzati intézmények, önkormányzati kistérségi társulások
(a továbbiakban jelen megállapodásban: „Önkormányzatok”) ezennel – energia beszerzési
feladataik összehangolása céljából – a Békés Megyei Önkormányzat (a továbbiakban:
„Gesztor”) koordinálása mellett az alábbi együttműködési megállapodást (Szindikátusi
Szerződés) kötik:
I.
Előzmények
I.1. A Gesztor, mint területi önkormányzat olyan helyi önkormányzat, mely kiemelten kezeli
többek között a települési önkormányzatokkal való társulások megszervezését, érdekösszehangolási célból és elősegíti a helyi Önkormányzatok együttműködését, fejlesztését és
működési feladataik hatékonyabb megvalósulását.
I.2. A Gesztor az előzőekben jelölt feladatok ellátásával kapcsolatosan saját tevékenységében
nyomon követi az Önkormányzatok működésével kapcsolatos külső (főként gazdasági és
társadalmi) környezet alakulását és vizsgálja azokat a területeket, melyek terén az
Önkormányzati együttműködés eredményesen fejleszthető. A Gesztor érdekelt az
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együttműködéssel kapcsolatos kezdeményezések megszervezésében. Ezen keretek között a
Gesztor megvizsgálta a földgáz (a továbbiakban: energia) közös beszerzésére vonatkozó
térségi együttműködés lehetőségeit. A Gesztor jelen Szindikátusi Szerződés alapján
előkészítette és kialakította azokat a jogi kereteket, melyek a közös energia beszerzés
előkészítése és lebonyolítása feltételeit képezik.
I.3. Az Önkormányzatok érdekeltek abban, hogy fenntartsák és javítsák a működésükkel
érintett megye gazdasági környezetét. Ennek keretében érdekeltek abban, hogy a saját és
intézményeik energia-beszerzési feltételeit optimalizálják, összehangolják és ezáltal
csökkentsék működési költségeiket.
I.4. A fentiek alapján Felek megállapítják, hogy az energia felhasználással kapcsolatos
fentiekben írt céljaik összhangban állnak és közösek. Erre tekintettel érdekeltek abban, hogy
közösen megvizsgálják az energia felhasználással kapcsolatos kérdéseket és
együttműködjenek a liberalizált energia piacon a közös összefogással, piacszervezéssel
kialakítható előnyök elérése végett. Az együttműködés az energia igények kielégítésére
irányuló közös beszerzési tevékenységek lehetőségeinek elemzésére, felkutatására és az abból
adódó előnyök kihasználására is irányul. A Felek előzetesen is vélelmezik, hogy a nagyobb
energia igénnyel rendelkező fogyasztók és fogyasztói közösségek kedvezőbb beszerzési
feltételeket érhetnek el, mint egy-egy kisebb fogyasztó, vagy fogyasztói közösség.
I.5. Felek lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy jelen Szindikátusi Szerződéshez – így a közös
energia beszerzéshez - csatlakozzanak más Önkormányzatok, vagy ezek intézményei és
kistérségi társulásai is, ha ezen alanyok elfogadják magukra nézve kötelezőnek a jelen
szindikátusi szerződésbe foglalt szabályokat és vállalják a közös energia beszerzéssel
kapcsolatos együttműködést. A csatlakozással ezen alanyok jelen Szindikátusi Szerződésben
Félnek minősülnek. A csatlakozásra jelen Szindikátusi Szerződés aláírását követő 5. napig van
lehetőség a mellékelt csatlakozási nyilatkozattal.

II.
Együttműködés célja
II.1. A Felek jelen Szindikátusi Szerződésbe foglalt együttműködésének a célja: közös energia
beszerzés feltételeinek a megteremtése, a beszerzés formális és tartalmi kereteinek a
meghatározása, az energia beszerzés végrehajtására vonatkozó felhatalmazások megteremtése
és a közös energia beszerzés érdekében vállat kötelezettségek meghatározása. A jelen
Szindikátusi Szerződés kiterjed az Önkormányzatok, az önkormányzati kistérségi társulások és
az önkormányzatok fenntartásában lévő intézményeik (ha az Önkormányzat nyilatkozatából
más nem következik, akkor az önálló jogi személyiségű intézmények csatlakozási
nyilatkozattal jelölik meg a saját fogyasztási helyeiket és vállalnak kötelezettséget, a jelen
Szindikátusi Szerződésben írtak elfogadására) 0-100 m3/h teljesítményű földgázfogyasztási
helyeikre, továbbá az általuk külön megjelölt más 100 m3/h feletti teljesítményű
földgázfogyasztási helyekre is. Kiterjed továbbá a jelen Szindikátusi Szerződéshez – az I.5.
pont alapján - csatlakozó további Felek által megjelölt földgáz felhasználási helyekre is.
II.2. A Szindikátusi Szerződés további célja, a közös energia beszerzés során olyan feltételek
megteremtését jelenti, melyek elősegítik az energia beszerzésére Felek által fordított várható
költségek csökkentését, a korábbi közös beszerzés során elért költségszint megtartását. Ebből a
célból és az együttműködés teremtette lehetőségeket kihasználva, a közös energia beszerzés
során – a Felek fogyasztási kapacitásának és energia felhasználásának összességében rejlő
lehetőségeket kihasználva – a Felek együttesen, a Gesztor által összehangoltan kívánnak
fellépni.
II.3. A Felek a Szindikátusi Szerződés II.1 és II.2 pontjaiban meghatározott cél érdekében
jóhiszeműen együttműködnek egymással és minden szükséges döntés meghoznak ill.
intézkedést megtesznek, továbbá elkövetnek azért, hogy az ott meghatározott cél
megvalósuljon.
II.4. A Felek a közös energia beszerzés érdekében, teljes ellátás alapú - földgáz energia
beszerzésére irányuló - energia beszerzési társulást hoznak létre a Gesztor koordinálásával
jelen Szindikátusi Szerződés tartalma szerint.
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III.
Közös energia beszerzési pályázat
III.1. A Felek a Gesztor közreműködésével a 0-100 m3/h teljesítményű, továbbá az ezeken
felül is általuk megadott saját és intézményi felhasználási helyeik esetében (jelen Szindikátusi
Szerződés időtartama alatt) közös közbeszerzési eljárást írnak ki (a továbbiakban: pályázat) az
energia (földgáz) beszerzéseik vonatkozásában. A közös pályázat együttesen, az összes
gázigény vonatkozásában kerül kiírásra, a 2010-2011-es gázév (gázév a 2010. július 01. és
2011. június 30. közötti időszak) időszakára. A közös pályázat során olyan feltételek
biztosítására is törekedni kell, mely lehetővé teszi a Félnek minősülő Önkormányzatok
közigazgatási területének lakosai - mint földgázfogyasztók - számára egy kedvezményes
gázellátás lehetőségét, a kedvezmény mértékének az adott felhasználási helyen érvényes
mindenkori egyetemes szolgáltatási ár mértékéhez kell viszonyulnia.
III.2. A közös energia beszerzési pályázatot a Felek, mint ajánlatkérők együttesen, a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései
szerint lefolytatott közbeszerzés keretében bonyolítják le akként, hogy az adott Fél, vagy
közbeszerzésre kötelezett intézménye külön-külön lesznek ajánlatkérői az eljárásnak. A közös
közbeszerzést a Felek a Gesztor 135/2009. (V. 22.) KT. sz. határozatával elfogadott
közbeszerzési szabályzata szerint bonyolítják le (a közbeszerzési szabályzat jelen Szindikátusi
Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi), így az ajánlatkérők alávetik magukat ezen
eljárási szabályok alkalmazásának a jelen Szindikátusi Szerződés alapján folyatott
közbeszerzés során. A Felek a közbeszerzési eljárássukkal kapcsolatos döntések
meghozatalára Gesztor közbeszerzési bizottságát hatalmazzák meg (a továbbiakban:
„Bizottság”). A közbeszerzés során hozott döntések előkészítésében a Felek képviselői mint
szakmai előkészítők részt vehetnek. Felek felhatalmazzák a Bizottságot a közbeszerzés során
hozott valamennyi döntésre, az ajánlatok nevükben való elbírálását is beleértve. A
közbeszerzési eljárás előkészítésével és lefolytatásával a Felek a Gesztort bízzák meg.
III.3. A Felek – mint ajánlatkérők ill. azok képviselői – jelen okirat aláírásával felhatalmazást
adnak a Bizottságnak arra, hogy a Szindikátusi Szerződés alapján írja ki, bonyolítsa le a közös
energia beszerzési pályázatot, továbbá az ajánlattevők vonatkozásában határozza meg a
részvételi, alkalmassági és ajánlati feltételeket, az értékelés szempontjait tekintettel arra, hogy
a pályázatban az ajánlatkérők által megadott összes és teljes mennyiségre együttesen lehet
csak érvényes ajánlatot tenni (részajánlattételre nincs lehetőség). A Gesztor közbeszerzési
bizottsága ezen felhatalmazás alapján, jelen Szindikátusi Szerződés keretei között vállalja a
pályázat lebonyolítását.
III.4. A Gesztor közbeszerzési szabályzata szerint meghatározza és megbízza a pályázat
előkészítésében és lebonyolításában résztvevő személyeket – így az összes résztvevő szervezet
által delegált személyeket is - és javaslatot tesz a pályázat eredményére a döntésre jogosult
Bizottságnak. A Gesztor a közös energia beszerzés és a pályázat jogi és szakértői támogatására
szakértőt vesz igénybe. A Gesztor által felkért szakértő (a továbbiakban: „Szakértő”) a
………………. ( …………………..) A Szakértő a Gesztorral megkötött szerződés alapján
biztosítja a Gesztor által a jelen Szindikátusi Szerződés szerint vállalt feladatok támogatását - a
jogi és szakmai tanácsadást is beleértve - és biztosítja a közbeszerzési eljáráshoz szükséges
hivatalos közbeszerzési tanácsadói közreműködést is.
IV.
Kötelezettségvállalások
IV.1. A Felek kötelezik magukat arra, hogy gázigényüket jelen Szindikátusi Szerződés keretei
között lebonyolított közös beszerzéssel elégítik ki és egymással a beszerzéssel érintett
energiamennyiség mértéke arányában megosztják a pályázatból származó előnyöket. Felek
kötelezik magukat a pályázaton való részvételre és a pályázat eredményeként kialakuló
szerződések IV.2. pont szerinti megkötésére a jelen Szindikátusi Szerződés mellékletében
jelölt felhasználási helyeik vonatkozásában (a felhasználási helyeket a Felek által a gesztor
részére teljesített adatszolgáltatásban megadott felhasználási helyek jelentik, mely
adatszolgáltatás képzi jelen Szindikátusi Szerződés mellékletét).
IV.2. A Felek kötelezik magukat arra, hogy aláírják a pályázat nyertesével az ellátásukra
vonatkozó energia beszerzésére (megvásárlására) vonatkozó szerződéseket. A Felek kötelezik
magukat arra, hogy a szerződéskötés előfeltételeként a 2010-2011-es gázév kezdetére (azaz
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2010. július 01. napjára) gondoskodnak eddigi energia ellátási szerződéseik megszüntetéséről
és kötelezik magukat a megszűnés időpontját követő naptól az új energia ellátási szerződések
megkötésére.
IV.3. A Felek kötelezik magukat arra, hogy jóhiszeműen a tőlük elvárható mértékben
együttműködnek egymással a pályázat lebonyolításában, a szerződéskötésben, és a lehető
legteljesebb mértékben segítik a Gesztort a pályázattal kapcsolatos feladatokban. Ennek
alapján kötelezettséget vállalnak a pályázattal kapcsolatos adatszolgáltatásra, mely legalább a
következő adatok szolgáltatását jelenti:
földgáz felhasználási hely pontos címe (postai irányítószáma, település neve, utca
elnevezése és házszáma),
földgáz felhasználási hely azonosító száma,
földgáz felhasználási helyet használó intézmény megnevezése,
földgáz felhasználási helyen felszerelt gázmérő m3/h értékű kapacitása (a 100 m3/h
teljesítményt elérő, vagy meghaladó gázmérők esetében a 2010-2011-es gázévre lekötött
kapacitás nagysága m3/h értéken),
földgáz felhasználási hely tervezett gázigényének mértéke a 2010-2011-es gázévre
gnm3 értéken, a mennyiség tervezett havi megoszlásával.
A jelen Szindikátusi Szerződés teljesítéséhez és elszámolásához szükséges további
adatszolgáltatásra a Gesztor felhívása szerinti módon és időben Felek kötelezik magukat. A
Felek jelen nyilatkozat aláírásával felhatalmazzák - a közös energia beszerzéshez kötött célból
- a Gesztort a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére és szükség esetén azok továbbítására.
IV.4. A Gesztor – a Szakértő és Gesztor munkatársainak közreműködésével - az alábbi
szolgáltatásokat nyújtja a pályázat lebonyolítása során:
1.
A pályázat ütemtervének kialakítása
A pályázati tender lebonyolítás menetrendjének, mérföldköveinek, feladatainak, határideinek
figyelembevételével a Bizottság a Szakértő közreműködésével egy – az egyes eljárási
cselekmények határidejét tartalmazó - ütemtervet határoz meg, amelyet a Felek fogyasztói
igényeinek és a törvényi rendelkezések figyelembe vételével alakít ki és gondoskodik a
határidők, feladatok teljesítéséről. A Bizottság felelős személyt jelöl ki, aki a Szakértő
közreműködésével szakmailag támogatja az egyes fázisokat, feladatokat.
2.
Az ajánlatkéréshez szükséges információigény meghatározása
A Bizottság a Szakértő közreműködésével meghatározza a pályázat lebonyolításához
szükséges a jelen Szindikátusi Szerződés IV.3. pontjában meghatározott adatokon esetlegesen
túlmenő további információigényt, amelyet Önkormányzatok részére megküld a szükséges
iránymutatásokkal, sablonokkal.
3.
Ajánlatkérési koncepció, stratégia kialakítása
A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság a Szakértő közreműködésével az adatok
előzetes értékelését követően aktuális piaci információkat felhasználva maghatározza az
ajánlatkérési koncepciót és kidolgozza az ajánlatkérési stratégiát.
4.
Eljárási feltételek meghatározása
A Bizottság a Szakértő közreműködésével az Önkormányzatok fogyasztási szokásait
figyelembe véve az ajánlatkérési koncepció és stratégia mentén meghatározza a
közbeszerezési eljárás legmegfelelőbb fajtáját és az eljáráshoz szükséges dokumentumok
tartalmát, a részvételi és alkalmassági feltételeket, az ajánlattételi feltételekkel és ajánlattételi
dokumentáció feltételeivel együtt.
5.
Szakmailag megalapozott részvételi és ajánlattételi felhívás elkészítése
A Bizottság a Szakértő közreműködésével a fogyasztási szokások és meghatározott feltételek
ismeretének birtokában elkészíti a részvételi és ajánlattételi felhívást.
6.
A tender, ajánlatkérés lebonyolítása
Az eljárás lebonyolítása korrekt átlátható és minden alkalmas ajánlattevő számára azonos
ajánlati feltételek mellett történik, tárgyalásos eljárásban, lehető legkedvezőbb feltételek
elérése érdekében.
7.
Eredmény értékelés, riport
Gesztor közbeszerzési szabályzata alapján a pályázat értékelésére és döntés előkészítésre
feljogosított bizottság a pályázat lebonyolítását követően a Szakértő közreműködésével egy
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vezetői riportot készít el, amely tartalmazza a tender lebonyolításának értékelését, a pályázók
elérhetőségeit, ajánlatok számát, ajánlatok értékét, a tárgyalások eredményét, valamint
prezentálja a várható éves költséget a Bizottságnak. A riport egyaránt tartalmaz statisztikai és
grafikai elemeket.
V.
Díjazások és elszámolások
V.1. Felek megállapodnak abban, hogy a pályázattal kapcsolatos előkészítő tevékenységeik
vonatkozásában felmerülő költségeiket maguk viselik.
V.2. A közös energia beszerzési pályázat lebonyolításával kapcsolatos költségeket a Gesztor
megelőlegezi. A pályázattal kapcsolatosan a Gesztornál felmerülő költséget (mely áll a …
HUF összegű szakértői, tanácsadói díjból és a Gesztor alkalmazottainak munkabér és
közteher ráfordításából az eljárás előkésztésében, lefolytatásában és a szerződéskötésben
végzett tevékenység után összességében … alkalmazott részéről … havi közreműködést
meghatározva … HUF költségen) a Felek az eljárásban a gázévre megadott tervezett
mennyiségek gnm3-nek megfelelő - saját és intézményeik gázfogyasztásának - arányban
viselik. Megtérülő költségnek számít az a költség, mely a pályázat során a részvételi és
ajánlattételi dokumentáció értékesítéséből befolyik. A Gesztor e dokumentációk
értékesítéséből befolyó bevételt a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatban
felmerülő kiadások fedezetére fordítja. A pályázat lebonyolításával kapcsolatos költségeiket
Felek utólagosan, az eljárás befejezését (lezárulását) követő 30 napon belül számolják el és
fizetik meg az azt megelőlegező Gesztornak.
VI.
Záró rendelkezések
VI.1. Ha bármely illetékes bíróság vagy más hatóság szerint a jelen szerződés bármely
rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy végrehajthatatlan, akkor ez arra az adott
rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész szerződés vagy annak bármely más
rendelkezésének érvénytelenségét, hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát. A szerződés
egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak, kivéve ha az adott
rendelkezés hiányában a felek a szerződést meg sem kötötték volna. A Felek kötelezik
magukat arra, hogy az érvénytelen rendelkezés(eke)t az érvénytelenség keletkezésének
időpontjára visszamenőleges hatállyal gazdasági eredményében azonos értékű más hatályos
rendelkezéssel pótolják, e tekintetben jelen szerződést módosítják.
VI.2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az itt lefektetett megállapodások,
valamint a Szerződő Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok – a
pályázatokkal kapcsolatban tudomásukra jutott dokumentumokat és adatokat ill. információkat
is beleértve - a lehető legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Az
információk bizalmassága nem állhat ellentétben a közérdekű adatok nyilvánosságára
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel. Amennyiben ilyen információ átadása szükségessé
válik, az információt átadó Fél köteles arról a többi Szerződő Felet értesíteni, és köteles
ésszerű lépéseket tenni annak érdekében, hogy az információt a további közléstől megvédje.
VI.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges
jogvitáikat elsősorban egyeztetéssel, tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Amennyiben ez nem
vezet eredményre egy esetleges jogvita esetére - hatáskörtől függően - alávetik magukat a
Gyulai Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
VI.4. Jelen Szindikátusi Szerződés az aláírást követően lép hatályba és 2011. június
30.napjáig terjedő időszak alatt van érvényben. A Szindikátusi Szerződés megszűnése nem
érinti a Felek által az V. részben vállat kötelezettségeik teljesítését.
VI.5. Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és a Kbt. rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
A Felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a
mai napon helybenhagyólag aláírták.
Az aláírásokat, a jelen Szindikátusi Szerződéshez csatolt aláíróív tartalmazza, mely a jelen
okirat elválaszthatatlan része.
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Kelt: Békéscsaba, 2010. február ….

(Önkormányzatok)
(Gesztor, úgy is mint részes Önkormányzat)
Határidő: azonnal

Várfi András polgármester befejezésül szólt néhány szót a Népház épületéről, melyet 1930-ban adtak
át Endrődi Katolikus Népház néven. Az épületet már akkor is a kultúra javára kívánták felhasználni.
Jelenleg a felső rész Népház – Kistérségi Konferencia Központ néven szerepel, mivel kistérségi
pályázati pénz segítségével került sor a felújítására. Az utcafronton könyvtár működik. Az jelenlegi
ülés helyszínéül szolgáló helyiséget pedig a Templárius Alapítvány által működtetik. Egyúttal
megköszönte a helyszínt, valamint a megjelentek részére átadott ajándékokat. Elmondta még,
várhatóan 2010. május 8-9-én lesz ünnepség keretében a 80 éves épület fennállásának rendezvénye
egy konferenciával, templomi rendezvénnyel és kulturális programmal. Fontos az is, hogy a kereszt
visszakerül az épület tetejére kultúrtörténeti szempontból. Bízik benne, hogy az ünnepség idejére a
belső rész felújítása is megtörténik a külső homlokzati felújításhoz hasonlóan.
További bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet, mindenkinek szép hétvégét és ünnepi napokat
kívánt, a soron kívüli ülést bezárta.
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hitelesítő
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