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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. november 4-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadása
Liszkainé Nagy Mária
Dr. Csorba Csaba jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján „Az országos és a területi
hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban, a
települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki.”. A törvény 35. § (3)
bekezdése írja elő, hogy „Az (1) - (2) bekezdés szerint elkészült helyi hulladékgazdálkodási tervet az önkormányzat
rendeletben hirdeti ki.”.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a törvény alapján elkészítette Gyomaendrőd Város helyi hulladékgazdálkodási
tervét a 2004. évben, melyet 2005-ben fogadott el.( 2/2005. (I. 28.) KT sz. rendelet)
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 37. § (1) bekezdése írja elő, hogy „A különböző szintű
hulladékgazdálkodási terveket – kidolgozói – hat évre készítik el és két évente beszámolót állítanak össze az abban
foglaltak végrehajtásáról.”
A hulladékgazdálkodási tervet Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. (5600 Békéscsaba, Mednyánszky
u. 17. I/7. sz.) készítette el.
A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltségének megküldtük a
hulladékgazdálkodási tervet véleményezésre. Az 53640-002/2010. ikt. számú véleményében nyilatkozott, hogy a
terv tartalmi elemeiben megfelel a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003.
(VIII.15.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 33-37.
§-ában foglaltaknak, továbbá kiegészítéseket javasolt a tervben végrehajtani, melyet a tervező teljesített. A
hulladékgazdálkodási tervet a törvény 24. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elküldtük tájékoztatásul a
megyei, és a szomszédos települési önkormányzatoknak.
Kérem szíveskedjenek az előterjesztés CD-s mellékletét képező hulladékgazdálkodási tervet elfogadni, valamint
önkormányzati rendeletben kihirdetni.

1. döntési javaslat
"Helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elfogadja a helyi hulladékgazdálkodási tervet.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE2. döntési javaslat
"Helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről rendeletet kíván alkotni.

Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. november 4-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város 2010. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló
beszámoló
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő- testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az 1992. évi XXXVIII. Tv. 79. § /1/ bekezdése szerint a helyi önkormányzat
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2010. évi költségvetését, melyet
az elmúlt időszakban 3 alkalommal módosított.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata háromnegyed-éves mérlegtételeinek a teljesítése a következők szerint
alakult:
Adatok
E Ft-ban
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés I-III. negyedév
Bevétel mindösszesen
4347015
4807534
2403058
Működési kiadás összesen
2431749
2732051
2088179
Felújítás összesen
115169
197368
111448
Fejlesztés összesen
527255
626275
402741
Tartalék
1272842
1251840
0
Egyéb finanszírozási
0
0
7169
kiadások
Kiadás mindösszesen
4347015
4807534
2609537
Önkormányzati szinten a bevételek teljesítésének alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva 50 %-os. A
2.403.058.-E Ft-os bevételből a pénzforgalmilag teljesített bevételek összege 2.379.731.-E Ft, melynek
teljesítése a módosított előirányzathoz 75,34 %. Az összes bevételből a fennmaradó 23.327.-E Ft pénzforgalom
nélkül teljesített bevétel, mely az előző évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatos. A bevételek részletesebb
elemzése az intézményenkénti beszámolóban jelenik meg.
Önkormányzati szinten a kiadások teljesítése 49,65 %-os.
A működési kiadások összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 76,43 %-on teljesültek.
A működési célú kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 75,82 %, a járulékok teljesítése 73,80 %, mely
az időarányos tervezettel közel azonosan alakult. 2010. évben önkormányzatunknál bérfejlesztés nem történt, az
eredeti és a módosított előirányzat közötti eltérés oka, hogy a közszférában dolgozók február és április hónapokban
49.000-49.000 Ft összegben a kormány döntése alapján egyszeri kereset-kiegészítésben részesültek, mely
kifizetések előirányzatot a II. rendeletmódosítás során kaptak.
A dologi kiadások önkormányzati szinten 80,02 %-on teljesültek. A dologi kiadások ÁFA nélküli összegének
vizsgálatakor megállapítható, hogy a teljesítés az időarányos előirányzattal közel azonosan 74,28 %-on alakult. A
dologi kiadások ÁFA teljesítése magas, itt torzító hatású a fordított ÁFA technikai jellegű könyvelési tétele. Ezen
fordítottan adózó ÁFA összegek esetében az előirányzat módosításra a teljesítést követően kerül sor.
Önkormányzatunknál a vizsgált időszakban fordított adózás hatálya alá tartozott - az ÁFA törvény 142 §.-ban
meghatározott szolgáltatások - az építési engedélyköteles beruházások kivitelezői munkálatainak köre, itt a
szolgáltatást nyújtó cégek számlái ÁFA-t nem tartalmaztak, az adót közvetlenül az önkormányzat fizette meg az
adóhatóság felé.
A működési célú támogatások teljesítése 73,11 %, melynek alakulása időarányosan jónak mondható. Ezen
támogatások összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb részarányú, 56 % a szociálpolitikai juttatások
köre, 38 % az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközátadások (ide tartozik a vállalkozásoknak, non-profit
szervezeteknek, háztartásoknak történő pénzeszközátadás), 6 % az államháztartáson belüli (önkormányzatoknak,
többcélú kistérségi társulásnak) pénzeszközátadások aránya.
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A felújítási és fejlesztési kiadások részletezése az intézményi beszámolókban olvasható.
Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzá tartozó önállóan működő intézmények 2010. évi háromnegyed
éves gazdálkodásáról szóló beszámolókat az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatban foglaltakat elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a város 2010. évi
háromnegyed éves gazdálkodásáról készített beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város 2010. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a város 2010. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. november 4-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési
minőségirányítási programja alapján készült éves beszámoló, esélyegyenlőségi
tervből adódó feladatok áttekintése
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 313/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozatával elfogadta
Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programját.
Az ÖMIP-(Önkormányzati Minőségirányítási Program) - ben összefoglalásra kerültek, az oktatási intézményeket
érintő fenntartói elvárások, feladatok. AZ ÖMIP rendszer működésének, működtetésének célja, hogy az oktatási
intézmények szakmai feladatukat magas színvonalon teljesítsék, gazdaságosan, költségorientáltan,
jogszabályoknak megfelelően működjenek.
A dokumentum 5. Pontja, a minőségirányítási program évenkénti felülvizsgálatát írja elő a tanév befejezését
követően.
Az alábbi táblázatban felsorolásra kerültek az ÖMIP által előírt feladatok, mely feladatok elvégzésével a 2009/2010.
tanévre szóló munkatervnek megfelelően működtettük a közoktatási intézmények minőségfejlesztési rendszerét. (A
beszámoló a 2009. szeptember 1.-től 2010. augusztus 31.-ig eltelt időszakot elemzi.)
ELŐÍRT FELADATOK
FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA
VISSZACSATOLÁS
EREDMÉNY
HATÁRIDŐ
FELELŐS
Fenntartói irányításból adódó feladatok Az ÖMIP 4.1. pontjában meghatározott feladatok
Meghatározza az adott évben
- A Képviselő-testület
Azzal a megkötéssel
Az engedélyezett
indítható óvodai, iskolai
249/2009.(VI. 25.) számú,
döntött a Képviselőcsoportlétszámokkal a
csoportok, osztályok létszámát határozatában foglaltak szerint testület, hogy a Kner
fenntartó a
engedélyezte a 2009/2010-es
Imre Gimn. és Szakk.
törvényességi,
tanévben indítható osztály és
Isk. és a Városi Alapfokú szakmai és
csoportlétszámokat.
Műv. Okt. Int. a
költséghatékonysági
- A Gyomaendrődpótvizsgákat és a
szempontokat
Csárdaszállás- Hunya
szeptemberi
figyelembe véve
Intézményi Társulás 16/2009.(VI. beiratkozásokat
határozta meg az
24.) számú, határozatában
követően – amennyiben indítható csoportokat,
foglaltak szerint engedélyezte a szükséges – ismételten osztályokat.
2009/2010-es tanévben indítható kérjék a fenntartó
osztály és csoportlétszámokat. engedélyét az osztály és
csoportlétszámok
tekintetében.
- A Képviselő-testület
- 2009. szeptemberében
366/2009.(X. 1.) számú,
pontosításra kerültek az oktatási határozatában foglaltak szerint
intézményekben indított csoport engedélyezte a 2009/2010-es
és osztálylétszámok
tanévben indítható osztály és
csoportlétszámokat.
- 2010. júliusi testületi ülésen a -A Képviselő-testület
2010/2011.-es tanév csoportok, 251/2010.(VI. 4.) számú
osztályok létszámának
határozatában, valamint a az
elfogadására került sor
Intézményi társulás 20/2010.
(VI.23.) számú határozatában
foglaltak szerint engedélyezte a
2009/2010-es tanévben indítható
osztály és csoportlétszámokat.
Intézményvezetők
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Térítési díj és tandíj összege
megállapításának szabályairól
szóló 19/1996. (IX.30) Kt. számú
rendelet módosítása.
Minden év májusában illetve
szükség szerint a törvényi
változásokat követve

Oktatási előadó
-A Képviselő-testület
43/2009.(XI. 2.) számú
rendeletével került kihirdetésre, a
2009/2010-es tanévre.
-A Képviselő-testület 12/2010.(III.
29.) számú rendeletével került
kihirdetésre, a 2010/2011-es
tanévre.

Jegyző, Oktatási előadó
Az ellenőrzés során
megtekintésre kerültek a város
fenntartásában működő oktatási
intézmények és a közoktatási
megállapodás keretében működő
óvodák.
A bejárás során az oktatási
épületek műszaki állapotának
megtekintésére került sor,
melyről a beszámolót a K-t
508/2009.(XII. 21.) számon
elfogadta.
Polgármester, Jegyző, Oktatási
előadó
Két intézmény módosította az
A Képviselő-testület a Városi
IMIP-ját, a belső ellenőrzések
Alapfokú Műv. Okt. Int. IMIP
következtében feltárt
módosítását a 361/2009. (X.1.),
hiányosságok, pontosítások
a Kner Imre Gimn. és Szakk.Isk.
végett.
IMIP módosítását a 460/2009.
(XI.26) számú határozatában
elfogadta.
Intézményvezető
Gyomaendrőd Város
A Képviselő-testület 31/2010.(I.
Beiskolázási Szabályzata és
28.) számú határozatában
Beiskolázási Ütemterve
foglaltak alapján elfogadásra
elkészült.
került.
Oktatási előadó
Az óvodai és általános iskolai
A Képviselő-testület 73/2010. (II.
beíratás időpontjának
25.) számú. határozatában a
meghatározása
beíratás időpontját 2010. március
29. 30. 31. napjában határozta
2010. februári Kt. ülésen, a
meg.
2010/2011-es évre vonatkozóan Intézményvezetők
Oktatási előadó
Alapító okiratok kiegészítésére -A Képviselő-testület
került sor, az intézmények
369/2010.(X. 1.) számú,
feladat növekedését követően
határozatában foglaltak szerint
elfogadta a
Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda – „jógyakorlat” átadása,
118/2010. (III.29.) számú,
határozatában foglaltak szerint
elfogadta a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium- sportcsarnok
üzemeltetését
Polgármester
Oktatási előadó
Engedélyezi a közoktatási
A Képviselő-testület
intézmények nyári nyitva
254/2010.(VI. 24.) számú,
Az oktatási intézményekben
végzett helyszíni ellenőrzések a
Polgármester, a Jegyző, a
Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság valamint az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság
részvételével 2009. november
12.-én voltak.
A látogatás anyaga a I.
364/2009. számon található.
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Az önkormányzati
rendelet nem
tartalmaz ellentétes
szabályozást a
Közoktatási törvény
térítési és tandíjról
szóló
rendelkezéseivel.

A helyszíni ellenőrzés
elvégzése során
átfogó képet kapunk
az oktatási
intézményeink
műszaki állapotáról.

Az intézmények a
módosított IMIP
szerint végzik
munkájukat.

Megfogalmazódott a
feladatokhoz és az
időpontokhoz kötött
szabályzat, ütemterv.
Az óvodai és általános
iskolai beíratás a
megadott
időpontokban rendben
megtörtént.
Az egységes
szerkezetbe foglalt
alapító okiratok a
tőrvényi előírásoknak
megfelelőek és a
MÁK-nál átvezetésre
kerültek.

Az intézmények az
engedélyezett

tartásának szüneteltetését.
2010. júniusi Kt. ülésen

határozatában foglaltak szerint
engedélyezte az óvodák, a
közoktatási intézmények napközi
konyhájának nyári nyitva
tartásának szüneteltetését.
Intézményvezetők
Oktatási előadó
Az ÖMIP kiegészítésre került az -A Képviselő-testület
5. számú mellékletben, mely
305/2010.(VIII.26.) számú,
szerint a Közhasznú Társaságok határozatában foglaltak szerint
fenntartásában működő óvodák elfogadta az ÖMIP módosítást.
évenként megvalósuló
beszámolásának tartalmaznia
kell az önkormányzati támogatás Polgármester
összegzését.
Oktatási előadó
Jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok
A Kner Imre Gimnázium,
A Képviselő-testület a
Szakközépiskola és Kollégium
500/2009. (XII. 21.) számú
igazgatói állására pályázat kiírása határozatával pályázatot írt ki
és a pályázati eljárás lefolytatása az intézmény igazgatói
megtörtént.
állására. A pályázati eljárás
A vezetői megbízás lejártát
lefolytatása után a Képviselőmegelőző decemberi Kt. ülésen testület 254/2010. (VI. 24.) Kt
került döntés a pályázati kiírásról. számú határozatával 2015.
augusztus 15.-ig Dr. Kovács
Bélát nevezte ki az intézmény
igazgatójának.

Különleges gondozást ellátó
intézményekről szóló jelentés
megküldése.
Minden év január 31. napjáig.
A tankötelezettség teljesítésével
kapcsolatos intézkedések.
Tanköteles korú gyermekek illetve
az iskolai előkészítésre kötelezett
gyermekek nyilvántartásának
vezetése.
Szakmai ellenőrzés
Évente megvalósuló szakmai
ellenőrzési tevékenység.
2009. októberben a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium a 2008/2009-es évről
számol be.
2010. júniusába megküldik a
fenntartó részére az oktatási és
nevelési intézmények az éves
beszámolójukat.

időtartamban
szüneteltették nyitva
tartásukat, és ügyelet
tartásával biztosították
az elérhetőségüket.
Az óvodák
tájékoztatást kaptak az
ellenőrzés várható
időpontjáról.

A pályázati eljárás a
törvényi előírásoknak
megfelelően zajlott le.

Jegyző
Oktatási előadó
A jelentés a I. 28/2010 iktató
számon szerepel.
Folyamatos
I. 269/2010
I. 1/2010

A beíratást elmulasztó
szülők felhívásakiértesítése levélben,
egyeztetés az
intézményvezetőkkel.

Jegyző
Oktatási előadó

- A Képviselő-testület 369/2009.
(X. 1.) számú határozatával a
Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
2008/2009-es évről szóló
beszámolóját,
- a 2009/2010-es tanévről a
309/2010. (VIII. 26.) Kt. sz..
határozatával a
Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda, és a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
beszámolóját fogadta el.
-A Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Intézményi Társulás
23/2010.(VIII. 26.) számú,
határozatával elfogadta a
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola,
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Beszámolóját.
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A Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium a 2009/2010es évről 2010.
szeptemberében számolt
be.

A jelentés
megküldése az előírt
határidő betartásával
megtörtént.
Mind az óvodai, mind
iskolai beíratásnak a
szülők eleget tettek.

Az ÖMIP 4.2.2. pontja
alapján az oktatási
intézmények éves
beszámolójuk mellett
értékelték az IMIPben meghatározott és
elvégzett feladatok
eredményességét.
A beszámolók a
városi honlapon
megtekinthetők.

- A Képviselő-testület 305/2010.
(VIII. 26.) számú határozatával
elfogadta az óvodák
beszámolóját.
Intézményvezetők
Oktatási előadó
A TÁMOP 3.1.4. pályázat alapján Képviselő-testület a 310/2010.
a Kompetencia alapú oktatás
(VIII. 26.) Kt. számú
három intézményben - Kis Bálint határozatával elfogadta a
Ált. Isk. és Óv., Rózsahegyi K. K. pedagógiai programokat.
Ált. Isk. és a Kner I. Gimn.,
Szakk., Isk., és Koll.bevezetésre került és a kiírásnak
megfelelően a Pedagógiai
programok módosítására,
kiegészítésére került sor.
Intézményvezetők, szakértők,
oktatási előadó
Kner Imre Gimnázium,
Az intézményvezető által
Szakközépiskola és Kollégium
készített beszámolót a
tanulóinak 2010. évi érettségi
Képviselő-testület 312/2010.
vizsga eredményéről
(VIII. 26.) Kt számú
tájékoztatás.
határozatával elfogadta
Intézményvezető
Oktatási előadó
Törvényességi ellenőrzés
Az önkormányzati támogatás
A Képviselő-testület 305/2010
igénylésének
(VIII. 26), 306/2010.
megalapozottságának,
(VIII.26), 307/2010. (VIII.26.) Kt.
jogosságának ellenőrzése történt számú határozataival elfogadta a
2010. Május-június hónapokban, az ellenőrzésről készített
a közhasznú társaságok
beszámolót és döntött a
fenntartásában működő
megállapított tényekről.
óvodáknál.
Intézményvezetők
Oktatási előadó

Pénzügyi ellenőrzés
Évente megvalósuló pénzügyi
ellenőrzés
2010. január
- Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda,
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola és Diákotthon
- Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
- Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény,
- Térségi Humánsegítő Szolgálat

A pedagógiai
programok
felülvizsgálata a
törvényi és pályázati
előírásokat betartva
módosításra kerültek
és szakértői
szakvéleménnyel
fenntartói
jóváhagyásra
kerültek.
A Képviselő-testület
tájékoztatása az
érettségi
eredményekről,
színvonaláról
megtörtént.
Az ellenőrzésről szóló A Képviselő-testület
jelentést az
megállapította, hogy
intézményvezetők
az óvodai nevelés
megismerték és a benne önkormányzati
foglalt megállapításokat támogatás
tudomásul vették.
igénylésénél
részletesebb
nyilvántartást,
dokumentálást kér,
melyet a 2010.
szeptemberi
igényléstől kezdve
alátámasztásként kér.

A költségvetési szerv vezetője felelős az éves költségvetési Az ellenőrzésről szóló
jelentés elkészítéséért, a 193/2003. Korm. rend 31. §-a
jelentést az
alapján.
intézményvezetők
A belső ellenőr az ütemezésnek megfelelően elvégezte az előzetesen értékelték,
ellenőrzéseket. A 2009/2010 –es tanévet érintő
a benne foglalt
ellenőrzésekről készített jelentések 2011. áprilisi testületi megállapításokat
ülésen kerülnek a Képviselő-testület elé.
tudomásul vették.

Átfogó kétévente megvalósuló
pénzügyi ellenőrzés
2010. áprilisban
- Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
2010. májusban
- Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben,
- Térségi Humánsegítő
Szolgálatnál volt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 364/2009 (X.1.) számú határozatával támogatta a
városban tanuló gyermekek úszásoktatását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2010.(III.29.) számú határozatával, valamint a
308/2010. (VIII.26.) számú határozatával tárgyalta az intézmények gyermekszállítási tevékenységét.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 464/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. számú határozatával
elfogadta az Oktatási és Kulturális Minisztérium által előzetesen jóváhagyott Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervét.
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testülete a 33/2008. (XI.27.) számú
határozatával elfogadta az Oktatási és Kulturális Minisztérium által előzetesen jóváhagyott GyomaendrődCsárdaszállás- Hunya Önkormányzatainak Társulási Intézményfenntartói Közoktatási Esélyegyenlőségi
Programjának Intézkedési Tervét.
Az intézkedési tervekben megfogalmazott feladatok alapján a város és a társulás 1-1 pályázatot nyújtott be, a
TÁMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása című pályázati felhívásra.
Az egyik pályázatot nyertes pályázattá nyilvánították „Lépcső a jövőbe- Esélykülönbségek kiegyenlítése
Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményeiben” címen.
A Képviselő-testület a 443/2009. (XI. 19.) számon szereplő határozatával döntött a pályázat beadásával
kapcsolatban.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és a döntési javaslatot az előterjesztés
szerint fogadja el.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja, hogy az előterjesztést a Képviselőtestület a döntési javaslat szerin fogadja el.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programja alapján készült
éves beszámoló, esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok áttekintése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati közoktatási
intézményrendszer működési minőségirányítási programjának a 2009/2010. tanévről szóló beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. november 4-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyző, Dr. Szendrei Éva
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 263/2010.(IV.24.) Gye.Kt. sz. határozatával
rendelkezett arról, hogy a kizárólagos tulajdonában álló Liget Fürdő Kft. saját tőkéjének rendezéséhez 19.415.000
Ft-ot biztosított. Az összeg tőketartalékba került elhelyezésre, a felhalmozott veszteség rendezésére 19.315.000. Ft.
került felhasználásra. Az átutalt összegből a társaság könyvvizsgálójának, Cséffai Jánosnak a javaslatára is
figyelemmel, 100.000 Ft-ot a társaság törzstőkéjének emelésére célszerű biztosítani, így a társaság törzstőkéje
3.100.000.Ft-ra változik. A fentiek alapján, figyelemmel a társaság könyvvizsgálójának véleményére is, az alábbi
határozati javaslat elfogadását javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek:
Döntési javaslat
"Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. kizárólagos tulajdonosa a saját tőke
rendezéséhez a Kft. részére a 236/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozattal megállapított 19.415.000-Ft tőkepótlást
akként nyújtja a Kft-nek, hogy abból 100.000-Ft-ot jegyzett tőke emelése jogcímén, 19.315.000-Ft-ot tőketartalék
jogcímén juttatja.
A Képviselő-testület elrendeli a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító okiratának módosítását a jegyzett tőke
változására tekintettel.
Felhatalmazza a polgármestert az alapítóokirat aláírására, az okirat elkészítésével dr. Szendrei Éva ügyvédet bízza
meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. november 4-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Felhatalmazás adásvételi szerződés megkötésére
Csényi István
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő - testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a szeptemberi ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Budapest
Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt. (cégjegyzékszám: 01 10 041755, adószám: 10849349-2-41,
székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 17.), mint a SIROKKO 2005 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. f.a.
(cégjegyzékszám: 01-09- 863554, adószám: 13597687, székhely: 1027 Budapest, Rákóczi út 40. 4/20.) bíróság
által kijelölt felszámolója által a Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatt lévő ( 3542/14 hrsz. ) új építésű
lakások értékesítésére kiírt felhívásra.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete ajánlata: bruttó 30 millió Ft volt.
A pályázatok bontása 2010. október 25.-én megtörtént. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyerte el az adásvétel
jogát.
Az adásvételhez szükséges Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazása, mely szerint a polgármester
aláírhatja a szerződést.
Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatban
foglaltaknak megfelelően adja meg a felhatalmazást a polgármesternek.

Döntési javaslat
"Felhatalmazás adásvételi szerződés megkötésére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Budapest Investment Magyar
Befektetési és Tanácsadó Zrt. (cégjegyzékszám: 01 10 041755, adószám: 10849349-2-41, székhely: 1037
Budapest, Seregély u. 17.), mint a SIROKKO 2005 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. f.a.
(cégjegyzékszám: 01-09- 863554, adószám: 13597687, székhely: 1027 Budapest, Rákóczi út 40. 4/20.) bíróság
által kijelölt felszámolója által a Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatt lévő ( 3542/14 hrsz. ) új építésű
lakások értékesítésére kiírt pályázati eljárást követő adásvételi szerződést megkösse.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. november 4-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Dr. Békés Fogszakorvosi BT.-vel kötött megbízási szerződések módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Békés Annamária a „Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt. (5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30.) ügyvezetője
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé kérelemmel fordult, melyben az önkormányzat és a Bt. között területi
ellátással végzett fogorvosi ellátás tárgyában megkötött megbízási szerződéseket a 3-as és 4-es számú fogászati
körzet vonatkozásában módosítani szíveskedjenek, mivel a rendelési időben, a helyettesítő orvosok személyében,
valamint a 3. számú fogászati körzetet ellátó fogorvos személyében is változás történt.
A fentiekkel egyidőben Dr. Hák Mária (születési idő: 1983. október 09. anyja neve: Hócza Mária Sarolta, lakóhely:
3412 Bogács, Dózsa Gy. u. 15.) fogorvos is kéri a Képviselő-testületet, hogy személyét, valamint azt fogadja el,
hogy 2011. január 01. napjától átveszi a 3. számú fogászati körzet működtetési jogát. Dr. Hák Mária határozatlan
idejű munkaviszonyban áll a „Dr. Békés” Fogszakorvosi Betéti Társasággal és ezen jogviszony keretében fogja
ellátni a gyomaendrődi 3. számú fogászati körzetben a fogorvosi teendőket a Bt által biztosított, természetben
Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 30. szám alatti rendelőben.
A Bt. jelenleg a 2007. november 13. napján kelt Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Bt. között megkötött
megbízási szerződés alapján a gyomaendrődi 3. számú vegyes fogászati körzet praxisjogával rendelkező Dr. Biczó
Virág fogorvos alkalmazásával látja el a fogorvosi tevékenységet.
A 3. számú fogászati körzetben a rendelési idő az alábbiak szerint változik 2010. november 01. napjától:
Hétfő: 08.00-tól 16.00-ig
Kedd: 08.00-tól 15.00-ig
Szerda: 09.00-tól 11.00-ig
Csütörtök 09.00-tól 17.00-ig
Péntek 08.00-tól 13.00-ig.
A helyettesítő fogorvosok: Dr. Békés Annamária, Dr. Marsal Andrea.
A 4. számú fogászati körzetben a rendelési idő az alábbiak szerint változik 2010. november 01. napjától:
Hétfő: 11.00-tól 18.00-ig
Kedd: 08.00-tól 14.00-ig
Szerda: 09.00-tól 16.00-ig,
Csütörtök: 08.00-tól 14.00-ig,
Péntek: 08.00-tól 12.00-ig
Helyettesítő fogorvosok: Dr. Török Anna, Dr. Hajdu Zsuzsanna
A körzetekben a fogorvosok a fogászati feladatokat a rendelési idő keretein belül heti 30 órában látják el.
Fent leírtak alapján szükséges a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a „Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt. között a
fogorvosi tevékenység gyakorlására megkötött Megbízási szerződések módosítása a 3. számú és 4. számú
fogászati körzetek vonatkozásában.
1. döntési javaslat
"Dr. Békés Fogszakorvosi BT.-vel kötött megbízási szerződés módosítása - 3. körzet"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy a gyomaendrődi 3. számú fogászati körzet működtetési
jogát 2011. január 1. napjától Dr. Hák Mária vegye át.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 2007. november 13-án Gyomaendrőd
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Város Önkormányzata és a Dr. „Békés” Fogszakorvosi Betéti Társaság által fogorvosi tevékenységre kötött
megbízási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a melléklet szerinti megbízási szerződést kösse meg.
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Módosítás-tervezet
Fogorvosi tevékenységre

Melléklet

Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz., képviseli Várfi
András polgármester) továbbiakban, mint Megbízó,
másrészről Dr. Békés Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30. sz. sz. cégjegyzékszáma 0406003841 képviselő neve: dr. Békési Annamária egyedi azonosítója 033530) a továbbiakban, mint Megbízott között,
területi ellátási kötelezettséggel végzett fogorvosi ellátás tárgyában, az alábbi feltételekkel:
1./
Megbízó Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 345/2007. (XI.12.) Gye.Kt. számú határozata alapján
megbízza a Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott fogorvosi alapellátást, a szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott terület (továbbiakban: 3.
számú körzet) lakosai számára 2007. december 1. napjától, határozatlan ideig teljesítse. A Megbízott kijelenti, hogy
a megbízást elfogadja.
2./
A Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatról szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a
továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 30
órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje 2010. november 1. napjától:
Hétfő: 08.00-16.00
Kedd: 08.00-15.00
Szerda: 09.00-11.00
Csütörtök 09.00-17.00
Péntek 08.00-13.00
3./
Megbízott a fogászati ellátást a „Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt. által biztosított, természetben Gyomaendrőd, Kossuth
L. út. 30. szám alatti rendelőben köteles teljesíteni, a 2./ pontban meghatározott rendelési időpontok
figyelembevételével. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízást Dr. Hák Mária (sz.i.: 1983. október 09 an.: Hócza Mária
Sarolta lakóhely: Bogács, Dózsa Gy. u. 15.) a gyomaendrődi 3. számú vegyes fogászati körzet praxisjogával
rendelkező fogorvos alkalmazásával látja el, részére a rendelőt annak használatára kötött külön szerződés szerint
biztosítja.
Megbízott kijelenti, hogy a Gyomaendrőd, Kossuth L. út 30. szám alatti fogorvosi rendelő a jogszabályi előírásoknak
megfelel, az önkormányzattól semmilyen rendelő felszerelési eszközt, tárgyat nem igényelnek, és viselik a rendelő
üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos mindennemű költségeket is.
A rendelőben keletkező hulladék elszállítatásáról így különösen tekintettel a fertőző, veszélyes hulladék
elhelyezésére, elszállításáról a Megbízott köteles gondoskodni.
4./
A Megbízó a Megbízottnak a fogászati tevékenység ellátásáért díjat nem fizet, a területi ellátási kötelezettség
ellenében hozzájárul, hogy a Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Békés Megyei Kirendeltsége
által a körzet működésére folyósítandó teljes összeget a Megbízott kapja meg. A Megbízott az összeget a Délalföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Békés Megyei Kirendeltségével megkötésre kerülő szerződés
alapján igényelheti. A finanszírozási szerződés megkötése, a Megbízott kötelessége. A jogszabályban
meghatározott díjazás ellenében végzett, vegyes fogszakorvosi feladatok ellátásából származó teljes árbevétel a
Megbízottat illeti meg.
5./
A Megbízott a területi ellátási kötelezettség fennállásának ideje alatt köteles felelősség biztosítást kötni.
6./
A Megbízott kijelenti, hogy Dr. Hák Mária akadályoztatása esetén, saját költsége terhére az EüM rendelet 7. §-ban
meghatározott helyettesítésről gondoskodik. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy
Megbízó jogosult a Megbízott költsége terhére a területi ellátásról gondoskodni. A Megbízott kijelenti, hogy
helyettesei:
- Dr. Békés Annamária
- Dr. Marsal Andrea fogszakorvosok, akik, mindenben megfelelnek a fogorvosokra jogszabályokban
meghatározott személyi feltételeknek. A Megbízott köteles bejelenteni a Megbízónak, ha Dr. Hák Mária alkalmazása
megszűnik.
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7./
A megbízás teljesítésével kapcsolatos és a szerződésben nem szabályozott egyéb költségek, így különösen
nyomtatványok beszerzésének költsége, gyógyszerek, fogászati anyagok költségei, posta költségek, esetleges
továbbképzések, a képesítési előírásoknak megfelelő asszisztencia alkalmazásának költsége a Megbízottat terhelik.
8./
A felek kijelentik, hogy amennyiben a szerződésben szabályozott bármely kérdés jogszabályváltozás folytán
kiegészítésre, vagy módosításra szorul, kölcsönösen kezdeményezik azt, és annak megtörténtéig a szerződés a
hatályos jogszabályi előírások szerint érvényes.
9./
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az EüM rendelet, a Polgári Törvénykönyv és más hatályos
egészségügyi valamint társadalombiztosítási jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jogvita esetére a szerződő felek kikötik - a pertárgytól függően - a Szarvasi Városi Bíróság illetve a Békés Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességét.
A felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
A szerződő felek a szerződést elolvasták, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2010. ………….
Várfi András
Megbízó

Dr. Hák Mária
Praxis jog jogosultja

Dr Békési Annamária
Megbízott

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"A Dr. Békés Fogszakorvosi BT.-vel kötött megbízási szerződés módosítása - 4. körzet"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a 4. számú fogorvosi körzetben a rendelési idő és a
helyettesítő orvosok személyének változását.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 2008. január 24-én Gyomaendrőd
Város Önkormányzata és a Dr. „Békés” Fogszakorvosi Betéti Társaság által fogorvosi tevékenységre kötött
megbízási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a melléklet szerinti megbízási szerződést kösse meg.
Melléklet
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Módosítás-tervezet
Fogorvosi tevékenységre
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz., képviseli Várfi
András polgármester) továbbiakban, mint Megbízó,
másrészről Dr. Békés Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 30. sz., cégjegyzékszáma: 0415

06003841, képviselő neve: Dr. Békés Annamária, egyedi azonosítója: 033530) a továbbiakban, mint Megbízott
között, területi ellátási kötelezettséggel végzett fogorvosi ellátás tárgyában, az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a „Dr. Dobos” fogszakorvosi Betéti Társaság 1996. augusztus 27. napján
határozatlan időre szóló FELADATVÁLLALÁSI SZERZŐDÉST kötött a 4. számú fogorvosi körzet lakosságának
fogászati, járóbeteg-ellátására, területellátási kötelezettséggel.
A „Dr. Dobos” Fogszakorvosi Bt.-be beltagként 2005. május 1. napjától belépett Dr. Békés Annamária fogszakorvos,
aki a működtetési jog jogosultjaként, mint személyes közreműködő látja el a fenti naptól a 4. számú fogorvosi körzet
lakosságát, a Feladatvállalási Szerződésben foglalt, változatlan feltételekkel.
Időközben a „Dr. Dobos” Fogszakorvosi Betéti Társaság cégneve DR. BÉKÉS Fogszakorvosi Betéti Társaság
elnevezésre változott, mely bejelentést az önkormányzat tudomásul vett, mivel a Feladatvállalási Szerződésből
keletkező jogok és kötelezettségek nem változtak.
1./
Megbízó Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 396/2007. (XII.20.) KT. számú határozata alapján megbízza a
Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
fogorvosi alapellátást, a szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott terület (továbbiakban: 4. számú körzet)
lakosai számára határozatlan ideig teljesítse. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízást elfogadja.
2./
A Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatról szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a
továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 30
órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje 2010. november 01. napjától:
Hétfő: 11.00-18.00
Kedd: 08.00-14.00
Szerda: 09.00-16.00
Csütörtök: 08.00-14.00
Péntek: 08.00-12.00

3./
Megbízott a fogászati ellátást a Dr. Békés Fogszakorvosi Bt. tulajdonában lévő, természetben Gyomaendrőd,
Kossuth L. út. 30. szám alatti rendelőben köteles teljesíteni, a 2./ pontban meghatározott rendelési időpontok
figyelembe vételével.
Megbízott kijelenti, hogy a Gyomaendrőd, Kossuth L. út 30. szám alatti fogorvosi rendelő a jogszabályi előírásoknak
megfelel, az önkormányzattól semmilyen rendelő felszerelési eszközt, tárgyat nem igényel, és viseli a rendelő
üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos mindennemű költségeket is.
A rendelőben keletkező hulladék elszállítatásáról, így különös tekintettel a fertőző, veszélyes hulladék
elhelyezéséről, elszállításáról a Megbízott köteles gondoskodni.
4./
A Megbízó a Megbízottnak a fogászati tevékenység ellátásáért díjat nem fizet, a területi ellátási kötelezettség
ellenében hozzájárul, hogy a Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Békés Megyei Kirendeltsége
által a körzet működésére folyósítandó teljes összeget a Megbízott kapja meg. A Megbízott az összeget a Délalföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Békés Megyei Kirendeltségével megkötésre kerülő szerződés
alapján igényelheti.
A finanszírozási szerződés megkötése, a Megbízott kötelessége. A jogszabályban meghatározott díjazás ellenében
végzett, vegyes fogszakorvosi feladatok ellátásából származó teljes árbevétel a Megbízottat illeti meg.
5./
A Megbízott a területi ellátási kötelezettség fennállásának ideje alatt köteles felelősség biztosítást kötni.
6./
A Megbízott akadályoztatása esetén, saját költsége terhére köteles az EüM rendelet 7. §-ban meghatározott
helyettesítésről gondoskodni. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy Megbízó jogosult a
Megbízott költsége terhére a területi ellátásról gondoskodni.
A Megbízott kijelenti, hogy helyettesei:
-Dr. Hajdu Zsuzsanna
-Dr. Török Anna fogszakorvosok, akik, mindenben megfelelnek a fogorvosokra jogszabályokban
meghatározott személyi feltételeknek.
7./
A megbízás teljesítésével kapcsolatos és a szerződésben nem szabályozott egyéb költségek, így különösen
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nyomtatványok beszerzésének költsége, gyógyszerek, fogászati anyagok költségei, posta költségek, estleges
továbbképzések, a képesítési előírásoknak megfelelő asszisztencia alkalmazásának költsége a Megbízottat terhelik.
8./
A felek kijelentik, hogy amennyiben a szerződésben szabályozott bármely kérdés jogszabályváltozás folytán
kiegészítésre, vagy módosításra szorul, kölcsönösen kezdeményezik azt, és annak megtörténtéig a szerződés a
hatályos jogszabályi előírások szerint érvényes.
9./
A felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott feladatokat, a fennálló jogokat, és kötelezettségeket a
korábbi Feladatvállalási Szerződés határozza meg, valamint jelen szerződés nem érinti a Vállalkozó és a DAREP
Békés Megyei Kirendeltsége között megkötött szerződéseket.
10./
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az EüM rendelet, a Polgári Törvénykönyv és más hatályos
egészségügyi valamint társadalombiztosítási jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jogvita esetére a szerződő felek kikötik -a per tárgyától függően- a Szarvasi Városi Bíróság illetve a Békés Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességét.
A felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
A szerződő felek a szerződést elolvasták, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2010…………
Dr. Békési Annamária
Megbízott
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt
ügyvezetője

Várfi András
Megbízó

Határidők, felelősök:
Határidő: folyamatos
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

17

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. november 4-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi ellenőrzési terve
Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettségét jogszabály is előírja:
- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (IX. 26.) kormányrendelet, melynek alapján 2004.
évtől éves ellenőrzési tervet kell készíteni.
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, amely a 2005. évi XCII. törvénnyel történő módosítását
követően (2005. szeptember 16. napjától hatályba lépő változásokkal) ad törvényi súlyt az éves ellenőrzési
tervkészítési kötelezettségnek.
Az éves ellenőrzési terv készítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló
193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet VIII. fejezetének „ A belső ellenőrzés tervezése” című része tartalmazza.
A belső ellenőrzés tervezése során figyelembe vételre került az államháztartási törvény azon előírása, miszerint a
belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzéseket kell
végezni.
A 2011. évre vonatkozó ellenőrzési terv összeállításakor figyelembe vételre kerültek az előző időszakban végzett
ellenőrzések tapasztalatai, továbbá, hogy mely területeken esedékes és szükséges a gazdálkodás felülvizsgálata.
Az ellenőrzési terv készítése során a felmerült kockázatok figyelembe vétele megtörtént.
2005. szeptember 1.-től kezdődően a megkötött társulási megállapodás szerint a Békési Kistérségi Társulás
munkaszervezeténél alkalmazott szakemberek (belső ellenőrök) foglalkoztatásával gondoskodott a kistérség
valamennyi önkormányzatának és intézményeinek belső ellenőrzési feladatai ellátásáról.
Önkormányzatunknál 2008. január 1.-től a Szarvasi Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján a belső
ellenőrzési feladat átkerült a szarvasi munkaszervezethez, így a feladat ellátását a Szarvasi Kistérségi Társulás által
foglalkoztatott belső ellenőr végzi.
A belső ellenőrzés célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony, eredményes és szabályszerű
gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és egyben érdeke is) saját egyéni
ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és a megállapításait folyamatosan hasznosítani.
Önkormányzatunk belső ellenőrzés keretében ellátja intézményei ellenőrzését is.
Az Önkormányzati törvény 92.§ (6) bekezdése alapján az éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek előző év
november 15-ig kell jóváhagynia.
A 2011. évi ellenőrzési terv elkészült, javasoljuk annak elfogadását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2011. évi ellenőrzési terve
Az önkormányzat a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI. 26.) kormányrendelet 21§-a,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény szerint az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza
meg:
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:
Ellenőrzési feladat
Ellenőrizendő Azonosított
időszak
kockázati
tényezők
A 2010. évi normatív 2010.01.01-től Szabályszerűen
állami hozzájárulás 2010.12.31-ig igénybe vehető
elszámolásának
források le nem
ellenőrzése az
igénylése,
intézményeknél
jogszabály
A költségvetési tv. 3.
helytelen
és 8. sz. melléklete
értelmezése,

Ellenőrzés célja
Önkormányzati elszámolás
alátámasztása, jogszabályi
megfelelősség biztosítása.
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Várható
időtartama

Ellenőrzési
kapacitás
meghat.
január hónap 25 revizori
nap

Ellenőrzés
módszere,

Szabálysze
pénzügyi e
(témaellen

alapján

alátám.
dokumentum
hiánya,
többletigénylés,
visszafizetési
kötelezettség
A költségvetésből cél 2010.01.01-től Nem a
jelleggel nyújtott
2010.12.31-ig pályázatban
támogatások
megjelölt célra
rendeltetés szerinti
fordították a
felhasználásának
támogatást
ellenőrzése
Az Önkormányzatnál 2010.01.01-től A jogszabályi
a közbeszerzési
2010.12.31-ig előírások be nem
tevékenység
tartása,
lebonyolítása,
jogszabály
értékelése
helytelen
értelmezése
Az adósságkezelés 2010.01.01-től Jogszabályi
és lakásfenntartási
2010.12.31-ig előírások be nem
támogatás
tartása,
megállapításának
jogosulatlan
ellenőrzése
állami normatíva
felhasználása
A Kis Bálint Ált.Isk.
2009.01.01-től Túlzott mértékű
átfogó pénzügyi és
2010.12.31-ig önkormányzati
vagyongazdálkodás
kiegészítő
ellenőrzése ÖMIP
támogatás,
program alapján,
finanszírozási
uniós pénzeszközök
gondok,
felh.ell.
jogszabályok
félreértelmezése,
be nem tartása.
Vagyongazdálkodási 2010.01.01-től A vagyon nem
feladatok ellenőrzése, 2010.12.31-ig megfelelő,
összefüggések a
pontatlan
mérleggel,
kezelése,
nyilvántartások ell.
kimutatása
A Rózsahegyi Kálmán 2009.01.01-től Túlzott mértékű
Ált.Isk. átfogó
2010.12.31-ig önkormányzati
pénzügyi ellenőrzése
kiegészítő
ÖMIP alapján, Uniós
támogatás,
pénzeszközök
finanszírozási
felhasználásának ell.
gondok,
jogszabályok
félreértelmezése,
be nem tartása.
A Határ Győző Városi 2009.01.01-től Túlzott mértékű
Könyvtár átfogó
2010.12.31-ig önkormányzati
pénzügyi ellenőrzése,
kiegészítő
vagyonnyilvántartás,
támogatás,
pályázati
finanszírozási
pénzeszközök
gondok,
felhasználása
jogszabályok
félreértelmezése,
be nem tartása.
A Közműv. Közgyűjt. 2010.01.01-től Túlzott mértékű
És Turisztikai
2010.12.31-ig önkormányzati
Int. átfogó pénzügyi
kiegészítő
ellenőrzése,
támogatás,
vagyonnyilvántartás,
finanszírozási
pályázati
gondok,
pénzeszközök
jogszabályok
felhasználása
félreértelmezése,
be nem tartása.

Az önkormányzati támogatás február
felhasználása hatékonyan,
hónap
gazdaságosan és
szabályszerűen történjen

8 revizori
nap

Szabálysze
rendszerel
(célellenőrz

A közbeszerzési törvény helyi februárszinten történő
március
végrehajtásának ellenőrzése hónap

10 revizori
nap

Szabálysze
(célellenőrz

A szoc.törvény és
végrehajtási rendeletek
betartásának ellenőrzése

7 revizori
nap

Szabálysze
(célellenőrz

12 revizori
nap

Szabálysze
Pénzügyi-,
Rendszere
(átfogó elle

március
–április

77/2004. (03.25.) Gye.Kt.
április
hat.-al elfogadott közokt. int.
rendszerének ÖMIP 4.1.1.
pontjában foglaltak szerinti
pü.-i ellenőrzés, uniós
források szabálysz.
felhasználása
A vagyon kezelése,
nyilvántartása megfelelően
történjen, jogszabályok
betartásának ell.

április-május 6 revizori
nap

Szabálysze
(célellenőrz

77/2004. (03.25.) Gye.Kt.
május
hat.-al elfogadott közokt. int.
rendszerének ÖMIP 4.1.1.
pontjában foglaltak szerinti
pü.-i ellenőrzés, uniós
források szabályszerű
felhaszn.

12 revizori
nap

Szabálysze
Pénzügyi-,
Rendszere
(átfogó elle

A működés és gazdálkodás május
áttekintése, hatékonyságának
ellenőrzése.

6 revizori
nap

Szabálysze
Pénzügyi-,
Rendszere
(átfogó elle

A működés és gazdálkodás május-június 6 revizori
áttekintése, hatékonyságának
nap
ellenőrzése.

Szabálysze
Pénzügyi-,
Rendszere
(átfogó elle
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Magánszemélyek
2009.01.01-től Jogszabályokkal Az adó kivetésének, a
kommunális adójának 2010.12.31-ig ellentétes kivetés, mentességek nyújtásának
ellenőrzése
mentesség
jogszabályi megfelelése
nyújtás, ezek
(különös tekintettel a
köv.adóhiány
szennyvíz, út beruh. miatti
keletkezése
mentességek nyújtására
Mezőőri járulék
2011.01.01-től Az önk-hoz nem Annak megállapítása, hogy a
előírása, beszedése 2011.06.30-ig folyik be a
kivetés és beszedés
és hátralék
fedezetet biztosító szabályszerűen történik.
nyilvántartásának ell.
bevétel
Szoc. segélyek
2011.01.01-től Tényleges
A szociális ellátások törvényi
kifizetésének, és a
2011.06.30-ig kifizetés és az
előírásainak,
segélyekhez, ill.
igénylés nincs
szabályszerűségének
közcélú fogl.
össszhangban,
ellenőrzése.
kapcsolódó állami
jogszabálynak
támogatások
való ellentmondás
igénylésének
szabályszerűségi
vizsgálata
Saját gépjármű
2011.01.01-től Jogszabályok be A hivatal és hozzátartozó
használat és hivatali 2011.09.30-ig nem tartása, helyi intézményeinél a szabályok
gépkocsi haszn.
szabályozás
betartásának ellenőrzése, ill.
elszámolásának,
hiánya, be nem a költségtakarékos
költségek
tervezett
gazdálkodás
alakulásának ell.
kifizetések
megvalósításának vizsgálata
A Gyomaközszolg Kft. 2010.01.01-től Nem a
A tulajdonos Önkormányzat
gazdálkodásának
2011.09.30-ig tulajd.elvárás érv., elvárásainak érvényesülése
vizsgálata,a Kft által
jogszabályok
megvalósuljon. A működés
elvégzett munka
téves
során a gazdaságosság,
leellenőrzése,
alkalmazása,
hatékonyság
tulajdonosi elvárások
túlzott tulajdonosi szabályszerűség követelm.
érvényesülése.
támog. biztosít.-a érvényesüljenek.
Hulladékgazdálkodási
rendszer működése.

június

6 revizori
nap

Szabálysze
ellenőrzés
(célellenőrz

augusztus- 5 revizori
szeptember nap

Szabálysze
ellenőrzés
(célellenőrz

szeptember 12 revizori
nap

Szabálysze
ellenőrzés
(célellenőrz

október

8 revizori
nap

Szabálysze
ellenőrzés
(célellenőrz

november

12 revizori
nap

Szabálysze
rendszerel
(témaellen

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi ellenőrzési terve "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2011. évi ellenőrzési tervét.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 04. 30.
Felelős: Várfi András
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. november 4-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

KÖZOP pályázat benyújtása Dévaványa Város Önkormányzatával közösen
Kürtiné Erdősi Klára
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 32/2010. (I.28.) Gye. Kt. határozatában döntött arról, hogy támogatja
Dévaványa és Gyomaendrőd közös pályázatának benyújtását a Közlekedési Operatív Program 4. prioritására, a
"Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának
fejlesztése érdekében" című kiírásra, ezért a pályázati anyag elkészítésével megbízott cég költségeit közösen
fedezték.
A projekt eredeti célja a 4321. jelű állami közút Gyomaendrőd és Dévaványa közötti szakaszának felújítása volt. A
pályázati anyag előkészítése során – a kiírásban szereplő kritériumoknak való megfelelés érdekében – átdolgozásra
került a benyújtandó projekt: a gazdasági szerep és az intermodalitás erősítése érdekében a közúti infrastruktúra
fejlesztése mellett szerepet kapott a vasútfejlesztés is.
Ennek értelmében a projekt során Gyomaendrőd Ipari Parkja és Dévaványa, valamint a környék ipari területei válnak
intermodálissá, erősödne Gyomaendrőd térségi gazdasági szerepe. A projekt segíti a megye ipari területeinek
becsatlakozását a fő közlekedési vonalakba a TEN 22-es prioritási tengely gyomai vasútállomásán kiépülő
átrakodási lehetőséggel, fejleszti ennek elérhetőségét és az ipari területek közúti kapcsolatának infrastruktúráját.
A projekt az alábbi elemeket foglalja magába:
1. Gyomaendrőd vasútállomásán rakodóudvar kialakítása
2. az Ipari Parkot és a vasútállomást összekötő közút felújítása
3. a 4231. számú közút Dévaványa és Gyomaendrőd közötti szakaszának felújítása
Jelen konstrukció egy kétfordulós pályázati kiírás: az első fordulóban a megvalósíthatósági tanulmány terv
elkészítésére van lehetőség, melynek támogatása esetén a második fordulóban nyílik lehetőség a beruházás
megvalósításához szükséges támogatás igénylésére.
Az előkészítési pályázat keretei között tehát a két önkormányzat a projektötlet kidolgozására, megvalósíthatósági
tanulmány és az engedélyes tervek elkészítésére nyújthat be pályázatot, mely 100 %-os támogatási intenzitású,
saját erőt nem szükséges biztosítani.
A vasúti beruházás lehetővé teszi Gyomaendrőd számára, hogy olyan szállítási csomóponttá váljunk, mely vonzóvá
teszi a környező települések vállalkozásai számára, hogy a közúton történő szállítás helyett az Uniós direktíváknak
megfelelő vasúti szállítást válasszák. Mindez további fejlesztéseket igényel, mely javítja a környező települések és
városunk közötti közúti közlekedési viszonyokat. Nem csak az autópályák kerülik el térségünket, de egy számjegyű
út sincs a közelben, ezért logisztikailag a leghátrányosabb térségbe tartozunk, környezetünkkel összehangolt
fejlesztésünk eredményeként viszont olyan logisztikai központtá válhatunk, mely környezetkímélő és szolgálja a
térség vállalkozóinak és lakosainak az érdekét. Dévaványa Önkormányzatával közösen kívánunk pályázatot
benyújtani az Új Magyarország A projekt eredményeként biztosítottá válhat az Észak-Békés megye ipari területeinek
csatlakozása a fő közlekedési vonalakba a TEN 22-es prioritási tengely gyomai vasútállomásán kiépülő átrakodási
lehetőséggel, fejleszti ennek elérhetőségét és az ipari területetek közúti kapcsolatának infrastruktúráját.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, és döntését határozat
formájában hozza meg.

Döntési javaslat
"KÖZOP pályázat benyújtása Dévaványa Város Önkormányzatával közösen"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Dévaványa Város Önkormányzatával közösen, pályázatot nyújt be "Észak21

Békés Megye ipari parkjai és ipari területeinek összekapcsolása a TEN22 prioritási tengellyel, Gyomaendrőd
vasútállomásán rakodóudvar létesítésével" címmel a Közlekedési Operatív Program 4. prioritására, a "Közlekedési
módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
érdekében" c. pályázati kiírásra a térségi gazdasági szerep és az intermodalitás erősítése érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. november 4-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bizottsági tagok megválasztása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester

Tisztelt képviselő-testület!

A Képviselő-testület az alakuló ülésén meghatározta a bizottsági szervezetét, és részben megválasztotta az
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi, és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét és tagjait. A bizottságok felelősek a
képviselő-testület döntéseinek előkészítéséért, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását, a testületi munka
motorjai. A bizottság elnökét és a bizottság tagjainak több, mint a települési képviselők közül kell választani. A
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991.(IX.19.) KT rendelet 24.§ (2) bekezdése
szerint a bizottságok legalább 5, legfeljebb 8 főből állnak. A bizottságok nem képviselő tagjaira a bizottság elnöke
tesz javaslatot. A bizottság nem képviselő tagja esküt tesz megválasztását követően a képviselő-testület előtt. A
nem képviselő bizottsági tagokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a 2000. évi XCVI tv. az alábbiak
szerint határozza meg:

„a) központi államigazgatási szerv köztisztviselője,
b) a közigazgatási hivatal vezetője, köztisztviselője, továbbá annak a területi, helyi államigazgatási
szervnek a köztisztviselője, amelynek feladatkörébe az adott önkormányzatot érintő ügyek tartoznak
és illetékessége az önkormányzatra kiterjed,
c) jegyző (főjegyző, körjegyző), aljegyző, továbbá ugyanannál az önkormányzatnál a képviselőtestület hivatalának köztisztviselője,
d) a területileg illetékes területfejlesztési tanács munkaszervezetének munkavállalója,
e)
f) kuratóriumi tagság kivételével a képviselő-testület által létrehozott közalapítvány kezelő
szervének tisztségviselője,
g) a képviselő-testület által alapított önkormányzati vállalat vezérigazgatója, vezérigazgatóhelyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének tagja,
h) az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vezető tisztségviselője,
igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, valamint a társasággal
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője
(vezérigazgatója),
i) az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági
társaság
vezérigazgatója,
vezérigazgató-helyettese,
igazgatója,
igazgatóhelyettese,
igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének tagja,
j) helyi és körzeti műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető testületének tagja,
ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja.”
A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjait a képviselő testület minősített többséggel választja meg,
amennyiben az érintett kéri zárt ülés keretében hozza meg a képviselő-testület a döntését. A képviselőkkel folytatott
egyeztetés eredményeként javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi, és
Esélyegyenlőségi Bizottság tagjává dr. Busai György képviselőt, a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság tagjává Béres János, Poharelec László képviselőket, elnökének Betkó József képviselőt, a
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Pénzügyi Gazdasági Turisztikai és Ellenőrző Bizottság tagjává Marton Dániel, Arnóci István képviselőket, elnökévé
Márjalaki József képviselőt válassza meg.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi, és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke Lehockiné Tímár Irén tájékoztatott, hogy
nem képviselő bizottsági tagként az általa vezetett bizottságba javasolja megválasztani Hangya Lajosnét, Ágostonné
Farkas Máriát, valamint dr. Timár Gyöngyit.
Betkó József képviselő tájékoztatott, hogy bizottsági elnökké történő megválasztása esetén javasolja megválasztani
a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságba nem képviselő bizottsági tagnak Klimaj Zsoltot,
és Szujó Zsoltot.
Márjalaki József képviselő bizottsági elnökké történő megválasztása esetén javasolja a Pénzügyi Gazdasági
Turisztikai és Ellenőrző Bizottságba nem képviselő bizottsági tagnak megválasztani Tóth Lajosnét és Gellértné
Vaszkó Tímeát.
A jelöltek a jelölést elfogadták.

1. döntési javaslat
"Dr. Busai György bizottsági taggá választása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1) biztosított hatáskörében
eljárva az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi, és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjává Dr. Busai György 5500
Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 50. sz. alatti lakosú képviselőt megválasztja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 05.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
2. döntési javaslat
"Hangya Lajosné bizottsági taggá választása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.&sect; (1) biztosított
hatáskörében eljárva a bizottság elnökének javaslatára az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi, és Esélyegyenlőségi
Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává Hangya Lajosné (Korek Anna, Sz: Hódmezővásárhely 1948.08.19. An:
Szőnyi Ilona) 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. 540/D. sz. alatti lakost megválasztja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 05.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
3. döntési javaslat
"Ágostonné Farkas Mária bizottsági taggá választása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
24

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1) biztosított hatáskörében
eljárva a bizottság elnökének javaslatára az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi, és Esélyegyenlőségi Bizottság nem
képviselő bizottsági tagjává Ágostonné Farkas Mária (Sz: Orosháza, 1967.08.07. An: Litavszki Mária) 5500
Gyomaendrőd, Rácz L. u. 23. sz. alatti lakost megválasztja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 05.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
4. döntési javaslat
"Dr. Timár Gyöngyi Terézia bizottsági taggá választása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1) biztosított hatáskörében
eljárva a bizottság elnökének javaslatára az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi, és Esélyegyenlőségi Bizottság nem
képviselő bizottsági tagjává Dr. Timár Gyöngyi Terézia (Sz: Gyoma 1957.05.13. An: Kovács Teréz Anna) 5500
Gyomaendrőd, Arany J. u. 5/1. sz. alatti lakost megválasztja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 05.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
5. döntési javaslat
"Betkó József bizottsági taggá választása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24. § (1) biztosított hatáskörében
eljárva a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökévé Betkó József 5500
Gyomaendrőd, Tanya VII. 49/1. sz. alatti lakosú képviselőt megválasztja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 05.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
6. döntési javaslat
"Béres János bizottsági taggá választása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24. § (1) biztosított hatáskörében
eljárva a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagjává Béres János Gyomaendrőd
Mirhóháti út 23. sz. alatti lakosú képviselőt megválasztja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 05.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
7. döntési javaslat
"Poharelec László bizottsági taggá választása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1) biztosított hatáskörében
eljárva a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagjává Poharelec László 5500
Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u. 66. sz. alatti lakosú képviselőt megválasztja

Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 05.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
8. döntési javaslat
"Márjalaki József bizottsági taggá választása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1) biztosított hatáskörében
eljárva a Pénzügyi Gazdasági Turisztikai és Ellenőrző Bizottság elnökévé Márjalaki József 5502 Gyomaendrőd,
Egressy B. u. 5.sz. alatti lakosú képviselőt megválasztja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 05.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
9. döntési javaslat
"Marton Dániel bizottsági taggá választása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1) biztosított hatáskörében
eljárva a Pénzügyi Gazdasági Turisztikai és Ellenőrző Bizottság tagjává Marton Dániel 5500 Gyomaendrőd, Kőrösi
Cs. S. u. 25. sz. alatti lakosú képviselőt megválasztja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 05.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
10. döntési javaslat
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"Arnóczi István János bizottsági taggá választása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 24.§ (1) biztosított hatáskörében
eljárva a Pénzügyi Gazdasági Turisztikai és Ellenőrző Bizottság tagjává Arnóczi István János 5500 Gyomaendrőd,
Rácz L. u. 31. sz. alatti lakosú képviselőt megválasztja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 05.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. november 4-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak
visszahívása és új tagok megbízása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi gazdasági társaságok egyszemélyes tulajdonosa:
1.) Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.
Tag: Pap István
megbízási díj: 30 000 Ft (bruttó)
Tag: Jakus Imre
megbízási díj: 30 000 Ft (bruttó)
2.) GyOMASZOLG Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft
Felügyelő Bizottsági Tagok:
Várfi András, felügyelő bizottság elnöke
Lemondott a tiszteletdíjáról
Czibulka György, felügyelőbizottsági tag
Tiszteletdíj 30.000 Ft/hó
Szabó Balázsné, felügyelőbizottsági tag
Tiszteletdíj 30.000 Ft/hó
3.) GYOMAKÖZSZOLG Kft
Felügyelő Bizottsági Tagok:
Izsó Csaba, felügyelő bizottság elnöke
Tiszteletdíj 36.000 Ft/hó
Béres János, felügyelőbizottsági tag
Tiszteletdíj 30.000 Ft/hó
Dr. Palya József, felügyelőbizottsági tag
Tiszteletdíj 30.000 Ft/hó
4.) Zöldpark Nonprofit Kft
Felügyelő Bizottság tagjai
Elnök: Dr. Kovács Béla.
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megbízási díj: 36 000 Ft (bruttó)
Tag: Hangya Lajosné
megbízási díj: 30 000 Ft (bruttó)
Tag: Lehóczkiné Tímár Irén
megbízási díj: 30 000 Ft (bruttó)
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 33. § (2) c) pontja alapján a társasági formájától és működésének
módjára tekintet nélkül kötelező a felügyelőbizottság létrehozása ha ezt a törvény a köztulajdon védelme érdekében
előírja. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII tv. 4.§ (1)
bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a felügyelőbizottság létrehozása kötelező, mely 3
tagból áll, amennyiben a társaság jegyzett tőkéje a kétszáz millió Ft-ot nem haladja meg. Az Önkormányzat
tulajdonában álló gazdasági társaságok egyikének jegyzett tőkéje sem éri el a kétszáz millió Ft-ot. Köztulajdonban
állónak kell tekinteni azt a gazdasági társaságot, melyben az önkormányzat többségi befolyással rendelkezik.
A köztulajdonban álló gazdsági társaság felügyelőbizottsága elnökének havi díjazása nem haladhatja meg a
mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a
mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági
társaság felügyelőbizottságának tagja - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek
megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult.
A felügyelőbizottság feladatát a 2006. évi IV. tv. határozza meg, legfontosabb feladata általános jelleggel az
ügyvezetés ellenőrzése, a tulajdonos részére. A felügyelőbizottság testületként jár el, és tagjai sorából elnököt
választ. Amennyiben a társaságnál működik, úgy a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról a gazdasági
társaság legfőbb szerve jelen esetben a képviselő-testület, csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének
birtokában határozhat.
A felügyelőbizottság tagjai a 2006. évi IV. tv. 36.§ (4) szerint: „- a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint
- korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési
kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a
kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség
megszegését is.”
A felügyelőbizottság tagjaira alkalmazni kell a 2006. évi IV. tv. vezető tisztségviselőre vonatkozó rendelkezéseit, így
velük szemben az alábbi kizáró tényezőket kell alkalmazni:

„23. § (1) Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése
miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesült.
(2) Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem
lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet
hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban
nem lehet vezető tisztségviselő.
(3) A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlést követő három évig nem lehet
más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben
a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
(4) Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek - mint a
felszámolással megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének vagy legalább többségi
befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a felszámolás során ki
nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény
szerinti eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási
kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben
lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelenségétől számított öt év.”
„25. § (1) A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való
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részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a gazdasági társaságéval azonos
tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont],
továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más
gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság
társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
(2) A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem
köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket,
kivéve, ha ezt a társasági szerződés megengedi.
(3) A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy az (1)-(2) bekezdésben foglalt tilalom a
gazdasági társasággal azonos tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont],
illetve a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügylet tekintetében áll fenn.
(4) A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont],
valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár
megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül
érvényesítheti a vezető tisztségviselővel szemben”

A felügyelőbizottsági tagság az érintett személy általi elfogadással jön létre. és a megbízatásuk időtartama eltérhet
az ügyvezetésre adott megbízás időtartamáig, javaslom, hogy a megalakult képviselő-testület 2014. november 30-ig
adja meg a megbízást, mely az alábbi okok miatt szűnik meg:
- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- ha a tisztségviselő meghal,
- külön törvényben meghatározott esetben.
A felügyelőbizottság tagjai, a képviselő-testület ülésén amennyiben az adott gazdasági társasággal kapcsolatos
napirendet tárgyal, úgy tanácskozási joggal vesznek részt.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő
bizottságának tagjait hívja vissza, és az egyeztetések alapján a döntési javaslatban szereplő személyeket válassza
meg felügyelőbizottsági tagnak. Javaslom továbbá, hogy a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját, bruttó 30.000Ft/hó
összegben az elnök tiszteletdíját 36.000 Ft/hó összegben határozza meg.
A képviselő-testület az 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) a) pontja alapján a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról
amennyiben az érintett személy a nyílt ülés keretében történő döntéshozatalhoz nem járul hozzá úgy zárt ülésen
dönt. Az 1990. évi LXV. tv. 15.§ (1) bekezdése alapján a döntéshez minősített többségre van szükség.

1. döntési javaslat
"Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 36. §
(3) és 31. §-ban foglaltakra figyelemmel:
a) Pap Istvánt és Jakus Imrét a Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft-nél betöltött felügyelőbizottsági
tagságukból 2010. november 5. hatállyal visszahívja.
b) GyOMASZOLG Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft-nél Czibulka György és Szabó Balázsné, felügyelőbizottsági
tagokat tisztségükből 2010. november 5.. hatállyal visszahívja.
c) A GYOMAKÖZSZOLG Kft esetében Izsó Csaba, Béres János, Dr. Palya József, felügyelő bizottsági tagokat
tisztségükből 2010. november 5. hatállyal visszahívja.
d) Dr. Kovács Bélát, Hangya Lajosnét, Lehóczkiné Tímár Irént a Zöldpark Nonprofit Kft-nél betöltött
felügyelőbizottsági tagságukból 2010. november 5. hatállyal visszahívja
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 05.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
2. döntési javaslat
"Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft felügyelőbizottsági tagjainak megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2006. évi IV. tv. 33. § 36. § valamint a 2009. évi CXXII. tv. 4. §-ban
foglaltakra figyelemmel a Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottság tagjának
Dr. Dávid Imre (Sz: Szarvas, 1942.08.04 An: Timár Eszter) 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 27. sz. alatti lakost
2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre megválasztja.
Fekécs László (Sz. Kunszentmárton, 1968.08.20 An: Hanyecz Éva) 5502, Gyomaendrőd, Korányi F. u. 4/1.sz. alatti
lakost 2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre megválasztja.
Poharelec László (Sz. Endrőd, 1963.08.26 An: Oláh Ilona 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u. 66.sz. alatti lakost
2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre megválasztja.
Javasolja a Képviselő-testület a megválasztott tagoknak, hogy a felügyelőbizottság elnökévé dr. Dávid Imre
Gyomaendrőd Mirhóháti út 27.sz. alatti lakost válassza meg.
A Képviselő-testület a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját havi bruttó 30.000Ft/fő azaz Harmincezer Ft/hó
összegben a bizottság elnök tiszteletdíját havi bruttó 36.000Ft azaz Harminchatezer Ft összegben állapítja meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
3. döntési javaslat
"GYOMASZOLG Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft felügyelőbizottsági tagjainak megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2006. évi IV. tv. 33. § 36. § valamint a 2009. évi CXXII. tv. 4. §-ban
foglaltakra figyelemmel GYOMASZOLG Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft Felügyelő Bizottság tagjának
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Várfi András (Sz. Budapest 20., 1954.07.12 An: Iványi Terézia) 5502 Gyomaendrőd, Damjanich u. 10/1.sz. alatti
lakost 2010. november 30. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre megválasztja.
Marton Dániel (Sz. Székesfehérvár, 1984.09.22. An: Kecskeméti Mária) 5500 Gyomaendrőd, Kőrösi Cs. S. u. 25.sz.
alatti lakost 2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre megválasztja.
Márjalaki József (Sz: Mezőtúr, 1981.06.06. An: Gonda Ilona Mária) 5502 Gyomaendrőd, Egressy B. u. 5.sz. alatti
lakost 2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre megválasztja.
Javasolja a Képviselő-testület a megválasztott tagoknak, hogy a felügyelőbizottság elnökévé Várfi András
Gyomaendrőd Damjanich u. 10/1.sz. alatti lakost válassza meg.
A Képviselő-testület a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját havi bruttó 30.000Ft/fő azaz Harmincezer Ft/hó
összegben a bizottság elnök tiszteletdíját havi bruttó 36.000Ft azaz Harminchatezer Ft összegben állapítja meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
4. döntési javaslat
"GYOMAKÖZSZOLG Kft felügyelőbizottsági tagjainak megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd VárosKépviselő-testülete a 2006. évi IV. tv. 33. § 36. § valamint a 2009. évi CXXII. tv. 4. §-ban
foglaltakra figyelemmel a GYOMAKÖZSZOLG Kft Felügyelő Bizottság tagjának
Betkó József (Sz: Gyula, 1963. 04. 17. An: Novodonszki Zsuzsanna) 5500 Gyomaendrőd, Tanya VII. 49/1. sz. alatti
lakost 2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre megválasztja.
Iványi Lajosné (Bátori Erzsébet Sz: Gyoma, 1952.11.05.. An: Szabó Mária) 5500 Gyomaendrőd, Kisfaludy u.
9/1..sz. alatti lakost 2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre megválasztja.
Béres János (Sz: Mezőtúr, 1961. 04. 19. An: Szilágyi Erzsébet) 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 23. sz. alatti lakost
2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre megválasztja.
Javasolja a Képviselő-testület a megválasztott tagoknak, hogy a felügyelőbizottság elnökévé Betkó József 5500
Gyomaendrőd, Tanya VII. 49/1. sz. alatti lakost válassza meg.
A Képviselő-testület a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját havi bruttó 30.000 Ft/fő azaz Harmincezer Ft/hó
összegben a bizottság elnök tiszteletdíját havi bruttó 36.000 Ft azaz Harminchatezer Ft összegben állapítja meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
5. döntési javaslat
"ZÖLDPARK Nonprofit Kft felügyelőbizottsági tagjainak megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2006. évi IV. tv. 33.§ 36.§ valamint a 2009. évi CXXII. tv. 4.§-ban
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foglaltakra figyelemmel a ZÖLDPARK Nonprofit Kft Felügyelő Bizottság tagjának
Csányi István (Sz. Budapest 8. 1944.01.08. An: Papp Erzsébet) 5500 Gyomaendrőd, Árpád u. 15/1sz. alatti lakost
2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre megválasztja.
Toldi Balázs (sz.Gyoma, 1981. 01.21. An: Biró Ágnes) 5500 Gyomaendrőd, Liszt F. u. 2. sz. alatti lakost 2010.
november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre megválasztja.
Lehóczkiné Timár Irén (Timár Irén Sz: Endrőd, 1954.10.22. An: Varga Irén) 5502 Gyomaendrőd, Fő út 19.sz. alatti
lakost 2010. november 5. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre megválasztja.
Javasolja a Képviselő-testület a megválasztott tagoknak, hogy a felügyelőbizottság elnökévé Csányi István 5500
Gyomaendrőd, Árpád u. 15/1. sz. alatti lakost válassza meg.
A Képviselő-testület a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját havi bruttó 30.000Ft/fő azaz Harmincezer Ft/hó
összegben a bizottság elnök tiszteletdíját havi bruttó 36.000Ft azaz Harminchatezer Ft összegben állapítja meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. november 4-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Békés Megyei Vízművek Zrt igazgatósági tagjának visszahívása, új igazgatósági tag
választása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint részvényes tulajdoni hányaddal rendelkezik a Békés Megyei Vízművek
Zrt –ben. Az önkormányzatot megillető részvények száma 10707 db. mely összesen 149.898.000. Ft értéket
testesít meg.
A részvényesek között létrejött együttműködési szerződés szerint a társaság igazgatóságába a szerződő felek
körében a legnagyobb részvényhányadokkal rendelkező tagok delegálhatnak tagot. Gyomaendrőd Város
Önkormányzata egy tagot delegálhat az igazgatóságba. Jelenleg önkormányzatunkat Dezsőné Rau Katalin
képviseli. Az igazgatóság tag megválasztására a társaság közgyűlésén kerül sor, figyelemmel a 2006. évi IV tv.
231.§ (2) d) pontjára, mely szerint közgyűlési hatáskörbe tartozik az igazgatóság tagjainak megválasztása és
visszahívása. A közgyűlésen az önkormányzatot, mint tulajdonost a polgármester képviseli.
Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatósági tag vezető
tisztségviselőnek minősül.
A képviselő-testület elé az alábbi határozati javaslatot terjesztem, figyelemmel a képviselőkkel megtartott
egyeztetésre is.
Döntési javaslat
"Békés Megyei Vízművek Zrt igazgatósági tagjának visszahívása, új igazgatósági tag választása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, figyelemmel a
2006. évi IV tv. 231.§ és 232.§-ban valamint a Békés Megyei Vízművek Zrt részvényeseinek együttműködési
szerződésének IV. fejezetében foglaltakra, hogy kezdeményezze a Békés Megyei Vízművek Zrt közgyűlésének
összehívását,
kezdeményezze
Dezsőné
Rau
Katalin
igazgatósági
tag
visszahívását,
és
……………….Gyomaendrőd …….út…. sz. alatti lakos igazgatósági taggá történő megválasztását.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. november 4-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelőbizottságában bizottsági tag megerősítése
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester

A 2010-ban megalapított Regionális Hulladékkezelő Kft-ban Gyomaendrőd Város Önkormányzata az üzletrészeinek
33,83% -a van a tulajdonában. A társaság a hulladéklerakó telep kezelését végzi. A felügyelőbizottság elnöke Várfi
András polgármester, megbízatása 2014 májusában jár le. A képviselőkkel történt egyeztetésekre is figyelemmel az
alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:
Döntési javaslat
"Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelőbizottságában bizottsági tag megerősítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő testülete a 2006. évi IV. tv. 33. §-ban foglaltakra figyelemmel
Várfi András polgármestert a Regionális Hulladékkezelő Kft felügyelőbizottsági tagságából nem hívja vissza.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 10. 29.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. november 4-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkormányzati képviselő megbízások visszavonása, megbízások adása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV tv. 19.§ (2) bek. d. pontja alapján a képviselő,
megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet. A képviselő-testület természetesen „bárki”
részére adhat meghatalmazást, akitől a képviselet során a kellő szakértelem elvárható. Az elmúlt
ciklusban az önkormányzat a képviselő-testület társadalmi szervezeten belüli képviseletére az
alábbi meghatalmazásokat adta:
1) Jakus Imre képviselőt megbízta, hogy Gyomaendrőd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének
ellenőrző bizottságában az önkormányzatot, mint tagot képviselje.
2) Vass Ignác képviselőt, meghatalmazta hogy a Dél-Alföldi Termál Klaszterben az
önkormányzatot képviselje
A meghatalmazottak írásban beszámolnak a képviselő-testületnek, melyet a Tisztelt Testület a
2010. augusztusi ülésén elfogadott. A Képviselő-testület elé az alábbi határozati javaslatot
terjesztem, figyelemmel a korábban is hivatkozott egyeztetésre is:
Döntési javaslat
"Önkormányzati képviselő megbízások visszavonása, megbízások adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 19.§ (2) bek. d. pontjában biztosított
hatáskörében eljárva, figyelemmel a Ptk –ben foglaltakra is, az előterjesztésben felsorolt személyek
meghatalmazását visszavonja, ezzel egyidejűleg megbízza:
Poharelec László (Sz. Endrőd, 1963.08.26. An: Oláh Ilona) 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u. 66. sz. alatti lakost,
hogy Dél-Alföldi Termál Klaszterben az önkormányzatot képviselje
Poharelec László (Sz. Endrőd, 1963.08.26. An: Oláh Ilona) 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u. 66.sz. alatti lakost,
hogy Gyomaendrőd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének ellenőrző bizottságában az önkormányzatot, mint tagot
képviselje.

A Képviselő-testület utasítja a megbízott képviselőket, hogy a feladat ellátásáról szükség szerint,
illetve a klaszter, vagy egyesület közgyűlését követően a soron következő testületi ülésen
számoljanak be.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 30.
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Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. november 4-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselete az ivóvízminőség javítását célzó
szervezetekben
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk tagja a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumnak. A Konzorcium célja és feladata: az
önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közül a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának
biztosításának megteremtése összefogással, pályázati támogatások igénybevételével.
Az Európai Közösség 1998-ban elfogadta az emberi fogyasztására szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelvet,
melynek érvényesítése az Európai Uniós csatlakozás után Magyarország számára is kötelezővé vált. Az irányelv
határértékeinek egyes paraméterei szigorúbbak, mint a korábbi hazai szabvány által előírt határértékek.
A hazai feladatokat az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25) Korm.
rendelet foglalja össze.
Érintett települések
Az ivóvíz-minőségi problémák által leginkább érintett területek Magyarországon a Dél-alföldi régió (kb. 1,2 millió
lakos), az Észak-alföldi régió (kb. 600 ezer lakos) és a Dél-dunántúli régió (kb. 260 ezer lakos).
A Dél-alföldi régióban az érintett települések száma a fenti rendelet szerint.

Bács-Kiskun megye
Békés megye
Csongrád megye
Dél-alföldi régió

Érintett települések a Dél-alföldi régióban
településszám
83
65
59
207

lakosszám
346 526
357 386
422 304
1 126 216

A Dél-alföldi regionális Ivóvízminőség-javító Program megvalósításának megtervezése a 201/2001-es
Kormányrendeletben előírt határidőknek megfelelően kezdődött meg.
2002-ben a feladatok meghatározása céljából előzetes megvalósíthatósági tanulmány készült. A Konzorciumi
Szerződés 2005. novemberében aláírásra került a három megyében.
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium pályázatot nyújtott be, a pályázatot a Magyar Kormány 2,032 Mrd Ft
költséggel elfogadta és 75% (1.524 Mrd Ft) támogatásban részesítette.
A támogatási szerződés aláírása 2005. december 20-án történt meg a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, mint Támogató
és a Környezetvédelmi Minisztérium mint a munka szakmai irányításában és felügyeletében közreműködő szervezet
és a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium között.
A projekt által kitűzött célok
A Projekt keretében a régió összes településén lehetővé válik az egészséges ivóvíz szolgáltatása, melynek
minősége megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben meghatározott kémiai komponensek határértékeinek.
Javul a települési ivóvíz szolgáltatás minősége és üzembiztonsága, csökken a másodlagos szennyeződések
lehetősége, valamint a vízveszteség mértéke.
Településünk a Közép-Békési Regionális Vízellátó Rendszerhez tartozik. (KBRVR)
Ezen rendszeren levő települések önkormányzata 2010. márciusában megalakította a Közép-Békési Térség
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást. A Társulásnak 44 tagja van jelenleg.
Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának keretében a KBRVR bővítésére, a vízminőség javítására elvi
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vízjogi engedélyes tervdokumentációk készülnek.
A pályázói kör vízellátásának alapja a meglévő Közép-Békési Regionális Vízellátó rendszer jelenlegi kiépített
állapota. A távlati vízigények a rendszer bővítése nélkül is szükségessé teszik a vízbeszerzés bővítését, az újkígyósi
vízműtelepen lévő víztisztító technológia bővítését, és az úgynevezett mezőberényi távvezetéki ág keresztmetszeti
megerősítését (párhuzamos vezeték építés).
A Békés Megyei Vízművek Zrt felvette a kapcsolatot az Aradi Vízművekkel és kidolgozásra kerül, hogy a határon
túlról (szintén a Maros hordalékkúpjáról, az Aradtól északra eső területen) az elmúlt években készített kúttelepekről
kapjon a megye jó minőségű, olcsóbb vizet.
Az konzorcium megalakulása óta Gyomaendrőd város Polgármestere képviselte az önkormányzatunkat a Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorciumban, valamint a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulásban.
Az önkormányzati választás után az önkormányzat képviseletének ellátására a konzorciumban, illetve a társulásban
megbízást kell adnia a T. Képviselő-testületnek. A tag önkormányzatot a polgármester vagy annak
meghatalmazottja, vagy a képviselő-testület által határozattal kijelölt személy képviselheti.

1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselete az ivóvízminőség javítását célzó szervezetekben"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy képviselje
az önkormányzatot a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumban, azzal, hogy a Konzorciumi Tanács döntéseiről
a soron következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE2. döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselete az ivóvízminőség javítását célzó szervezetekben"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy képviselje
az önkormányzatot a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban, azzal, hogy a
Társulási Tanács döntéseiről a soron következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE39
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. november 4-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Lemondás képviselői tiszteletdíjról
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!
Poharelec László, Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének tagja beadvánnyal fordult Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületéhez. Ezen beadványában Képviselő Úr bejelenti, hogy 2010. és 2011. években képviselői
feladataiért nem kíván tiszteletdíjat felvenni.
Kéri, hogy az 5/1995. (III. 2.) KT rendelet alapján őt megillető képviselői alapdíj és bizottsági tagnak történő
megválasztása esetén a bizottsági tagsági pótlék összegét 2010. és 2011. években részére ne számfejtsék.
A képviselői alapdíj összege 35.700 Ft/hó, a bizottsági tagsági pótlék összege 17.900 Ft/hó. Az Önkormányzat által
a tiszteletdíjak összege után fizetendő járulék mértéke 26%.
A Képviselő Úr további kérése, hogy a 2011. év végéig a részére számfejtésre nem kerülő tiszteletdíjnak megfelelő
mértékű összeget az egyéni választókerületében történő fejlesztéseknél szíveskedjen a Képviselő-testület
figyelembe venni, továbbá a jövőre nézve megfontolásra javasolja a Képviselő-testület számára egy képviselői alap
létrehozását.

Döntési javaslat
"Lemondás képviselői tiszteletdíjról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Poharelec László önkormányzati
képviselőnek a 2010 és 2011-edik évekre esedékes képviselői tiszteletdíjának (képviselői alapdíj és megválasztása
esetén bizottsági tagsági pótlék) lemondásról szóló bejelentését. Utasítja Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalát a tiszteletdíjról való lemondás dokumentumainak a bérszámfejtést végző Magyar Államkincstár Dél-alföldi
Regionális Igazgatósága részére történő továbbítására.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felkéri az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot,
hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata során dolgozzon ki javaslatot a
képviselők által fel nem vett tiszteletdíj kezelésének és felhasználásának szabályaira.

Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Lévai Éva
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. november 4-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Vízgazdálkodási társulatokban önkormányzati képviselet visszavonása, új képviselet
adása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közigazgatási területe két vízgazdálkodási társulat működési területén
található. A társulatok működését a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV tv. szabályozza. A társulat jogi
személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, melynek feladata a jogszabály szerint az alábbi:

„3. § (1) A területi vízgazdálkodási közfeladatok az e törvényben meghatározott feltételek szerint
létrehozott társulatok útján is elláthatók.
(2) A társulat közfeladatként a működési területén a tulajdonában, vagyonkezelésében, valamint
használatában lévő közcélú vízgazdálkodási műveken (a továbbiakban: társulati művek) területi
vízrendezési, vízkárelhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokat lát el, közcélú
vízilétesítményeket hoz létre, karbantartási és üzemeltetési feladatokat lát el. Működési területén
környezetvédelmi, természetvédelmi, táblán, illetve üzemen belüli meliorációs és mezőgazdasági
vízszolgáltatási feladatokat végezhet.
(3) A társulat alapszabályban meghatározott közfeladatait elősegítő vállalkozási tevékenységet is
folytathat.
(4) A társulat csak olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja
meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.”
A folyó jobb illetve bal partján tevékenykedő társulatokban (bal parton Kőrösi Vízgazdálkodási Társulat 5700 Gyula
Munkácsy M út 19.sz. jobb parton Körös Berettyói Vízgazdálkodási Társulat 5630 Békés, Szántó út 20. sz.) Csányi
István képviselte az önkormányzatot. Az önkormányzat a jogszabály erejénél fogva teljes belterületével tagja a
társulatnak. A társulásnak tagjai továbbá a működési területen ingatlannal rendelkező vagy a tulajdonos által
felhatalmazott használók.

A képviselői egyeztetések alapján javaslom, hogy a két vízgazdálkodási társulatban
Gyomaendrőd Város önkormányzatát Fekécs László Gyomaendrőd Korányi F. út 4/1. sz. alatti
lakos képviselje.
Döntési javaslat
"Vízitársulásokban képviselet visszavonása és adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi CXLIV tv 6.§-ban foglaltakra figyelemmel
Csányi István Gyomaendrőd Árpád út 9/1. sz. alatti lakos meghatalmazását 2010. november 5. napjától visszavonja,
és meghatalmazza Fekécs László Gyomaendrőd Korányi F. út 4/1. sz. alatti lakost, hogy a Körösi és a Körös
Berettyó Vízgazdálkodási Társulatokban teljes jogkörrel képviselje az önkormányzatot.
A Képviselő-testület felhívja a képviselő figyelmét, hogy a társulásokban végzett tevékenységéről szükség szerint,
illetve a közgyűlésekről az azt követő soron következő testületi ülésen köteles beszámolni.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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