Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
6/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István, Béres János, Betkó József, Dr. Farkasinszky Erzsébet, Iványi
Lajosné, Lehóczkiné Tímár Irén, Márjalaki József, Marton Dániel, Nagyné Perjési
Anikó, Poharalec László képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői, intézmények vezetői, önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői,
a helyi sajtó képviselői,
Csikós Anikó és Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, a
szakértőként jelenlévő osztályvezetőket, az intézmények vezetőit, és a jelenlévő érdeklődő
állampolgárokat a sajtó képviselőit.
Köszöntötte a városlakókat, akik a helyi Tv-n keresztül kísérik figyelemmel a testület mai ülését.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A 12 főből, jelen volt 12 fő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Arnóczi István János és Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselőket.
A képviselő-testület a hitelesítők személyére tett javaslatot 11 igen szavazattal 1 tartózkodással támogatta,
és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet
tartózkodott, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó
igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
110/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Arnóczi István
János és Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselőket.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester az ülés napirendjeinek sorrendjeként javasolta, hogy a Szabadság úti Óvoda
részéről megjelent szülők miatt a Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményrendszerének átszervezése
napirendi pontot elsőként tárgyalja a testület, a többi napirendet a meghívóban felsorolt sorrendben javasolta
meghatározni.
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Megkérdezte a képviselőket egyetértenek e a napirendre tett javaslattal, esetleg van e eltérő javaslatuk,
véleményük.
Az ülés napirendjét érintő további módosító javaslat nem volt, Várfi András polgármester felkérte a
képviselőket, hogy döntsenek az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
111/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményrendszerének átszervezése
2. Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. IV. negyedévi menedzsmentjéről
3. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítása (2. forduló)
4. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata I. forduló
5. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
6. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) Kt. rendelet
módosítása, Gyomaendrőd, Fő u. 133. szám alatti bérlakás komfortfokozatának visszaminősítése
7. A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosítása
8. Környezetvédelmi Alap rendeletmódosítás
9. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet elfogadása II. forduló
10. A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére
11. 2011. évi víz, és szennyvízrendszeren tervezett rekonstrukciós munkák
12. 2011. évi vízterhelési díj
13. Ivóvízminőség-javító program
14. Gazdasági társaságok átszervezésére javaslat
15. Tájékoztató a napközi konyhák működésének átszervezéséről
16. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának felülvizsgálata
17. 2010. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó
értékelés elfogadása
18. Gyomaendrőd Város 6. számú felnőtt háziorvosi körzetével kapcsolatos tájékoztatás,
szükséges fenntartói döntések meghozatala
19. Városi Egészségügyi Intézmény kérelme védőnői bérlakásokkal kapcsolatban
20. Dévaványa Város településen mozgó szakorvosi szolgálat keretében a nőgyógyászati
szakellátás újraindítása
21. Csárdaszállás Község Önkormányzatának kérelme járó beteg szakellátással kapcsolatban
22. Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak szabadságolása
23. Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2011. évi
létszámleépítése
24. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 2011. évi létszámcsökkentése
25. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
26. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010 évi munkájáról
27. A Gazdaság Program tervezete
28. Védelmi övezet bejegyzése miatt indított kártalanítási perben hozott jogerős ítélet
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29. A Liget Fürdő Kft. 2011. évi fejlesztési, felújítási igénye
30. Csatlakozás a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal gesztorságával megvalósuló közös
földgáz beszerzéshez
31. Tanácsadó céggel kötött megbízási szerződés felbontása
32. 2011. évi közbeszerzési terv
33. Önköltség-számítási szabályzat módosítása
34. Folyamatban lévő beruházások számviteli rendezése
35. Gyomaendrőd Város Lakásgazdálkodási Koncepció elkészítési ütemtervének elfogadása
36. Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. szám alatti B C épületek közötti csapadékvíz elvezetés
költségvetésének tárgyalása
37. Magtárlaposi utca 1-3. szám alatt lévő 5 lakásos társasház építési munkáinak befejezése
38. Köztemetők felújítása
39. Útépítések útfelújítások 2011
40. Kaland és Élménypark projekt megvalósításához terület biztosítása
41. Az Erzsébet - ligetben lévő teniszpálya tartós használatba adása
42. Hármas-Körösi csónak-kikötő és a Fűzfás zugi holtágon közúti híd építése
43. A Gyomaendrőd 0130/15 hrsz-ú ingatlanból 15.496 m2 területű földrészletre vonatkozó
adásvételi szerződés tervezet jóváhagyása
44. Rendezvények 2011-ben
45. Raiffeisen Mindenki Ebédel 2010-2011
46. Szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat kérelme utcai szociális munka szociális szolgáltatás
bevezetésével kapcsolatban
47. Tájékoztatás a 2011. évi pályázati lehetőségekről
48. A 2011. évi szúnyoggyérítési feladatokról tájékoztató
49. Tájékoztató Vállalkozásfejlesztési Alap beszámolóinak elfogadásáról, támogatás
visszavonásáról
50. Tájékoztató a - 2010. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások - hiánypótlásra
felkért szervezeteinek szakmai és pénzügyi beszámolójáról
51. Hevesi Nagy Anikó intézményvezetői megbízása
52. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás
53. Bejelentések
Határidő: azonnal
A polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi
pontokat zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület.
54. Átmeneti segély elutasítása ügyben fellebbezés elbírálása I.
55. Átmeneti segély ügyben érkezett fellebbezés elbírálása II.
56. „Gyomaendrőd Város Biztonságáért” Elismerő Oklevél adományozása
Várfi András polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában volt alapítványi vacsora, fontos, mert adományok
gyűlnek össze a tombolatárgyakból, amit az iskola fel tud használni, illetve jó közösségépítő. Március 2án Nagyváradon volt a március 15-i ünnepség szónokát Sárközi Zoltánt kérte fel személyesen. Március 3án, 4-én Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencián volt, valamint 4-én megtekintette az Utazás
Kiállítást, Gyomaendrőd is részt vett a Békés megyeiek standján. Március 15-én a nemzeti ünnep szép
időben telt, megköszönte mindenkinek, akik hozzájárultak az ünnep sikeréhez. Március 17-én
árvízvédelmi gyakorlat volt, ahol 50 fő polgárvédelmi személy elméleti és gyakorlati kiképzésben
részesült. Március 18-án a FEHOVA kiállításon szintén kiállított Gyomaendrőd. 20-án volt Dr. Szerb
Györgyné „A Serb család története” című könyvét mutatta be „Egy orvos küzdelmes életútja Erdélytől
Gyomaendrődig”.
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Március 25-én Jegyző úrral együtt köszöntötték a település egyik idős lakóját Hartman Gézáné Marika
nénit, aki a 90. születésnapját ünnepelte. Sok munkás év van mögötte 1949 és 1976 között a MÁV
kertészetben dolgozott.
Ezt követően elmondta, hogy a jelenlévők bizonyára emlékeznek, hogy az elmúlt testületi ülésen
karnyújtásnyira volt előtte egy festmény Papp Zsigmond 29 festményei közül egy a huszárkori képe.
Többször beszélt az elmúlt időkben a Papp Zsigmond hagyatékról, említést tett unokájával Futó Ilonával
való találkozásának szép emlékéről. Az elmúlt testületi ülésen részt vett Munkácsy László néhai Futó
Ilona férje, aki elhunyt felesége végakaratát kívánta teljesíteni. Futó Ilona halálakor a férje lett a törvényes
örökös, aki felesége végakaratának megfelelően kívánt eljárni. Ezt követően ugyanezen a testületi ülésen a
zárt ülésen tárgyalta a Képviselő-testület azt az előterjesztést, hogy a képtár alapítványt kibővítenék és azt
követően fogadó kész lenne az alapítvány az adományra. Ezen a zárt ülésen, mely azért volt zárt ülés, mert
személyi kérdéseket érintett a kuratóriumi tagokat illetően ugyanakkor a témája publikus, hiszen az
előzményekben Munkácsy úr beszélt róla. A zárt ülésen Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő több olyan
jogtisztázó kérdést tett fel, mely esetlegesen sértette volna mind az adományozót mind a végakarattevő
személyét. Javasolta, hogy vegyék le napirendről, így is történt. Időközben kapott Munkácsy Lászlótól egy
levelet, melyet felolvasott.
/A levél a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
További bejelenteni valója nem volt, megkérdezte az alpolgármester urat, a képviselő-testület tagjait, van
e napirend előtti bejelenteni valójuk, kérdésük, interpellációjuk.
Iványi Lajosné megkérdezte, hogy a testület tudja e, hogy Papp Zsigmond és családjának a sírja hol
fekszik, illetve, hogy milyen szobrot faragott Papp Zsigmond magának és feleségének? Papp Zsigmond
cserkészruhában, kalapját levéve áll a sír egyik oldalán a felesége ugyancsak cserkészruhában térdepelve a
sírbolt másik oldalán. Ott van elhelyezve Futó Ilona édesanyja is. Ezekre az emberekre nem az illet, mint
ami a testületi ülésen elhangzott. Tisztességgel kellene róluk beszélni.
Dr. Farkasinszky Erzsébet elmondta, hogy lehet, hogy a zárt ülésen olyan dolgok is elhangzottak, amit
Munkácsy László sérelemnek tartott. Az örökség iránti fokozott felelősség mondatott vele néhány
gondolatot. Az önkormányzat anyagi helyzete nehéz, szeretnék, ha Papp Zsigmond hagyatéka megfelelő
szinten, megfelelően és minden nap láthatóvá válna az érdeklődők részére. Amennyiben a Képviselőtestület minden tagját meghívták volna egy közös megbeszélésre Munkácsy Lászlóval akkor el lehetett
volna mondani a hagyaték működtetésével kapcsolatos aggályokat, találhattak volna egy mindenki
számára kedvező megoldást. Voltak a kuratóriummal kapcsolatban kérdései, de egy képviselőnek az a
feladata, hogy mind jogi, mind a város lakóinak érdekeit és szempontjait figyelembe véve alakítsák a
város kulturális jövőjét. Talán ez a dolog még nem végleges.
Sajnálja, ha megbántotta, Munkácsy Lászlót a jó szándék vezette a felesége végakaratát szerette volna
megvalósítani, ami igazán nemes szándék és szép gesztus a város felé. Bízik benne, hogy talál a testület
olyan előkészített végleges megoldást, ami mind a családnak mind a testületnek megfelelő lesz.
Poharelec László elmondta, hogy a testület nem döntött, illetve nem tartotta szerencsésnek, hogy a zárt
ülésről kimegy, hogy ki mit hogyan mondott. Menjen ki a végeredmény.
Dr. Szonda István hozzászólásában elmondta, hogy lesújtotta a hír, amikor a levél tartalmáról értesült.
Beszélt Munkácsy Lászlóval, a döntése végleges. Személyesen érintett a dologban, mert próbált
koordinálóként közreműködni.
Papp Zsigmond a 20. sz. első felének igen jelentős gyomai személyisége volt, aki nemcsak kiváló
művészgazdálkodó és feltaláló volt, hanem a gyomai közéletnek aktív embere. Az ő hagyatékának
közgyűjteménybe kerülésének lehetősége már csaknem 30 éve folyó „vajúdás” után végre mindenki
megelégedésére elérkezettnek látszott.
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A hagyatékátadó, ahogyan azt végakarata szerint Futó Ilona elhatározta az emlékház működésének
költségeire is gondolva, a műtárgyak az épület mellett 50 HA földet adományoztak volna a városnak
illetve a város alapítványának, melynek bérletéből mely 2,5-3 M Ft/év lett volna, segíteni tudják a
múzeum működését. Csakhogy a február 24-i zárt ülésen elindult az erkölcsi lejáratása, melynek hevében
zaklató és sértő megnyilvánulással és a hagyaték elfogadásának elnapolásával a Körösök Völgye szervezet
által delegált Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő megsértette Munkácsy urat. Számára érthetetlen
folyamatok indultak el, mely az alapítványból való kizárására irányultak. Nem értette, hogy miért indít
ellene teljes lejárató hadjáratot a Körösök Völgye szervezet néhány képviselője. Az egész hagyaték ügy
főpontjába a műtárgyak helyett az 50 HA föld került. Ennek értelmét a 2011. március 20-án megtartott
kuratóriumi ülés tárta fel számára. Az ott elhangzott hozzászólások jegyzőkönyve bizonyítja állítása
valóságát:
Először Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Ptk. szerint az összeférhetetlenség miatt
Dr. Szonda István nem láthatja el tovább a kuratórium vezetését, sőt tagságát sem. Következő
hozzászólásában elmondta, hogy a Képviselő-testületnek számba kell venni minden jövőbeli problémát.
Amennyiben a hagyatékból befolyó bevétel mégsem fedezné a vagyon működtetését a városra plusz
terheket ró majd a további forrás biztosítása, pótlása. A jelenlegi nehéz anyagi helyzetben az
önkormányzatnak kötelessége minden problémát körültekintően vizsgálni. A nem túl jó állapotban lévő
ingatlan renoválásához is magas összeg szükséges. Véleménye szerint egyeztetni kellene Munkácsy
Lászlóval, hogy az ingatlan lehetőség szerint felújított állapotban kerüljön át, így nem róna plusz terhet az
önkormányzatra a felújítási költség. További problémának látja azt a kikötését az adományozónak, hogy a
föld nem értékesíthető. Amennyiben a működési költségek fedezete nem áll adott esetben rendelkezésre,
egyfajta fedezetet jelenthet a föld elidegenítéséből befolyó összeg.
Dr. Szonda István véleménye szerint egy magánérdekeket képviselő föld lobbi kezd kirajzolódni. A
földbérlet örökös segítséget nyújthatott volna a gyomaendrődi muzeológiai és értékmegőrző ügy
szolgálatában. Elszomorító a Gyomaendrődön kialakult helyzet. A legritkább esetben fordult elő a
történelemben, hogy ilyen régóta várt kulturális érték átadása hozzá nem értés és hatalmi harcok miatt
elúszott.
Béres János elmondta, hogy Dr. Szonda István nem megfelelően mondta az egyesület nevét.
Poharelec László megkérdezte, hogy jogszerű e, hogy a zárt ülésről szó szerint idéznek?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy az önkormányzati törvény szabályozza a zárt ülés
elrendelésének szabályait, illetve hogy kinek a védelmét szolgálja. A zárt ülés alapvetően a személyében
érintettet védi, jelen esetben a kuratórium leendő tagjai miatt volt zárt ülés elrendelve, egyébként az
alapítványi vagyonnal kapcsolatos minden kérdés nyílt. Nem volt olyan vagyonnal kapcsolatos
gazdálkodási ok, ami miatt zárt ülést kellett volna elrendelni, hanem kifejezetten a személyes adatok
védelme miatt volt elrendelve.
Várfi András polgármester adott egy tájékoztatást a zárt ülésről, ami arra irányult, hogy milyen kérdés
miatt elrendelve a zárt ülés. Ezt követően Dr. Szonda István hozzászólásában az őt ért dolgokra reagált,
mivel ő mint érintett adott erről a nyilvánosság előtt hangot. Az érintettnek joga van elmondani
véleményét, reagálását ezzel kapcsolatban, de ott is inkább egy vagyoni kérdés volt a hozzászólásának a
középpontjában.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a polgármesternek van joga és lehetősége a zárt ülésről
tájékoztatást adni.
Az elmúlt időkben többször beszéltek a járások kialakításáról, mely sok embert érint a városban, mert
1966-ig Gyoma járási székhely volt, meghatározó szerep volt Gyoma életében majd 1966-ban elkerült a
járás. A közigazgatás átszervezésével kapcsolatban nagyon sok hírt lehet hallani, ez nem önkormányzati
feladat, nem a testület fogja eldönteni, elmondhatják, hogy mit szeretnének. Megbízza a jegyző urat, hogy
foglalkozzon a járási központ kialakításának lehetőségével, kérte a képviselőket, hogy amennyiben
tudnak, ennek érdekében tenni törekedjenek rá.
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Bejelentette, hogy 2011. április 6-ra 14.00 órára rendkívüli képviselő-testületi ülést hív össze, melynek
témája az alternatív energiaforrásokkal kapcsolatos pályázatok. Benne van a gazdasági programban is.
Meghívják azokat a szakembereket, akik el tudják mondani, hogy mind a vízzel mind egyéb
energiaforrással hogyan tudnának az alternatívát megteremteni.
Meghívót kapott 18 napos túrát szerveznek, mely 2-3 M Ft-ba kerül 14000 Km, nem kíván ezen a túrán
részt venni.
A Nyugdíjas Kertbarát Kör megkérte, hogy ismertesse a Képviselő-testületet, hogy 2011. árpilis 5-én
10.00 órától lesz a kolbász pálinka verseny a Katona József Művelődési Házban.
Az első napirendi pont megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolóról kérte a testület döntését.
A képviselő-testület a beszámolót vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi
Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec
László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
112/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 260/2009. (VI. 25.), 463/2010. (XI. 25.), 470/2010.
(XI. 25.), 481/2010. (XI. 25.), 498/2010. (XI. 25.), 520/2010. (XII. 15.), 21/2011. (I. 27), 22/2011.
(I. 27.), 23/2011 (I. 27.) Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ezt követően beszámolt a március havi szabadságának alakulásáról, mely
szerint március 18-19-én 2 nap szabadságon volt.
Személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
113/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármester kizárja a szabadságának
alakulásáról szóló beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a szabadság alakulásáról adott beszámolót, 11 igen szavazattal (Várfi András nem
szavazott) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen,
Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen,
Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
114/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester
szabadságának alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint március 18-19-én 2 nap szabadságot
töltött le.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményrendszerének átszervezése
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén elmondta, hogy a költségvetési rendelet előkészítésekor több alkalommal
felvetődött, hogy a költségmegtakarítás érdekében az oktatási intézményrendszer szerkezeti átszervezését
is el kell kezdeni 2011-ben ahhoz, hogy az elkövetkező év költségvetési rendeletének elkészítésekor ne
kerüljön szembe több millió forintos hiánnyal a város. A racionális átszervezési folyamatokkal a fenntartó
a színvonalas minőségi intézményrendszer működtetéséhez kívánja a költségvetési feltételeket biztosítani
úgy, hogy a jogszabályi előírásokat betartva a város adottságait a szülők véleményeit figyelembe véve, a
településen felnövekvő ifjúság számára a lehetséges legjobb feltételeket kínálja a nevelés és oktatás
területén. A bizottságok döntései hasonlóak voltak, mivel mindegyik azt az alternatívát támogatja, hogy
2011/2012-es tanév csak az előkészületeket szolgálja, illetve javasolja szakértők felkérését az
intézmények működési átvilágítására.
Az előterjesztés két részből áll az egyik az intézmény átszervezés, a másik egy kérelem. Érkezett
Polgármester úrhoz egy kérelem, amit a Szmola Nonprofit Kft-től, melyben kéri a vezető a nyugdíjba
vonulása miatt, hogy 2011. augusztus 31. napjától fel kívánja bontani a tevékenység ellátásáról szóló
közös megegyezést.
Várfi András polgármester elmondta, hogy az első döntési javaslatban szerepel, hogy az intézmények
átszervezése most ősszel vagy a következő évben történjen, a másik döntési javaslat pedig az szerepel,
hogy a polgármester kezdje meg a tárgyalásokat. A szülők írtak egy levelet, melyet többen aláírtak,
melyben szeretnék biztonságban tudni gyermekeik óvodai ellátását és szeretnék, ha a Szabadság úti óvoda
megmaradna
Strausz Gáborné szülő elmondta, hogy értelmezésük szerint veszélyben van az óvoda. Kérte a testületet,
hogy pozitívan bírálják el, ragaszkodnak az óvodához, nem szeretnék, ha bezárnák. A Rózsahegyi Kálmán
iskola vegye át és ugyanebben a formájában működtesse, ahogy eddig működött.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában, kérte, hogy szavazzanak az első döntési
javaslat B. alternatívájának elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
115/2011. (III. 31.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testület a 2011/2012-es szorgalmi évet érintő
intézmény rendszer átszervezését nem támogatja.
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Javasolja szakértők felkérését az intézmények működési átvilágítására. Javasolja továbbá az
átszervezést a 2012/2013-as szorgalmi év kezdetére megvalósítani, melyhez a fenntartói döntést
legkésőbb 2012. május 31. napjáig kell meghozni.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, hogy a második döntési nem arról szól, hogy hogyan fog működni
tovább a két óvoda, arról szól, hogy a testület tudomásul veszi a szerződés felmondását, ugyanakkor a
testület utasítja a polgármestert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat és adjon tájékoztatást az áprilisi testületi
ülésen. Kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
116/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete hozzájárul a Szmola Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Kft. 2011. augusztus 31. napjától a közhasznú tevékenység ellátásáról szóló
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését.
A Képviselő-testület utasítja Várfi András polgármestert, hogy az óvodával kötött szerződés
megszüntetésével kapcsolatos tárgyalásokat kezdje meg és nyújtson tájékoztatást az áprilisi
ülésre.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. IV. negyedévi menedzsmentjéről
Várfi András polgármester felkérte Fenyvesi Beátát a Priv Invest részéről, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Fenyvesi Beáta elmondta, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 1 miliárd forint
értékben bocsátott ki kötvényt. Ez az összeg az elmúlt években a különböző betéti kamatoknál magasabb
hozamot biztosító alacsonyabb kockázatú befektetési formákba volt befektetve. 2010. december 31-én a
kötvényforrás portfólió továbbra is 1 milliárd 4 M Ft volt, a megtermelt hozam 251 M Ft volt, amit az
önkormányzat felhasznált. Az éves átlagos hozamszint 9 %-nak felel meg. 2010. december 31 óta eltelt
időszakban továbbra is az önkormányzat a tőkét és a kamatot befektette, jelenleg a kötvényforrás portfólió
882.897 e Ft. Ez azért csökkent, mert volt az önkormányzatnak kivezetése 50 M Ft értékben. A kamatok,
amiket meg kellett fizetni a tőketörlesztés is megkezdődött a mai napon a fizetendő tőke 87,56 M Ft
illetve a kötvénynek a kamata 6,24 M Ft a kamat, együtt 93, 8 M Ft Ft volt a kötvény után fizetendő tőke
és kamat mértéke. 2011. december 31-hez képest az önkormányzat 22 M Ft-ot termelt meg, mely éves
szinten 8,2 %-os éves hozamnak felel meg erre a negyedévre. A tőketörlesztés legközelebb 2011.
szeptember 31-én lesz esedékes.
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság
véleményét.
Márjalaki József elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámolót.
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Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
117/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó
Kft. beszámolóját a kötvényből származó forrás 2010. IV. negyedévi menedzsmentjéről.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítása (2. forduló)
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént az előterjesztés ismertetésére.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy az Ügyrendi Bizottság feladatul kapta a testület alakuló ülésén,
hogy fél éven belül vizsgálja felül az SZMSZ-t. A Képviselő-testület a munka elvégzésére 2011. január
31-ig adott határidőt. A bizottság az előkészítő munkát elvégezte a Képviselő-testület januári ülésére
beterjesztette. A testület a tervezetet alkalmasnak találta második fordulós tárgyalásra. A végleges
rendelet-tervezet munkaanyagát a vita során elhangzott véleményekre és további jogkarbantartási
tevékenységre alapozva végezték el. A bizottság véleménye, hogy az Ipari Parkban befektetni szándékozó
vállalkozói ajánlatok előzetes értékelését négy főből álló Ipari Park Munkacsoport lássa el. Ez a
Munkacsoport a Polgármester, illetve a Bizottsági elnökökből illetve szükség szerint a Polgármester által
felkért szakértőkből álljon. A Munkacsoportot szükség szerint a Polgármester hívja össze és vezeti az
ülést.
Arnóczi István János módosító javaslatokkal élt:
1. a 12. § (1) b) pontjában a „helyi rendőrőrs és köztestületi tűzoltóság parancsnokát, valamint a polgárőr
egyesület elnökét” az egyesületek elnökére javasolja módosítani.
2. a 2. melléklet 11) pontja a Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörök listája a polgármester
részére: A polgármester a Képviselő-testület részére megküldi azon információkat, amelyek a Képviselőtestület részére érkeznek a Polgármesteri Hivatalba, 3 munkanapon belül elektronikus úton
3. a 2. melléklet a 4) pontjában a polgármester dönt az intézményvezető intézkedése ellen benyújtott
kifogásról és erről a bizottsági elnökök részére 5 napon belül megküldi a tájékoztatót.
Poharelec László elmondta, hogy a 19. § alapján a „Képviselő-testület munkaterv szerinti nyilvános
üléséről hang és videofelvétel készül, amelyet a helyi műsorelosztó hálózaton és az interneten is
elérhetővé kell tenni a közvélemény számára”. Többen jelezték, hogy az interneten nem tudják utolérni a
felvételek.
„A Képviselő-testület zárt üléséről az ott hozott döntések publikus információiról a polgármester
tájékoztatja a sajtót” a közvéleményt is. Kérdezi, hogy mi a publikus információ illetve, hogy a képviselők
is adhatnak e tájékoztatást a zárt üléséről.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy zárt ülés két esetben rendelhető el az egyik az
önkormányzat vagyonával való gazdálkodás tekintetében a másik pedig felmentés, kinevezés és egyéb
személyi jellegű kérdések tekintetében, amennyiben az személyes adatot érint.
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A vagyonnal való gazdálkodás tekintetében is az a rész a zárt, ami valamilyen üzleti ajánlatához kötődik a
Képviselő-testületnek. A személyes adatok védelme tekintetében az érintettek kérhetik, járulhatnak hozzá
a zárt ülésen való tárgyaláshoz.
Az interneten való megjelenéssel kapcsolatban elmondta, hogy amennyiben a Dr. Bagi László
rendelkezésre bocsátja a felvételeket azt követően a www.onkormanyzatitv.hu oldalon megtekinthető.
A zárt ülésről való tájékoztatással kapcsolatban elmondta, hogy a jelenleg hatályos SZMSZ is úgy
rendelkezik, mint ahogy a módosítás is, hogy a zárt ülésről a Képviselő-testület ülését követően a
polgármester ad tájékoztatást.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak Arnóczi István János képviselő által tett első
módosító javaslatról.
A képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András nem.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
118/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint
módosítja:
12. § (1) b) „a helyi rendőrőrs és köztestületi tűzoltóság parancsnokát valamint a polgárőr
egyesületek elnökeit”
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a második módosító javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
119/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint
módosítja:
2. melléklet 11) pont.
A Képviselő-testület részére címzett hagyományos és elektronikus küldeményeket 3 napon belül
továbbítja elektronikus úton a képviselők részére.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a harmadik módosító javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
120/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint
módosítja:
2. melléklet 4) pont
Dönt az intézményvezető intézkedése ellen a benyújtott kifogásról. [a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés] A döntésről 5 napon belül tájékoztatja a
bizottságok elnökeit.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a rendelet elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres
János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(4) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei: a Képviselő-testület bizottságai, a
polgármester, valamint a Polgármesteri Hivatal látja el. Az önkormányzat szervezeti felépítését az 1.
melléklet tartalmazza.
2. § Az SZMSZ) 1. § (6), (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
“(6) A Képviselő-testületet a 2010. október harmadiki önkormányzati választásokat követően 8 fő egyéni
választókerületben megválasztott és 3 fő kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselő, továbbá a
lakosság által közvetlenül megválasztott polgármester alkotja. A megválasztott képviselők száma 12.
(7) Az önkormányzat települési képviselői (a továbbiakban: képviselő) névsorát a Képviselő-testület és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) 1. függeléke tartalmazza.„
3. § Az SZMSZ 2. § (2) és (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„(2) A polgármester az önkormányzat képviselete során, illetve saját hatáskörében eljárva a hivatalos
levelezésére állami címerrel, protokolláris levelezésre a város címerével ellátott bélyegzőket használ. A
bélyegzők „Gyomaendrőd Város” valamint az „Önkormányzata”, „Képviselő-testület” és „Polgármestere”
feliratokat tartalmazzák. A ünnepi alkalmakra szánt iratokon, okleveleken használható az önkormányzat
pecsétjét szimbolizáló szárazbélyegző lenyomata is.
(3) A Képviselő-testület Gyomaendrőd Városának elismerést szerzett, illetve a település anyagi, szellemi,
erkölcsi stb. gyarapodásához munkásságával jelentősen hozzájárult személyek elismerésére díszpolgári
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címet, kitüntető emlék plakettet vagy elismerő okleveleket adományoz külön rendeletben szabályozottak
szerint.”
4. § Az SZMSZ 3. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait az 2. függelék tartalmazza.”
5. § Az SZMSZ 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„6. § (1) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület, a polgármester, a Képviselő-testület
bizottságai és a Hivatal látják el.
(2) A Képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatásokat intézményei, saját tulajdonú
gazdasági társaságai, társulással valamint nem önkormányzati szervvel kötött feladat ellátási megállapodás
útján látja el.
(3) A képviselő-testület, vagy helyi népszavazással a lakosság dönt - a lakosság igényei, anyagi
lehetőségei függvényében - az önként vállalt feladatok köréről, a feladat ellátásának időtartamáról és a
feladat megoldásának formájáról.
(4) A Képviselő-testület dönthet úgy, hogy az önként vállalt feladatot egyszeri határozott idejű, vagy
határozatlan időre szólóan folyamatosan látja el.
(5) Nem kötelező feladat felvállalásáról legkésőbb a költségvetési koncepció benyújtásakor dönthet a
Képviselő-testület. Évközben - a folyó költségvetésre is hatással bíró - feladat ellátása önkéntesen csak
rendkívül indokolt esetben vállalható fel a forrás egyidejű megjelölésével.
(6) Ha az önként vállalt feladat ellátása időközben akadályba ütközik, a Képviselő-testület soron kívül
dönt a feladatellátás módjáról.
(7) A Képviselő-testület és szervei kötelező és önként vállalt feladatához kapcsolódó hatásköreit a 3.
függelék tartalmazza.”
6. § Az SZMSZ 7. § (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A Képviselő-testület az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javaslata alapján egyes hatásköreinek gyakorlását bizottságaira, illetve a polgármesterre ruházhatja, és
vissza is vonhatja, e hatáskör gyakorlásához utasítást adhat.
(3) A Képviselő-testület átruházott hatásköreinek jegyzékét az 2. melléklet tartalmazza.”
7. § Az SZMSZ 8. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„8. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az Ötv. 10. § (1) bekezdésében
meghatározottakon túl:
a) döntés az általános- és céltartalékok felhasználásáról,
b) döntés az önkormányzat tulajdonába tartozó értékhatár feletti vagyoni ügyekről,
c) a kötvénykibocsájtás”
8. § Az SZMSZ 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
“(2) A polgármester kapcsolatot tart a megyei önkormányzat és a megyei területfejlesztési tanács
testületeivel és tisztségviselőivel és rendszeresen tájékozódik annak terveiről, koncepcióiról, valamint
pályázati felhívásairól és együttműködési kezdeményezéseiről. A polgármester szükség szerint indítványt
tehet az együttműködés konkrét formáira, beruházási, pályázati célkitűzések meghatározására.”
9. § Az SZMSZ 11/A. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„11/A. § (1) A Képviselő-testületi ülés előkészítése körében, továbbá az ipari park befektetői ajánlatok
értékelésére a polgármester tevékenységét munkacsoportok segítik.
(2) A Képviselő-testületi ülés előkészítésének polgármesteri feladatát az alpolgármesterből, bizottsági
elnökből és jegyzőből álló munkacsoport (a továbbiakban: Bizottság Elnöki Munkacsoport) támogatja. A
Bizottság Elnöki Munkacsoportnak a mindenkori polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok
elnökei és a jegyző a tagja.
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(3) A bizottság elnöki munkacsoport ülését az esedékes Képviselő-testületi ülést megelőző 15. napra a
polgármester hívja össze és vezeti az ülését.
(4) Az ipari parkban befektetni szándékozó vállalkozói ajánlatok előzetes értékelését négy főből álló Ipari
Park Munkacsoport látja el. Az Ipari Park Munkacsoport a polgármesterből, a bizottságok elnökeiből,
illetve szükség szerint a polgármester által felkért szakértőből áll. Az Ipari Park Munkacsoportot szükség
szerint a polgármester hívja össze és vezeti az ülését.
(5) A Bizottság Elnöki Munkacsoport, valamint az Ipari Park Munkacsoportok ülésének összehívására,
vezetésére és dokumentálására a Képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
10. § Az SZMSZ 11/B. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„11/B. § (1) A Képviselő-testületi írásos előterjesztéseket elektronikus úton kell továbbítani a 12. § (1)
bekezdésében meghatározottak részére. Az írásos előterjesztéseket az erre a célra rendszeresített
informatikai alkalmazásban kell elkészíteni és továbbítani. Az írásos előterjesztésekhez digitalizálva kell
csatolni minden olyan dokumentumot, amely a döntéshozatalhoz releváns információkat hordoznak.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt informatikai alkalmazás kiesése esetén az előterjesztések nyílt szabványú
elektronikus dokumentumban kell továbbítani.
(3) Az előterjesztéseknek az (1) és (2) bekezdésben foglalt továbbítási módja esetében is biztosítani kell a
képviselők részére a digitális jegyzet és saját emlékeztető készítési lehetőségeket.
(4) Az írásos előterjesztések hagyományos nyomtatott irat formájában kizárólag a digitlis továbbítás
lehetetlenné válása esetén továbbíthatók.
(5) Az írásos előterjesztések csak a jegyző előzetes törvényességi ellenőrzése után kerülhetnek a
döntéshozó elé. A hatékony költség és időgazdálkodás, valamint az írásmunkák minőségét javító
információ megosztásban és adatcserében rejlő előnyök kihasználása érdekében az előterjesztés-tervezetek
kizárólag a testületi ülések előkészítésére szolgáló célszoftverrel, illetve ennek kiesése esetén
számítógépes szövegszerkesztővel készíthetők el.
(6) A rendkívüli sürgősséggel, az ülés napján vagy az ülést megelőző 5. nap és az ülés napja közötti
időben beterjesztendő előterjesztések esetében is a (1)-(5) bekezdésben szabályozott eljárást kell
alkalmazni azzal, hogy az előterjesztés fejlécében fel kell tüntetni a polgármester engedélyező záradékát.
A záradék szövege: "A napirend soron kívüli beterjesztését engedélyezem!". A rendkívüli sürgősséggel
kiadott előterjesztések tárgyalhatóságáról a 14. § (1) bekezdés rendelkezései szerint a Képviselő-testület
dönt.
(7) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a feladatkör szerinti bizottság előzetesen
véleményezi. A bizottság elnöke a bizottság rendes ülését a Képviselő-testületi ülést megelőző 10. és 8.
nap közötti időpontra hívja össze. A bizottság tervezett időpontját a Képviselő-testület üléstervében kell
rögzíteni.
(9) A Képviselő-testületi ülések előkészítésének rendelkezéseit a bizottsági ülések előkészítésénél is
alkalmazni kell.
(10) Az ülések előkészítésének szervezési, folyamatvezérlési és műszaki részletszabályait a jegyző
javaslata alapján a polgármester normatív utasításban szabályozza.”
11. § Az SZMSZ 12. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„12. § (1) A Képviselő-testület ülésére a Képviselő-testület tagjain és a jegyzőn kívül meg kell hívni
tanácskozási joggal:
a) a város országgyűlési képviselőjét,
b) a helyi rendőrőrs és köztestületi tűzoltóság parancsnokát valamint a polgárőr egyesületek elnökeit,
c) a napirend tárgya szerint érintettet, illetve akiknek jelenléte a napirend alapos megtárgyalásához
nélkülözhetetlen,
d) a Képviselő-testület hivatala osztályvezetőit
(2) Az ülés meghívóját az előterjesztéseknek a 11/B. §-ban foglalt továbbítási módjától függetlenül
hagyományos papír alapú küldeményben kell megküldeni.
(3) A Képviselő-testület üléséről a tárgysorozat feltüntetésével írásban kell értesíteni:
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a) az önkormányzati feladatot ellátó intézmények, továbbá az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok vezetőit,
b) a megyei, helyi napi- és időszaki lapok továbbá a helyi televízió szerkesztőségeit,
c) továbbá mindazokat, akiket a tárgyalt napirendre tekintettel a polgármester szükségesnek lát
(4) A lakosság értesítéséről hirdetmények kifüggesztése, továbbá az önkormányzat internetes hírportálján
a tárgysorozat és a nyilvános ülés előterjesztéseinek elektronikus publikálása útján a polgármester
gondoskodik.
(5) A polgármester - a jegyző javaslata alapján külön meghívó megküldésével - a zárt ülés napirendje
megtárgyalásához a tárgy szerint feladatkörrel rendelkező Hivatali osztályvezetőt szakértőként hívja
meg.”
12. § Az SZMSZ 14. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„14. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester az ülés előtt legalább 5 nappal hívja össze. Az írásos
meghívóhoz mellékelni kell a napirend írásos előterjesztését és - szóbeli előterjesztés esetén is - a
határozati javaslatot. Az ülés előtti 5. napot követően továbbított, vagy az ülés napján kikézbesített
előterjesztések, illetve határozati javaslatok napirendre tűzéséről a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket az ágazatilag illetékes bizottságok előzetesen
véleményezik.
(3) A Képviselő-testület elé kerülő írásos előterjesztések tartalmi és formai követelményei:
a) az első résznek tartalmaznia kell:
aa) az ülés és a tárgy pontos meghatározását,
ab) az előterjesztés készítőjének és a beterjesztőjének a megnevezését
ac) a tárgy előzményeinek bemutatását kiemelve azt, ha a témát már korábban tárgyalta a testület, s ha
igen akkor milyen döntés született,
ad) a döntési javaslatok indokainak bemutatását,
ae) az előkészítés során felmerülő ellenvéleményeket, a pro és kontra érvek bemutatását, a bizottsági
vitában felmerült kisebbségi véleményt,
af) a kockázatelemzést, a döntési javaslat elfogadásával járó kockázatokat, a kockázati tényezők
meghatározását, azok bekövetkezéséből eredő hatások felbecsülését, a kockázati tényezőkre történő
reagálást,
ag) a tárgykörben illetékes bizottság érdemi véleményét
ah) a bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy az előterjesztést - az Ötv. 12. § (4) bek. b., pontjában
foglalt esetben - zárt vagy nyílt ülésen vitassa meg a testület
ai) a döntést megalapozó kiegészítő információkat hordozó mellékletek bemutatását
b) a második rész, a döntési javaslat, indokolás nélküli, egyértelműen megfogalmazott rendelkező részből
áll, az esetleges alternatív javaslatok egymástól világosan elkülönülő megfogalmazásával, a végrehajtásért
felelős személy megnevezésével és a határidő megjelölésével
(4) Az előterjesztések maximum 5 oldal terjedelműek lehetnek.
(5) Az előterjesztéseket legkésőbb az első tárgyalását megelőző 8. napon kell a jegyzőhöz továbbítani
előzetes törvényességi észrevételezésre.
(6) A meghívón szereplő napirendek sorrendje:
a) önkormányzati rendelet-tervezetek,
b) költségvetési, zárszámadási előterjesztések,
c) az önkormányzat egyéb gazdasági, vagyoni ügyei,
d) a polgármester, bizottságok, jegyző, osztályvezetők előterjesztései,
e) választási és kinevezési ügyek,
f) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyedi ügyek,
(7) Rendkívül indokolt esetben távközlési berendezés útján szóban is összehívható a Képviselő-testület
ülése. A Képviselő-testület a napirendek feletti döntés előtt vita nélkül határoz arról, hogy a szóban történt
összehívás ellenére van-e olyan helyzetben, hogy érdemben tud dönteni.
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(8) A megvitatásra beterjesztett ügyek jellege és mennyisége szerint a Képviselő-testület ülésszakot is
tarthat. Ülésszak összehívásakor a polgármester a meghívóban feltünteti az ülésszak várható időtartamát.
Az ülésszak időtartama a 72 órát nem haladhatja meg.
(9) A napirendi pontok előadói, valamint a Hivatal osztályvezetői, illetőleg az általuk megbízottak
kötelesek a képviselő-testület ülésén megjelenni.”
13. § Az SZMSZ 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(4) Minősített többség szükséges az Ötv. 15. § (1) bekezdésében foglaltakon túl:
a) hatáskör gyakorlásának átruházásához,
b) díszpolgári cím és helyi kitüntetés adományozásához,
c) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
d) hitelfelvételhez, kötvénykibocsátásához,
e) forrás kijelölést nem tartalmazó évközi kötelezettségvállaláshoz,
f) sürgősségi indítvány tárgyalásának elrendeléséhez”
14. § Az SZMSZ 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(6) Az írásos előterjesztéssel együtt benyújtott - több bizottság által is kidolgozott - döntési javaslatok
közül először az ágazatilag illetékes bizottság javaslatát kell szavazásra bocsátani.”
15. § Az SZMSZ 18. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(9) Titkos szavazással határoz a Képviselő-testület, ha azt jogszabály írja elő. Amennyiben a titkos
szavazást nem szavazógéppel végzik, akkor azt az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaiból alakított 3 fős szavazatszámláló bizottság bonyolítja le.”
16. § Az SZMSZ 19. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„19. § (1) Törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszony rendezésére Képviselő-testületi
rendelet alkotását kezdeményezheti:
a) önkormányzati képviselő,
b) a Képviselő-testület bizottsága,
c) a polgármester, alpolgármester és a jegyző,
d) helyi kisebbségi önkormányzat,
e) a helyi politikai, társadalmi szervezetek vezető testületei,
(2) A Képviselő-testület előzetesen állást foglal a Képviselő-testületi rendelet elkészítésének
szükségességéről. A Képviselő-testület a rendelet alkotást célzó állásfoglalásában meghatározza:
a) a szabályozandó életviszonyok körét, a szabályozás célját, elveit és gondolati lényegét valamint a
szabályozási tartalom fő irányvonalát,
b) kijelöli a rendelet tervezet előkészítő szervét,
c) meghatározza a rendelettervezet elkészítésének határidejét
(3) A rendelet tervezetet általában a Hivatalnak a szabályozás tárgya szerint illetékes belső szervezeti
egysége készíti el. Kivételes esetben megbízható az ágazatilag illetékes bizottság is. Ebben az esetben is
köteles a Hivatal közreműködni.
(4) A rendelet tervezetet véleményeztetni kell:
a) a tárgykör szerint érintett szervekkel, szakemberekkel,
b) az ágazatilag illetékes bizottsággal,
c) a lakossággal
(5) Ha a Képviselő-testület az eredeti jogalkotói hatáskörében alkotandó rendelet-tervezet lakossági
véleményének megismeréséhez nem ír elő közmeghallgatást, akkor azt 30 napos közszemlére kell tenni,
amely idő alatt a tervezetre a jegyzőnél bárki írásbeli észrevételt tehet.
(6) A rendelet tervezetet a Képviselő-testület elé a jegyző, illetve az illetékes bizottság elnöke terjeszti be.
(7) A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban
felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői
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javaslatot és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a
második fordulóban beterjeszteni.
(8) A rendelet megalkotását követően annak hiteles szövegét a jegyző szerkeszti és gondoskodik annak 8
napon belüli kihirdetéséről. A rendeletek kihirdetésének időpontja a Hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztés napja.
(9) A rendeletek közzétételének módja:
a) a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés,
b) az önkormányzat internetes portálján történő publikálás.
(10) A rendeletek - kihirdetés napját tartalmazó jegyzői záradékkal ellátott - eredeti példányait az
érdeklődők az ügyfélfogadási időben a Hivatal titkársági feladatot ellátó belső szervezeti egységénél
tekinthetik meg.
17. § Az SZMSZ Az ülés jegyzőkönyve címe a következő 20/A. §-al egészül ki.
„20/A. § (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) A jegyzőkönyv vezetőjének kijelöléséről és a jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A jegyzőkönyvnek az Ötv. 17. § (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell mellékletként:
a) a meghívóval együtt vagy azt követően továbbított írásos előterjesztéseket, határozati javaslatokat,
b) a képviselő kérésére az írásban benyújtott hozzászólását,
c) a jelenléti íveket,
d) nem gépi titkos szavazás esetén a szavazásról felvett jegyzőkönyvet
(4) A jegyzőkönyveket a polgármester és a jegyző mellett a polgármester által felkért és a Képviselőtestület által megerősített két hitelesítő írja alá. Hitelesítő csak az ülésen végig jelen lévő képviselő lehet.
(5) A jegyzőkönyv eredeti példányát a Hivatal titkársági feladatot ellátó belső szervezeti egysége kezeli. A
jegyzőkönyveket évente be kell köttetni és az irattárban elhelyezni.
(6) A jegyzőkönyvekbe - a zárt ülésről készült jegyzőkönyvek kivételével - bárki betekinthet a Hivatal
titkársági feladatot ellátó belső szervezeti egységénél. A jegyzőkönyvekből az Avtv. 20. § (1) - (3)
bekezdésében foglaltak szerint másolatot, kivonatot kérelemre a Jegyző adja ki.
(7) A hitelesített jegyzőkönyv alapját képező hangfelvételt külön jogszabályban meghatározott ideig kell
őrizni.
(8) A döntésekről - kivonat formájában - 15 napon belül értesíteni kell a végrehajtásban érdekelteket.
18. § Az SZMSZ 21. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„21 §. (1) A Képviselő-testület és szervei rendelkezéseit a jegyző a végrehajtási határidő figyelésére és
beszámoló készítésére is alkalmas szoftver eszközzel tartja nyilván.
(2) A jogszabálynak minősülő önkormányzati rendeleteket a hazai és az Európai Uniós joganyagot is
magában foglaló jogi adatbázisban kell elhelyezni úgy, hogy a jogszabályi hivatkozások, továbbá a helyi
joganyag időbeli változási folyamatosan nyomon követhetők legyenek.
(3) A normatív határozatokat a 19. § (9) bekezdésében foglaltak szerint kell közzétenni.
(4) A képviselő-testület és szervei jogszabálynak nem minősülő rendelkezéseit naptári évenként egytől
kezdődő folyamatos sorszámmal kell ellátni. A rendelkezések megjelölése: arab sorszám, döntéshozatal
éve, hónapja, napja a kibocsátó megnevezése, nevének rövidítése és a rendelkezés típusa.
(5) A Képviselő-testület és szervei nevének rövidítése:
a) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete: Gye. Kt.
b) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság: Gye. Kt. Pgtek. Biz.
c) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága: Gye. Kt. Vkm. Biz.
d) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága: Gye. Kt. Üokke. Biz.
f) Gyomaendrőd Város Polgármestere: Gye. Polgm.
g) Gyomaendrőd Város Jegyzője: Gye. Jegyz.
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(6) Az (5) bekezdésben foglalt megnevezést kell alkalmazni a hivatalos iratokban és kiadványokban. Ettől
a technikai nyilvántartásokban, számítógépes szoftverekben - amennyiben adatábrázolásukban a hivatalos
konvenciót nem képesek követni - el lehet térni.
19. § Az SZMSZ 21/A. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„21/A. § (1) A Képviselő-testület munkaterv szerinti nyilvános üléseiről hang és videofelvétel készül,
amelyet a helyi műsorleosztó hálózaton és az interneten is elérhetővé kell tenni a közvélemény számára. A
Képviselő-testület zárt üléséről, az ott hozott döntések publikus információiról a polgármester tájékoztatja
a sajtót.
(2) A polgármester és a jegyző a regionális és helyi sajtó útján - a hivatalvezető szakembereinek
bevonásával - rendszeresen tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat előtt álló feladatokról, a tervezett
döntésekről, a lakosság jogait és kötelezettségeit érintő jogszabályok végrehajtásáról.
(3) A jegyző a Képviselő-testület nyilvános ülései hitelesített jegyzőkönyvének alapját képező digitális
dokumentumot, valamint az önkormányzati rendeletek és a nyilvános üléseken született határozatok
szövegét az önkormányzat internet portálján hozza nyilvánosságra.
20. § Az SZMSZ 24. § (2) és (5) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„24. § (2) A bizottságok legalább 5 de legfeljebb 8 tagból állnak. A bizottságok nem képviselő tagjaira a
bizottság elnöke tesz javaslatot. A bizottságok tagjainak számát és névsorát a 2. függelék tartalmazza.
(5) Az állandó bizottságok részletes feladatait és hatásköreit a 3. függelék tartalmazza.”
21. § Az SZMSZ 25. § (4), (5) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„(4) A polgármester hetente legalább egy alkalommal előre meghirdetett lakossági ügyfélfogadást tart, a
képviselőket hivatali időben soron kívül fogadja.
(5) A polgármester javadalmazását a Képviselő-testület állapítja meg a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság együttes javaslatára.”
22. § Az SZMSZ 26. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós
akadályoztatás esetén az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
látja el a Képviselő-testület összehívásával, a testületi ülés vezetésével kapcsolatos polgármesteri
feladatokat. E joga csak a program szerint tervezett ülésekre, illetve jogszabály által meghatározott
összehívási körre terjed ki. E minőségében eljárva nem gyakorolhatja a polgármestert és alpolgármestert
megillető kizárólagos hatásköröket.”
23. § Az SZMSZ 27. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„ 27. § (1) A jegyző feladata különösen:
a) rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a Képviselő-testületnek és a bizottságoknak az
önkormányzat feladatát és hatáskörét érintő jogszabályokról,
b) a polgármester irányításával előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,
c) tájékoztatja a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról, az ügyintézésről,
d) jogi felvilágosító munka, valamint az államigazgatási munka egyszerűsítése és korszerűsítése,
e) a Hivatal dolgozóinak rendszeres továbbképzéséről gondoskodás,
f) a Képviselő-testület rendelkezései végrehajtásának szervezése és nyilvántartása.
(2) A jegyző hetente legalább egy alkalommal előre meghirdetett lakossági ügyfélfogadást tart, a
képviselőket hivatali időben soron kívül fogadja.”
24. § Az SZMSZ 28. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„28. § (1) A polgármester, alpolgármester és a jegyző részletes feladat- és hatáskörét a 3. függelék
tartalmazza.
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(2) A polgármester, alpolgármester és a jegyző hivatalos tárgyalásaikhoz, önkormányzati
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátáshoz és ajándékozáshoz, továbbá egyéb reprezentációs célú
kiadásokhoz az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékű előirányzatot használhatnak fel.”
25. § Az SZMSZ 28/A. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(3) A Képviselő-testület részvételével működő önkormányzati társulások jegyzékét a 5. függelék
tartalmazza.”
26. § Az SZMSZ 29. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(5) A Hivatal dolgozói munkaidejét, munkarendjét és az ügyfélfogadás rendjét a Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza. A munka- és ügyfélfogadás rendjének részletes szabályait a jegyző
javaslatára a polgármester állapítja meg.”
27. § Az SZMSZ 30. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(5) Az éves költségvetés tervezésére és a beszámoló előkészítésére vonatkozó részletes szabályokat az
SZMSZ 3. melléklete tartalmazza.”
28. § Az SZMSZ 30. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki.
„(6) Az önkormányzat beszerzései előkészítése rendjének részletszabályait az SZMSZ 4. melléklete
tartalmazza.”
29. § Az SZMSZ 31. § (1) és (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„31. § (1) Az önkormányzat vagyonleltárát jogszabályban meghatározott tartalommal a Hivatal számviteli
információs rendszere útján a jegyző tartja nyilván, arról az éves költségvetési beszámolóban ad számot.”
„(4) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyoni ügyeknél az átruházott hatáskörben hozható döntések
értékhatárait a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.”
30. § Az SZMSZ 33/B. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„33/B. § A 2007. évi CLII. tv. 4. § alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által
kinevezett vagyonnyilatkozat tételre kötelezett vezetők körét az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza.”
31. § Az SZMSZ 33/C. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„33/C. § (1) A 33/B. §-ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a 24. § (3)
bekezdésében nevesített önkormányzati szerv titkári feladatait ellátó személyzeti ügyintézőjének kell
átadnia.
(2) A személyzeti ügyintéző a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt módon, de
elkülönítetten tárolja és kezeli a jegyző kinevezési hatáskörébe tartozó köztisztviselők és a 33/B. §-ban
kötelezettek vagyonnyilatkozatait is.”
Záró rendelkezések
32. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
33. § Az SZMSZ Bevezető címe és rendelkezése, a 18. § (8) bekezdése, a 32. § (2) és (3) bekezdése, a 34.
§ (2) bekezdése, Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati
rendelet 11. § (2) bekezdése, Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008.
(II. 29.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése, Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdése, a
tanácsnoki tisztséget szabályozó önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 25/2007. (VII. 30.)
önkormányzati rendelet, a 2006/123/EK irányelvben foglalt követelmények alapján fenntartható
korlátozásokat tartalmazó rendeletek módosításáról szóló 16/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet,
valamint az SZMSZ módosításáról szóló 32/1992. (XI.24.) önkormányzati rendelet, 36/1992. (XI.24.)
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önkormányzati rendelet, 16/1995. (V.I.15.) önkormányzati rendelet, 22/1996. (XI.7.) önkormányzati
rendelet, 6/1997. (IV. 1.) önkormányzati rendelet, 9/1997. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, 22/1997. (IX.
30.) önkormányzati rendelet, 11/1998. (III. 5.) önkormányzati rendelet, 27/1998. (XII.15.) önkormányzati
rendelet, 18/2002. (XI. 12.) önkormányzati rendelet, 15/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet, 11/2005.
(IV. 4.) önkormányzati rendelet, 21/2005. (X. 12.) önkormányzati rendelet, 24/2005. (X. 28.)
önkormányzati rendelet, 27/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelet, 20/2007. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet, 22/2007. (VI. 4.) önkormányzati rendelet, 30/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelet, 42/2007.
(XII. 27.) önkormányzati rendelet, 3/2008. (II. 1.) önkormányzati rendelet, 17/2008. (IV. 28.)
önkormányzati rendelet, 24/2008. (VI. 13.) önkormányzati rendelet, 29/2008. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet, 37/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelet, 49/2008. (XII. 3.) önkormányzati rendelet, 44/2009.
(X. 30.) önkormányzati rendelet, 28/2010. (X. 22.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
34. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésének feltételeiről, részletszabályairól, tevékenységének egyes
kérdéseiről szóló 14/1997. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-ban a „Pénzügyi és Gazdasági Bizottság”
szövegrész helyébe a „Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság” szöveg
lép.
(2) A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
4. § (3) és (5) bekezdésében valamint mellékletében a „Humánpolitikai Bizottság” szövegrész helyébe az
„Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság” szöveg lép.
(3) A magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási
rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésben, a 6. § (1)
bekezdésben, a 7. § (8) bekezdésben, a 8. § (2) bekezdésben, a 9. § (10) bekezdésben, a 10. § (4) és (6)
bekezdésben valamint a 2. mellékletben a „Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész
helyébe a „Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság” szöveg lép.
(4) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésben, 15. §
(1) bekezdésben, a 17. § (1) bekezdésben, 18. §-an és a 20. § (1) bekezdésben a „Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság” szöveg lép.
(5) Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.)
önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésben, a 4. § (7) bekezdésben, a 7. § (1) bekezdésben, a 8. § (1) b)
pontban, a 9. §-ban, a 10. § (1), (2) bekezdésben valamint az 1. és 2. mellékletben a „Humánpolitikai
Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság” szöveg lép.
(6) A költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról szóló
43/2007. (XII. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésben, 5. § (5) bekezdésben valamint az 1. és 2.
mellékletben a „Pénzügyi Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság” szöveg lép.
(7) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007.
(XII. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdésben a „Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság” szöveg lép.
(8) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontban, az 5. § (6) bekezdésben és a
13. § (1) a) pontban a „Humánpolitikai Bizottság” szövegrész helyébe a „Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság” szöveg lép.
(9) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § c) pontban a „Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság” szöveg lép.
(10) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009. (IV. 2.)
önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdésben a „Pénzügyi Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a
„Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság” szöveg lép.
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Gyomaendrőd, 2011. március
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

E rendelet 2011. március hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. március 31.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei szervezeti felépítése
2. melléklet a 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörök listája
Hatályos önkormányzati rendeletekben foglalt hatáskör átruházások
Polgármester
1) Megállapítja, folyósítja és felülvizsgálja a lakbértámogatást. [a lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 22/A. § (6) bekezdés]
2) Dönt adósságkezelési szolgáltatási kérelmek ügyében. [a szociálisan hátrányos helyzetben lévők
adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.)
önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés]
3) Kiveti, beszedi, nyilvántartja és kezeli a mezőőri járulékot. [a közterület-felügyeletről és mezei
őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 5. §]
4) Dönt az intézményvezető intézkedése ellen a benyújtott kifogásról. [a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.)
önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés] A döntésről 5 napon belül tájékoztatja a bizottságok elnökeit.
5) Intézkedik a térítési díj hátralék behajtásáról vagy törléséről. [a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.)
önkormányzati rendelet 9. § (10) bekezdés]
6) Elbírálja a lakásfenntartási- és helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatási kérelmeket. [az egyes
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.)
önkormányzati rendelet 10. §]
7) Elbírálja az átmeneti segély kérelmeket. [az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 25. §]
8) Elbírálja a temetési segély kérelmeket. [az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés]
9) Elbírálja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmeket. [a gyermekek részére nyújtható pénzbeli
és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) önkormányzati
rendelet 11. §]
10) Megszünteti a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését a
jogszabályban foglalt esetekben. [a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és
a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 15. §]
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11) A Képviselő-testület részére címzett hagyományos és elektronikus küldeményeket 3 napon belül
továbbítja elektronikus úton a képviselők részére.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt az ifjúsági célú támogatások
mértékéről [az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet
5. § (7) bekezdés a) pont]
2) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a civil közművelődési célú
támogatások mértékéről [a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7)
bekezdés a), b) pont]
3) Egyedi kérelemre a város szakember ellátottsága érdekében indokolt támogatás esetén, kivételes
méltányosság címén lakásvásárláshoz és építkezéshez támogatást állapíthat meg. [az első lakás
megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9.
§]
4) Dönt az Idegenforgalmi Alap pályázatairól, a céltartalék felhasználásról, szerződést köt a nyertesekkel
és ellenőrzi a pályázati források felhasználását. [Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi
Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet (3) bekezdés]
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1) Dönt az 1 millió forint feletti, de 2 milliós éves bevételt el nem érő forgalomképtelen vagyon
tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet 15. § (1) bekezdés]
2) Egyetértést gyakorol az intézményvezető ingó vagyon és vagyoni értékű jog megszerzéséről szóló
döntésével 400 ezer és 1 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.)
önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pont]
3) Egyetértést gyakorol az intézményvezetőnek ingatlan és ingatlanrész határozatlan idejű vagy egy évet
meghaladó határozott idejű hasznosításáról szóló döntésével 400 ezer és 1 millió forintos értékhatár
között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés b) pont]
4) Dönt a műemlékek, középületek, erdők tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 1 millió és 2 millió
forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 18. §]
5) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy megszerzéséről, elidegenítéséről, ingatlan
jelzálogjoggal való megterheléséről - kivéve az ingó vagyontárgy elidegenítését, megszerzését - 1 millió
és 2 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet 20. § (1) bekezdés a) pont]
6) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy tulajdonjogát nem érintő egyéb
hasznosításáról 1 millió és 2 millió forintos bevételi értékhatár között, továbbá egy szerződésen belüli
üzletrész, részvény, egyéb értékpapír megszerzése és elidegenítése tárgyában 1 millió és 2 millió forintos
értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1)
bekezdés b) pont]
7) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a sport célú támogatások mértékéről [a
sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés]
8) Dönt a Vállalkozásfejlesztési Alap pályázatairól, szerződést köt a nyertesekkel és ellenőrzi a pályázati
források felhasználását. [Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló
21/2009. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 19. § (3)]
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1) Megállapítja az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, illetve kérelemre kamatmentes részletfizetést
engedélyezhet. [a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és
támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (4) és (6) bekezdés]
2) Dönt a az 5 évet meg nem haladó, illetve 1 és 2 millió forint éves bérleti díjat meg nem haladó
mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításáról [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.)
önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés]
3) Dönt az örökségvédelmi célú pályázatokról [az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.)
önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés]
4) Dönt a Környezetvédelmi Alap pályázatokról és megköti a szerződést a nyertes pályázókkal.
[Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati
rendelet 8. §]
3. melléklet a 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek
I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális
szabályok
1. Közös szabályok
1.1. A költségvetés és a beszámoló összeállítása során minden munkafolyamatban figyelembe kell venni a
költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolását.
1.2. A költségvetés és a beszámoló elkészítése során az önkormányzat Képviselő-testületének, mint
felügyeleti szervnek az információs igényét legjobban kielégítő címrend szerint kell összeállítani a
költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó dokumentumokat.
2. A költségvetés tervezésére vonatkozó szabályok
2.1 A költségvetési koncepció, illetve a költségvetési terv megalapozásához szükséges belső számításokat
az érvényben lévő számviteli és gazdálkodási szabályoknak megfelelően kell elkészíteni.
2.2. A számításokat a költségvetési szerv felépítésének megfelelően – figyelembe véve az intézményi
struktúrát (önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények), a feladat – ellátási módot (saját
szervezet, társulás, megbízás, stb.) – kell elkészíteni.
2.3. A koncepció, illetve a költségvetési terv összeállításakor egyrészről az ellátandó feladatokból
(továbbgondolva: annak költségvetési kiadás oldalából), illetve az ismert költségvetési bevételekből kell
kiindulni.
2.4. A költségvetési szerv gazdasági vezetője által kijelölt személy köteles a költségvetési tervezéssel
kapcsolatos dokumentumokat külön nyilvántartásba venni és gyűjtésükről gondoskodni.
(A nyilvántartásnak tartalmazni kell az eredeti ügyirat:
- számát,
- tárgyát,
- ügyintézőjét
- és a határidőket.
Az iratokat „ ..... évi tervezési dokumentumok” szöveggel ellátott szalagos irományfedélben kell gyűjteni
eredeti vagy másolati példányban.)
2.5. A normatív állami hozzájárulásokhoz a költségvetési szerv feladatmutatók és mutatószámok alapján
történő adatszolgáltatásának valódiságáért és az adatok ellenőrzéséért a tervezési feladatok ellátásáért
felelős személy tartozik felelősséggel. Az adatszolgáltatást a Pénzügyminisztérium által meghatározott
formában, tartalommal és határidőig kell elkészíteni.
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A kitöltést alátámasztó dokumentumokat, valamint az adatszolgáltatás egy példányát a tervezés ügyiratai
között feltétlenül meg kell őrizni.
2.6. A költségvetési tervezéssel kapcsolatos munkafolyamatok ellátása során elsősorban a költségvetési
tervezésre vonatkozó jogszabályokat, az azokban megfogalmazott tartalmi követelményeket kell szem
előtt tartani.
A tartalmi követelmények betartásáért (önkormányzat esetében a költségvetési rendelet-tervezet
mellékleteinek, illetve a kapcsolódó előterjesztés tartalmának, formájának, a jogszabályoknak és a
Képviselő-testület információ igényének megfelelő karbantartásáért) a költségvetési szerv tervezési
feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelősséggel.
3. A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályok
3.1 A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni:
- a féléves beszámoló elkészítésénél,
- a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál, valamint
- az éves költségvetési beszámolásnál.
3.2. A költségvetési beszámolás során a dokumentációk számításait a költségvetési tervezésre vonatkozó
szabályok 2.2. pontja szerint kell elvégezni.
3.3. A költségvetési szerv beszámolási feladatok ellátásáért felelős dolgozója által kijelölt személy köteles
a költségvetési beszámolással kapcsolatos dokumentumokat külön nyilvántartásba venni és gyűjtésükről
gondoskodni.
(A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti ügyirat:
- számát,
- tárgyát,
- ügyintézőjét
- és a határidőket.
Az iratokat az alábbi szöveggel ellátott szalagos irományfedélben kell – eredeti vagy másolati példányban
– gyűjteni:
- „.......év I. féléves beszámolójának dokumentumai”,
- „.......év háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás dokumentumai”
- „.......évi költségvetési beszámoló dokumentumai”.)
3.4. Az állami hozzájárulások, központi és központosított támogatások, kötött felhasználású átvett
pénzeszközök elszámolásának dokumentálásáért, az abban foglalt adatok ellenőrzéséért a költségvetési
szerv beszámolási feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelősséggel.
(Az elszámolásra vonatkozó dokumentumokat a beszámoló ügyiratai között feltétlenül meg kell őrizni.)
3.5. Az államháztartás működési rendjéről szóló – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 149. § (2) bekezdése értelmében:
- az 1. számú mellékletben kerül meghatározásra az évközi és az éves beszámolók, valamint az egyéb
adatszolgáltatások beküldésének határideje és a felülvizsgálat időpontja,
- a 4. számú mellékletben kerülnek meghatározásra az éves költségvetési beszámoló szöveges
indoklásának részletes – a szakmai feladatok és a költségvetés teljesítésére vonatkozó – tartalmi és formai
követelményei.
II. A költségvetési tervezés különleges előírásai, feltételei
1. A költségvetési koncepció elkészítése
1.1 A költségvetési koncepció összeállításakor számba kell venni:
- a költségvetési szerv által ellátandó feladatokat, ezt követően
- a költségvetési szerv bevételeit,
- majd a fentiek alapján kell kialakítani a költségvetési koncepciót.
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1.2. A költségvetési koncepció készítésekor a költségvetési szerv bevételei között a nem saját bevételeket
a rendelkezésre álló, dokumentum értékű okmányok (pl.: önkormányzat esetében az állami
hozzájárulásokat az adatszolgáltatás) alapján kell bemutatni.
1.3. A kiadások tekintetében figyelembe kell venni minden, a koncepció készítésénél ismert, a
költségvetési kiadásokra ható tényezőt.
1.4. Az előirányzatok vonatkozásában a tervezést a rendelkezésre álló adatok alapján a 2. számú
mellékletben meghatározott tartalommal és formában kell elkészíteni.
1.5. A költségvetési szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója a koncepció ellenőrzése során
köteles megvizsgálni, hogy a költségvetési koncepciót megalapozó számítások során:
- figyelembe vették-e a vonatkozó jogszabályokat (önkormányzat és szervei esetében az önkormányzati
rendeleteket, határozatokat,)
- a kötelezettségvállalások nyilvántartása alapján a tervévre vonatkozó kötelezettség vállalások a
koncepcióba beépítésre kerültek-e,
- az inflációs hatásokkal, illetve jogszabályi változások hatásaival az érintettek megfelelő mértékben
számoltak-e.
A költségvetési szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója köteles jelezni, ha a költségvetési
koncepció összeállításakor a költségvetés forráshiányosnak bizonyul. A költségvetési szerv vezetője és a
tervezési feladatok ellátásáért felelős személy ekkor együtt fogalmazzák meg azokat a javaslatokat,
melyek alapján a költségvetés kiadási oldalát csökkenteni, illetve a bevételi oldalt megalapozottan növelni
lehet.
1.6. A koncepció tartalmi követelményeit a 3. sz. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetési tervezés
2.1. A költségvetési tervezéskor az elfogadott koncepciót kell alapul venni. Amennyiben a Képviselőtestület a koncepció elfogadásakor a költségvetés összeállítására vonatkozóan állapított meg külön
irányelveket vagy szempontokat, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért a költségvetési
szerv vezetője és a tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelősséggel.
2.2. A költségvetési terv javaslatot a költségvetési szerv vezetője az általa kijelölt személy bevonásával a
hatályos jogszabályok szerint állítja össze.
A költségvetési szerv vezetője a rendelet-tervezet általános jogszerűségéért, a tervezési feladatok
ellátására kijelölt személy vezetője a rendelet-tervezet pénzügyi-számviteli jogszabályokkal való
harmonizálásért felelős.
2.3. A költségvetési terv elkészítésének részletes munkafolyamatait, a munkafolyamatokban keletkezett
dokumentumokra való hivatkozást, a feladat ellátásának határidőit, illetve a feladat ellátásáért és
ellenőrzéséért felelős személyek nevét az 1. számú melléklet tartalmazza.
2.4. Ha a Képviselő-testület a költségvetési rendelet-tervezetet a megtárgyalása során nem az eredeti,
beterjesztett állapotban hagyja jóvá, illetve az ülésen megadott szempontok szerint a költségvetés
újratárgyalásáról döntött, akkor a Képviselő-testületi ülésen elhangzottak szerint a tervezési feladatok
ellátásáért felelős személy gondoskodik a költségvetés megfelelő átdolgozásáról.
2.5. Az elfogadott költségvetési rendelet alapján a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy
gondoskodik az elemi költségvetés költségvetési rendeletnek megfelelő elkészíttetéséről.
E feladat ellátási határideje a költségvetési rendelet elfogadását követő 2 hét.
III. Költségvetési beszámoló helyi szabályai
1. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolás
1.1. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló-tervezet összeállításakor a Képviselő-testület
által jóváhagyott:
- eredeti költségvetési rendeletből, illetve
- a hatályos költségvetési rendeletből kell kiindulni.
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Amennyiben a Képviselő-testület a költségvetési beszámolással kapcsolatban állapított meg külön
szabályokat, helyi információs igényeket, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért a
költségvetési szerv vezetője és a beszámolási feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelősséggel.
1.2. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót – az előirányzat könyveléseket követően –
az elkészített főkönyvi kivonat alapján kell összeállítani.
A főkönyvi kivonatot a beszámoló ügyiratai között meg kell őrizni.
A beszámolót a naptári év június 30.-i fordulónappal kell készíteni.
1.3. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót a költségvetési szerv vezetője az általa
kijelölt személy bevonásával állítja össze. Az összeállításnál figyelembe kell venni:
- a jogszabályi előírásokat,
- a költségvetési szerv belső információs igényét, valamint
- a költségvetési tervdokumentációval való összehasonlíthatóság követelményét.
1.4. A költségvetési szerv vezetője a költségvetési beszámoló jogszabályokkal való harmonizálásért, a
beszámolási feladatok ellátására kijelölt személy a költségvetési beszámoló pénzügyi-számviteli
jogszabályoknak való megfelelőségéért felelős.
1.5. A jóváhagyott féléves beszámoló alapján a beszámolási feladatok ellátásáért felelős személy
gondoskodik a költségvetési szerv féléves beszámolója elkészítéséről.
2. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás
2.1. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztató összeállításakor a főkönyvi könyvelésben
kimutatott adatokból kell kiindulni. A háromnegyed éves beszámolót az adott év szeptember 30.-i állapot
alapján kell összeállítani.
2.2. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás kötelező tartalmi elemei:
- a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásának,
- a tartalék felhasználásának,
- a hiány, illetve a többlet összege alakulásának, valamint
- a költségvetés teljesítése alakulásának bemutatása.
A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál figyelembe kell venni, hogy a tájékoztatás
szöveges része kiterjedjen a jelentős előirányzat eltérések indoklására, illetve előre jelezze egyes kiadások
és bevételek év végéig várható alakulását.
A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatást úgy kell összeállítani, hogy szakmailag és
számszakilag is könnyen felhasználható legyen a következő évi költségvetési koncepció készítésénél.
3. Az éves költségvetési beszámolás
3.1. A zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor a Képviselő-testület által elfogadott és módosított
költségvetési rendeletet kell alapul venni.
3.2. A zárszámadást a költségvetési szerv vezetője az általa kijelölt személy bevonásával a hatályos
jogszabályok szerint állítja össze. A költségvetési szerv vezetője a zárszámadás általános jogszerűségéért,
a beszámolási feladatok ellátására kijelölt személy vezetője a zárszámadás pénzügyi-számviteli
jogszabályokkal való harmonizálásért felelős.
3.3. A beszámolót a tárgyévet követő év március 31.-ig kell felülvizsgálni.
A felülvizsgálatnak ki kell terjednie:
- a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott – alaptevékenységbe tartozó – feladatok szakmai
teljesítésére, értékelésére,
- a költségvetési előirányzat megállapításának módjától függően a pénzügyi teljesítés és a
feladatmegvalósítás összhangjára,
- az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésére,
- a számszaki beszámoló belső, valamint annak a költségvetési szerv felügyeleti szerve által meghatározott
adatszolgáltatással való összhangjára.
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3.4. A beszámoló elkészítésének részletes munkafolyamatait, a munkafolyamatokban keletkezett
dokumentumokra való hivatkozást, a feladat ellátásának határidőit, illetve a feladat ellátásáért és
ellenőrzéséért felelős személyek nevét az 1. számú melléklet tartalmazza.
3.5. A jóváhagyott zárszámadási rendelet alapján a beszámolási feladatok ellátásáért felelős személy
gondoskodik az elemi beszámoló elkészíttetéséről.
IV. Információszolgáltatás az államháztartásnak
1. Az államháztartás információs rendszerébe történő adatszolgáltatás és az elfogadott költségvetési
rendeletek közötti tartalmi egyezőségért az érintettek a – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 157. § (2) bekezdése szerint tartoznak felelősséggel.
E szabályzatok alapján fegyelmi felelősség terheli még a tervezési és beszámolási feladatok ellátásáért
felelős személy(eke)t is, aki(k)nek ellenőrzési és irányító tevékenysége során minden szabálytalansággal
szemben fel kell lépnie, s szükség esetén tájékoztatni kell a jogszabály szerint felelős személyeket.
2. Az információszolgáltatással kapcsolatos munkafolyamatok leírását, a határidőket és a feladat
ellátásáért felelős személyeket az 1. számú melléklet tartalmazza.
V. A költségvetés végrehajtásának szabályai
1. A költségvetés végrehajtásának részletes, adott évre vonatkozó szabályait a költségvetési rendelet
tartalmazza.
A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni:
- az egyes előirányzatok felhasználásakor,
- az egyes előirányzatok módosításakor.
2. A költségvetés végrehajtásakor az előirányzat-felhasználási ütemtervet kell alapul venni.
Az előirányzat-felhasználási ütemterv adatait legalább negyedévenként teljes körben összehasonlítani,
illetve egyeztetni kell a tényadatokkal.
Szükség esetén intézkedési tervet kell készíteni, illetve a jelentősen megváltozott körülmények között újra
el kell készíteni az előirányzat-felhasználási ütemtervet.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó további részletes szabályokat a költségvetési szervek
pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó belső szabályzatai tartalmazzák.
4. melléklet
Az önkormányzat beszerzéseinek előkészítéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat beruházásainak, felújításainak,
rekonstrukcióinak egységes előkészítési rendjének szabályozása érdekében az alábbi szabályzatot alkotja:
A szabályzat hatálya
1.) E szabályzat hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó
árubeszerzésére, építési beruházására és szolgáltatás megrendelésére (a továbbiakban: beszerzés) terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2.) Felújításnak minősül: Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága)
helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy
az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően
vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul
és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a
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korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől
eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét,
használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a
folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott
(szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti.
Nem minősül felújításnak az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése,
függetlenül a költségek nagyságától;
Rekonstrukciónak minősül: A meglévő tárgyi eszközökön olyan egyidejűleg (egy ütemben) végzett
felújítási tevékenység, amelynek során az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állapotát megközelítő és
teljes helyreállításán túlmenően a tárgyi eszközök kapacitása, funkciója, a velük ellátható feladatok köre
bővül.
A beszerzések előkészítése magában foglalja:
- a beszerzési feladatok felmérését és megtervezését, - az egyes beszerzések műszaki - gazdasági
előkészítését és jóváhagyását.
A beszerzés előkészítését végző szervek
3.) A beszerzések előkészítését Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal)
szakmailag illetékes szervezeti egysége (a továbbiakban: illetékes szervezeti egység) végzi.
A beszerzések előkészítése
4.) Az illetékes szervezeti egység a tárgyévben megvalósítani tervezett beszerzési igényeket a
közbeszerzési tervben összesíti, az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata (a továbbiakban: Kbsz.) 2.)
pontjában meghatározottak szerint.
5.) A beszerzéssel kapcsolatos döntéshozatalhoz a beszerzés szakmai megalapozása érdekében szakmai
programot kell készíteni.
A szakmai program
6.) A szakmai program elkészítése az illetékes szervezeti egység feladata, mely során köteles egyeztetni a
Hivatal Pénzügyi Osztályával, illetve, amennyiben a beszerzés finanszírozása részben vagy egészben
magyarországi, vagy uniós pályázati forrásból történik, a Projektmenedzseri irodával. Szükség esetén a
szakmai program elkészítéséhez, megbízási szerződés alapján külső szakértő közreműködése is igénybe
vehető.
7.) A szakmai program tartalmi elemei:
- a beszerzés megnevezése, jellege,
- a beszerzés szükségességének indoka, célja,
- a beszerzés költsége (építési beruházás esetén anyagi-műszaki bontásban),
- a beszerzés költségének fedezete,
- a beszerzés ütemezése,
- valamint építési beruházás esetén a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek.
A szakmai program jóváhagyása
8.) A beszerzés megvalósításának engedélyezése a szakmai program jóváhagyásával történik, mely a
képviselő-testület szakmailag illetékes bizottsága (i) (a továbbiakban: bizottság) hatáskörébe tartozik.
A beszerzés megvalósítása
9.) A beszerzést a Kbt., a Kbsz., valamint a vonatkozó, hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően kell végrehajtani.
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Záró rendelkezések
10.) Az Önkormányzat Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és végrehajtását a
Hivatal Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata alapján kell lefolytatni.
11.) Jelen szabályzat ………..lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően kell alkalmazni.
12.) Jelen szabályzat aktualizálása a Kbsz-ben meghatározott Közbeszerzési Csoport feladata.
Gyomaendrőd, 2011. ………………….
…………………………………
Polgármester

…………................
Jegyző

5. melléklet a 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § alapján
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörökről
Jegyző,
Aljegyző,
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatója,
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója,
Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium igazgatója,
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója,
Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény vezetője,
Térségi Humánsegítő Szolgálat vezetője,
Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője,
Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló
1. függelék a 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai
Várfi András
Polgármester
Betkó József
1. egyéni választókerületi képviselő
Nagyné Perjési Anikó
2. egyéni választókerületi képviselő
Marton Dániel
3. egyéni választókerületi képviselő
Béres János
4. egyéni választókerületi képviselő
Toldi Balázs
5. egyéni választókerületi képviselő
Dr. Farkasinszky Erzsébet
6. egyéni választókerületi képviselő
Poharelec László
7. egyéni választókerületi képviselő
Lehóczkiné Timár Irén
8. egyéni választókerületi képviselő
Arnóczi István János
kompenzációs listás képviselő
Iványi Lajosné
kompenzációs listás képviselő
Márjalaki József
kompenzációs listás képviselő
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FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
független
FIDESZ-KDNP
Körösök Vidékéért Egyesület
Körösök Vidékéért Egyesület
Körösök Vidékéért Egyesület
Körösök Vidékéért Egyesület
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
Körösök Vidékéért Egyesület

2. függelék a 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalható és kötelezően ellátandó feladatok jegyzéke
A feladatköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos
naprakészen tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését online módon, vagy nyomtatott vagy elektronikus lista formájában.
3. függelék a 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület és szervei részletes hatásköri jegyzéke
A hatásköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos
naprakészen tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését online módon, vagy nyomtatott, vagy elektronikus lista formájában.
4. függelék a 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület állandó bizottságainak névsora
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Elnök:
Lehóczkiné Tímár Irén (képviselő)
Tagok:
Dr Farkasinszky Erzsébet (képviselő)
Iványi Lajosné (képviselő)
Nagyné Perjési Anikó (képviselő)
Ágostonné Farkas Mária
Dr. Timár Gyöngyi
2011. március 24-től betöltetlen nem képviselői bizottsági hely
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Elnök:
Márjalaki József (képviselő)
Tagok:
Arnóczi István János (képviselő)
Marton Dániel (képviselő)
Tóth Lajosné
Gellértné Vaszkó Tímea
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Elnök:
Betkó József (képviselő)
Tagok
Béres János (képviselő)
Poharelec László (képviselő)
Szujó Zsolt
Klimaj Zsolt
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5. függelék a 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület részvételével működő társulások és érdekvédelmi szövetségek jegyzéke
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
A társulás tagjainak megnevezése:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
A társulás tevékenysége: Az önkormányzati feladatok és közszolgáltatások kistérségi rendszerének
kialakítása, szervezése, működtetése és fejlesztése.
Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A társulás tagjainak megnevezése:
Szarvas Város Önkormányzata
Mezőtúr Város Önkormányzata
Sarkad Város Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyula Város Önkormányzata
Mezőberény Város Önkormányzata
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Köröstarcsa Nagyközség Önkormányzata
Dévaványa Város Önkormányzata
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
Orosháza Város Önkormányzata
A társulás tevékenysége: Együttműködés a csípő-szúnyog gyérítés területén.
Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A társulás tagjainak megnevezése:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
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A társulás tevékenysége: Együttműködés a köztisztasági és településtisztasági feladatok hatékony és
gazdaságos megvalósításában.
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A társulás tagjainak megnevezése:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
A társulás tevékenysége: A tagok a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 8. § (1) bekezdése és (4)
bekezdése szerint előírt kötelező helyi közszolgáltatási alapfeladatukról, közoktatási közfeladataikról az
általános iskolai oktatásról és nevelésről pedagógiai szakszolgálat feladata közül a nevelési tanácsadásról,
logopédiai ellátásról, gyógytestnevelésről, valamint gyermekjóléti szolgálatról, családsegítésről szociális
alapellátással kapcsolatos feladatokról, valamint a nem kötelezően ellátandó szakosított ellátások közül az
idősek otthonáról, valamint az átmeneti gondozásról intézményi társulás útján gondoskodnak.
A közösen fenntartott intézmények megnevezése székhelye:
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
- Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet,
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd Fő u. 2.
- Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd Mirhóháti út 1-5.
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás
Székhely: 5540 Szarvas, Vajda P. u. 20.
Működési területe: Battonya, Gyomaendrőd, Sarkad, Szarvas, Szeghalom települések közigazgatási
területe.
Tevékenysége: A Dél-alföldi Regionális Képzési Bizottság szakképzéssel kapcsolatos döntéseinek
tudomásul vétele, végrehajtása. E döntések figyelembe vételével a társulást alkotó fenntartók
intézményeiben a szakképző évfolyamokon indítható osztályok számának meghatározása.
Érdekvédelmi Szövetségek
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Vasutas Települések Szövetsége
Magyar Fürdővárosok Szövetsége
4. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata I. forduló
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént az előterjesztést ismertetésére.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy 2011. január 1-től módosult a Nemzeti Közfoglalkoztatás
Programja, a rendelkezésre álló támogatást felváltotta a bérpótló juttatás.
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A két támogatási forma között több különbség is van, az egyik, hogy a juttatásra való jogosultság feltétele
az, hogy az ellátott lakókörnyezete rendezett legyen. A tervezetben szabályozásra került a tűzifa támogatás
feltétele is.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a rendelet felülvizsgálat I. fordulójának
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
121/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet
felülvizsgálata során a törvényi változásoknak megfelelően módosítja rendeletét, valamint
kiegészíti a bérpótló juttatásra vonatkozó szabályozással, mely szerint a bérpótló juttatás egyéb
jogosultsági feltétele a kérelmező, illetve jogosult lakókörnyezetének rendben tartása.
Határidő: 2011. április 28.
Felelős: Várfi András polgármester
5. Napirendi pont
A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek
javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a rendelet módosítására azért kerül sor, mert 2011. január 1.
napjától megváltoztak a korábbi határidők és határnapok számításai. A jogszabályi változást a
harmonizáció végett követni kell a rendeletnek is. Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta, elfogadásra
javasolja a testületnek.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a rendelet módosításának elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres
János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek
javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek
javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet
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1. 11. § (3) a) pontjában a „10 munkanapon” szövegrész helyébe „15 napon” szöveg,
2. 11. § (3) b) pontjában a „22 munkanapon” szövegrész helyébe „30 napon” szöveg,
3. 12. § a „10 munkanapon” szövegrész helyébe „15 napon” szöveg,
4. 15. § (1) a) pontjában a „5 munkanapon” szövegrész helyébe „8 napon” szöveg,
5. 15. § (1) b) pontjában a „10 munkanapon” szövegrész helyébe „15 napon” szöveg lép.
Záró rendelkezések
2. § (1) Ez a rendelet 2011. április 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a 7/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3., 4. §-a valamint a 6. § (1)-(2) bekezdése.
Gyomaendrőd, 2011. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. március hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. március 31.
Dr. Csorba Csaba

jegyző
6. Napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) Kt. rendelet
módosítása, Gyomaendrőd, Fő u. 133. szám alatti bérlakás komfortfokozatának visszaminősítése
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a Gyomaendrőd, Fő u. 133. szám alatti ingatlan komfortfokozatát
szeretnék visszaminősíteni. Kiderült, hogy fürdőszobája használhatatlan, így indokolatlan az a bérleti díj,
amely meg lett állapítva. A helyreállítás nagyon költséges, jelenleg nincs rá forrás. Az Ügyrendi bizottság
megtárgyalta, javasolja a visszaminősítést.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a rendelet módosításának elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres
János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és
elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 34 §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § (1) A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. mellékletének 21B mezője „komfortos” szövegrész helyett
„komfortnélküli" szöveggel lép hatályba.
(2) Az ÖR. 2. mellékletének 21E mezője „16.110” szövegrész helyett „10.260” szöveggel lép hatályba
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2011. április 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2011. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. március hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. március 31.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
7. Napirendi pont
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy párhuzamos szabályozás megszüntetéséről van szó, ami azért
következett be, mert a Képviselő-testület februári ülésén levette napirendről a 10/2009 (III. 5)
önkormányzati rendelet módosítását. Így a Térségi Szociális Gondozási Központ nyersanyagnormája két
rendeletben eltérő összegben került meghatározásra. Az Ügyrendi bizottság illetve a Bizottság Elnöki
Munkacsoport is azt javasolja, hogy a február havi írásos előterjesztésnek megfelelően tárgyalja újra az
előterjesztést.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a rendelet módosítás elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres
János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
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1. § (1) Hatályát veszti a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a
személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének b) pontja a
Térségi Szociális Gondozási Központ - Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya intézmény 2010. január 1-től
érvényes nettó élelmezési nyersanyagköltsége a 4-14 éves korcsoport vonatkozásában (adatok forintban)
című táblázata.
(2) Hatályát veszti az ÖR. 16. § (4) a) pontja és az 1. melléklete.
Záró rendelkezések
2 § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2011. április 1-n lép hatályba és 2011.
május 1-n hatályát veszti.
(2) E rendelet 1. § (2) bekezdése 2011. május 1-n lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2011. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. március hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. március 31.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
8. Napirendi pont
Környezetvédelmi Alap rendeletmódosítás
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József elmondta, hogy a rendelet módosítására azért volt szükség, mert a pályázatok beadási
határidejét megváltoztatták március 31-ről április 30-ra.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a rendelet módosításának elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres
János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. )
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
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1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésben a „A pályázat benyújtásának határideje 2007. évben május
31. napja az ezt követő években tárgy év március 31. napja” szövegrész helyébe a „A pályázat
benyújtásának határideje a tárgy év április 30. napja” szöveg lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2011. április 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2011. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. március hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. március 31.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
9. Napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló …./2011.
(…) önkormányzati rendelet elfogadása II. forduló
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy a Képviselő-testület 2010. novemberi ülésén tárgyalta első fordulóban a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendelet módosítását. A 2010. decemberi testületi ülésen a rendelet módosítását nem tárgyalta a testület
továbbdolgozásra visszaadta. Az SZMSZ szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a
rendelet-tervezetet. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt valamint az előkészítés
során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági valamint lakossági véleményt is
tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Az új rendelet-tervezetben
érvényesül a szennyező fizet elve, azaz díjkompenzáció nélkül kerültek meghatározásra a szolgáltatási
díjak. Az előterjesztés tartalmazza a különböző szolgáltatási díjakat mind a három bizottság illetve a
Bizottság Elnöki Munkacsoport is tárgyalta az előterjesztést. A Városfenntartó Bizottságnak volt javaslata,
hogy a 7. § (5)-(6) bekezdései 2012. január 1-el lépjen hatályba illetve a 18. § (1) c) pontjában
meghatározott kedvezmény igénybe vételének lehetősége a mindenkori öregségi korhatár eléréséhez
legyen kötve.
Lehóczki Tímár Irén elmondta, hogy az Ügyrendi bizottsági ülésen elhangzott egy olyan módosító
indítvány, hogy a zsákos hulladékgyűjtésnél a 80 l-es zsákot javasolják.
Poharelec László módosító javaslattal élt, hogy a lakossági hulladékzsák értékesítési díj a 80 l-es
lakossági hulladékedény szolgáltatási díjával legyen megegyező.
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy Gyomaendrődön eddig egy jól működő takarékosságra, szelektív
hulladékgyűjtésre ösztönző hulladékszállítási rendszer működött, ami nem felel meg a 16/2002 EÜM
rendelet 5. §-nak, mely szerint a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot az Országos
Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997 Korm. Rend. 10 § (2) 1-2 pontja szerint
nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer egyéb lakóterületen hetente legalább
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egyszer illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani. E rendelkezés szerint a
kéthetente történő szemétszállításról egy önkormányzat sem határozhat. Az önkormányzatnak a fenti
rendelet alapján szükséges kötelezővé tenni minden háztartásra a heti egyszeri kukaürítést. A
Gyomaközszolg Kft ehhez dolgozta ki a térítési díjakat. A terhek csökkentésére próbáltak
kedvezményeket beépíteni a rendszerbe. Az igazságosabb hulladékelszállítás érdekében felkérik a
Gyomaközszolg vezetőjét, hogy dolgozzanak ki egy súlymérésen alapuló szállítási rendszert, így a
ténylegesen keletkező és elszállított hulladék után kellene fizetni a hulladékszállítási díjat. Ez a megoldás
tovább ösztönözné a lakosokat a szelektív hulladék gyűjtésére. Megkérik a lakosságot, hogy megértéssel
fogadják a testület döntését.
Betkó József módosító indítványként a Városfenntartó bizottság határozatát kívánja benyújtani, miszerint
javasolják, a testületnek, hogy a 7. § (5)-(6) bekezdései 2012. január 1-el lépjen hatályba, illetve a 18. §
(1) c) pontjában meghatározott kedvezmény igénybevételének lehetősége a mindenkori öregségi
nyugdíjkorhatár eléréséhez legyen kötve és ne a 70 évhez, mint a tervezetben.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a tervezetben a Betkó József által javasolt módosítások már
belekerültek.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a módosító indítványról, melyben a lakossági
hulladékzsák értékesítési díj a 80 l-es lakossági hulladékedény szolgáltatási díjával legyen megegyező
nem pedig a 110-120 literes edényzetével.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
122/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló …./2011. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet
1. mellékletét az alábbiak szerint módosítja:
Közszolgáltatási díj 2011. április 1-től
Lakossági
A
B
C
1
Edényzet típusa
Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés)
Éves díj
2
60 literes
108
5.616,3
80 literes
144
7.488,4
110 – 120 literes
195
10.140,5
240 literes
290
15.080,6
660 literes
715
37.180,7
770 literes
789
41.028,8
1100 literes
986
51.272,9
zsák
144
7.488,Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Ezen díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:
- heti egyszeri/kétszeri gyakorisággal a kommunális szilárd hulladék begyűjtése, szállítása,
ártalmatlanítása;
- évente egyszeri lomtalanítás;
- heti egyszeri a szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítése;
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- a hulladékudvar ingyenes igénybevétele;
- a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetése.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a súly szerinti mérés kidolgozással kapcsolatos utasításról kérte, hogy
szavazzanak illetve, hogy a testület tudomásul veszi a Gyomaszolg és a Gyomaközszolg Kft között
alkalmazásra kerülő transzferárakat.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János
igen, Betkó József tartózkodott, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
123/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t,
hogy a szilárd hulladék súly szerinti mérés bevezetésének lehetőségét vizsgálja meg, és
tájékoztassa a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület tudomásul veszi a Gyomaszolg Ipari Park Kft és a Gyomaközszolg Kft
között alkalmazásra kerülő transzferárakat.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy az elfogadott módosító indítvánnyal fogadják el a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendeletet
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József
igen, Béres János tartózkodott, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József tartózkodott, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
1.Települési szilárd hulladék:
a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára
használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az
intézményekben keletkező;
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező;
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező külön jogszabályban meghatározott -;
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d) lomtalanítás alá tartozó hulladék: az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott hulladék, amely a
közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt
el nem helyezhető veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék;
e) zöldhulladék: az ingatlanokon keletkező szervesen lebomló hulladék különösen lehullott levél, lekaszált
fű, hervadt virág, elvirágzott növény, zöldség- és gyümölcsmaradék, fa, hamu, faforgács, apríték,
ételmaradék, kis növényevő állatok alomja.
2. Ingatlan: A föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog.
3. Alkotórész: ami a dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy
elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően
csökkenne.
4. Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül a tulajdonosok számától.
5. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további
tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló – az
Önkormányzat által kijelölt – telephely.
6. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék
birtokosától átveszi, kezeli.
7. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása,
hasznosítása és ártalmatlanítása.
8. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak
fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított
díj.
9. Egyedül élő személy: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának lakcím nyilvántartása alapján az
ingatlanba nincs más személy bejelentve, illetve büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, hogy
életvitelszerűen sem tartózkodik ott más személy.
2. A rendelet célja, hatálya
2. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben foglaltak
szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére,
elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi
közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A rendelet célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített
és természeti környezet védelme feltételeinek, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának,
igénybevétele rendjének meghatározása. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a
közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.
(3) A rendelet területi hatálya Gyomaendrőd város közigazgatási területére terjed ki.
(4) A rendelet személyi hatálya a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre terjed ki.
(5) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékokra.
3. § (1) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy
használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék
gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő
átadásáról a rendeletben meghatározott módon gondoskodik.
(2) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatást a 2. függelékben meghatározott Szolgáltató teljesíti.
(3) A hulladék ártalmatlanításáról, a szelektíven gyűjtött hulladék kezeléséről és hasznosításáról a 3.
függelékben meghatározott Üzemeltető gondoskodik.
(4) A hulladékgyűjtő helyek listáját a 4. és 5. függelék tartalmazza.
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3. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
4. § (1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen:
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, valamint évente egyszer lomtalanítási akció
lebonyolításának megszervezése;
b) a közszolgáltatás ellátására a Szolgáltató és az Üzemeltető kiválasztása, és velük a szerződés
megkötése;
c) gondoskodás a Szolgáltató és az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék
elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító-hely, hasznosító-hely, hulladékudvar és lakossági szelektív
hulladékgyűjtő rendszer kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve
rekultivációjáról;
d) a közszolgáltatási díj és a díjfizetés rendjének megállapítása;
e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök
gyakorlása;
f) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és
hatáskör megállapítása.
(2) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a
hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más
települési önkormányzatokkal.
4. Az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató jogai és kötelezettségei
5. § (1) Az ingatlantulajdonos
a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a rendeletben meghatározott módon és helyen
gyűjti;
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett és a
Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a rendelet 7. §-ában meghatározott gyakorisággal igénybe veszi;
c) a közszolgáltatás díját kiegyenlíti;
d) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal jár el annak érdekében, hogy a hulladék
mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített
környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne
zavarja;
e) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartja;
f) az ingatlanán keletkező hulladékot válogatja, szelektíven gyűjti, és azt a város területén e célra
rendszeresített az 5. függelékben leírt helyekre (hulladékszigetek) telepített gyűjtőedénybe elhelyezi, vagy
az ingatlanán a Szolgáltató által biztosított edényzetbe, illetve zsákokba külön-külön gyűjti;
g) a komposztálható zöldhulladékot elkülönítve tárolja;
h) a szerződés-kötéskori feltételekben bekövetkezett változást, annak bekövetkeztétől számított 8 napon
belül a Szolgáltatónak bejelenti.
(2) A Szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos
megvásárolja vagy írásbeli szerződés alapján- külön díj ellenében – bérbe veszi. A megvásárolt vagy
bérbe vett gyűjtőedény elhelyezéséről, pótlásáról kicseréléséről, javításáról a Szolgáltató díj ellenében
gondoskodik. Az ingatlantulajdonos saját, a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényének felhasználásával is igénybe veheti a közszolgáltatást.
(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a beépítetlen, vagy nem
lakott ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
(4) A kötelezettség alóli mentességet évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálathoz az ingatlan
tulajdonos köteles adatot szolgáltatni.
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6. § A Szolgáltató
a) a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a rendeletben előírt szabályok szerint
rendszeresen összegyűjti, elszállítja a kijelölt hulladékkezelő telepre, a hulladékgyűjtő szigetekről a
szelektíven gyűjtött hulladékot elszállítja a mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak
megfelelően;
b) az évi lomtalanítási akciót lebonyolítja úgy, hogy a hulladék a lehető legkevesebb ideig legyen
közterületen;
c) a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződést haladéktalanul
eltakarítja;
d) a hulladékgyűjtő sziget edényzetét rendszeresen tisztítja, karbantartja, szükség szerint cseréli, valamint
a gyűjtősziget környezetét rendben tartja;
e) hulladékudvart üzemelteti
f) megfelelő ügyfélszolgálati rendszert működtet.
5. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező
igénybevétele
7. § (1) Az Önkormányzat a Szolgáltató útján nyújtott közszolgáltatás körében biztosítja a hulladékgyűjtő
edényeknek a jogszabályban meghatározott rendszerességgel történő ürítését.
(2) Belterületi üdülő ingatlan esetén a heti egyszeri ürítés igénybevételének kötelezettsége az év május 1szeptember 30. közötti időszakára vonatkozik.
(3) Belterületi és külterületi lakóterületeken, ahol nincs szilárd burkolattal rendelkező út, a Szolgáltató
zsákos szemétszállítást biztosít hetente egy alkalommal a kijelölt gyűjtőhelyről.
(4) Idényjelleggel használt külterületi ingatlanok (hétvégi házas területek) esetében egyedi szerződés
alapján teljesít a Szolgáltató.
(5) A zöldhulladék elszállítás május 1. és november 30. között havonta egy alkalommal történik. A
zöldhulladék elszállításának időpontjáról a Szolgáltató tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat.
(6) A hulladékok újrahasznosításának elősegítése érdekében a Szolgáltató havi egy alkalommal átveszi,
gyűjti az erre a célra rendszeresített, azonosítóval ellátott gyűjtőeszközökbe (zsák) hulladék fajtánként
szelektíven gyűjtött hulladékokat. A szelektált hulladék üveget, papírt, kartoncsomagolási anyagot,
műanyagot és fémcsomagolási hulladékot tartalmazhat. A szelektíven gyűjtött hulladék elszállításának
időpontjáról a szolgáltató tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat.
8. § (1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a
települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató
az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást írásban felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére
rendelkezésre áll. A felajánlás szövegét a 2. melléklet tartalmazza. A vállalkozások és a Szolgáltató között
a jogviszony a 3. mellékletben meghatározott szerződés megkötésével jön létre.
(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező
hulladékmennyiségek figyelembevételével – a Szolgáltató elkészíti és arról az ingatlantulajdonosokat –
változás esetén is – értesíti. A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat, a Szolgáltatóval egyeztetett
módon hagyja jóvá.
(3) Amennyiben az 1. § 1. pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék
– árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység
végzésére a közterület használata tárgyában az Önkormányzattal megállapodást kötött természetes és jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet bejelenti az Önkormányzatnak, hogy
hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati megállapodás megkötését az
Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.
(4) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az
ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíti.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségnek eleget tevő ingatlan tulajdonosokra a Hgt. 51. §
(1) bekezdésében foglalt nyilvántartási és adatközlési kötelezettség nem terjed ki; a náluk keletkező
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hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Szolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak
szerint gondoskodik.
6. A hulladék gyűjtésére, elszállításra és átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
9. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott
gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére - a Szolgáltató által
rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt (továbbiakban: zsák) vesz igénybe. A
Szolgáltató csak az általa biztosított zsákot köteles elszállítani, amely a Szolgáltató telephelyén
vásárolható meg.
(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát,
minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Szolgáltató az Önkormányzat
egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és az ürítési gyakoriság figyelembevételével.
(3) A Szolgáltató a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő
méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére, térítés ellenében a kérelem
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül rendelkezésre bocsátja. Az ingatlantulajdonos vagy
meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával igazolja.
(4) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot
közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett
gyűjtőedények űrtartalmát, a szerződésben meghatározott mennyiséget a Szolgáltató – az
ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg – a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő
űrtartalmú edényre cseréli az eredeti gyűjtőedényt, illetve megemeli az ürítési gyakoriságot vagy a
gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.
(5) Ha az ingatlanon az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű (legalább
a gyűjtőedény méretének kétszerese) hulladék keletkezése várható, a Szolgáltató az ingatlantulajdonos
által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve
elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú további gyűjtőedényt, vagy a hulladék gyűjtésére alkalmas
zsákot biztosít díj ellenében az ingatlantulajdonos számára, és a többletszolgáltatást teljesíti. Legkésőbb a
zsák átadásakor a Szolgáltató annak díjáról a tulajdonost tájékoztatja.
7. A hulladék gyűjtésére, elszállítására és átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével,
használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
10. § (1) Az ingatlantulajdonos tartózkodik attól, hogy a hulladékot elhagyja – a gyűjtés, a begyűjtés,
lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozza, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezze, kezelje.
(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került, onnan származó szilárd
hulladékot a hulladékgazdálkodás szabályainak megfelelően gyűjti oly módon, hogy azzal a környezet
szennyezését megelőzze.
11. § (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül helyezi el.
Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzattal kötött közterület-használati
megállapodás alapján lehet.
(2) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által
megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas
helyen helyezi el. A gyűjtőedény legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezhető ki a
közterületre, és a gyűjtés napján 20 óráig az ingatlan területére vissza kell vinni, e szabály alól kivétel a
tartósan engedélyezett elhelyezés.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell
elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne
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akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
12. § (1) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről,
rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
(2) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt
keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos téríti meg, aki a gyűjtőedényt átvette, illetve, aki a gyűjtőedény
használati jogát megszerezte.
(3) A Szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kártérítési igény benyújtásától számított nyolc napon belül
téríti meg.
13. § (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött
vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem
lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá teszi.
Megtéríti továbbá az így okozott esetleges kárt.
(2) A gyűjtőedénybe nem helyezhető el folyékony, mérgező, tűz – és robbanásveszélyes anyag, égési
melléktermék, állati tetem vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az ürítést végző
személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
14. § A szolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:
a) az nem a rendszeresített vagy a szolgáltató által nem elfogadott gyűjtőtartályban, illetve feliratozott
zsákban kerül elszállítás céljából átadásra,
b) arról érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd
hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható,
c) az közterületre kihelyezett gyűjtőedény mellé ömlesztett módon került elhelyezésre.
8. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések
15. § (1) Lomtalanítás évi egy alkalommal a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság és a Szolgáltató között egyeztetett időpontban történik, melyről a lakosságot hirdetmény útján
tájékoztatni kell. A lomtalanítás időpontját úgy kell meghatározni, hogy arra a megfelelő felkészülési idő
biztosított legyen.
(2) A rendelet 1. § 1. pontjában meghatározott olyan hulladék elszállításáról, mely a Szolgáltató
szállítójárművéhez rendszeresített gyűjtőedényben nem helyezhető el a Szolgáltató gondoskodik a
lomtalanítási akció keretében. A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt
időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt. A
hulladék elszállítását a Szolgáltató végzi. Az ártalmatlanítását, illetve hasznosítását az Üzemeltető végzi.
A Szolgáltató a lomtalanítás megszervezésének keretén belül szokásos módon tájékoztatja a lakosságot a
gyűjtőpontok helyéről, a lomok begyűjtésére kihelyezett konténerek elszállításának időpontjáról.
(3) Az elszállítandó hulladékot a szolgáltató által meghatározott időpontban úgy kell elhelyezni a
közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne
károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
9. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
16. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a Rendelet 18. §-a alapján alacsonyabb mértékben
állapítja meg, a különbséget díjkedvezmény formájában megtéríti a Szolgáltatónak.
(3) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a rendeletben foglaltak
szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett.
(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére – a teljesített közszolgáltatás
alapján, számla ellenében fizeti meg.
(5) A közszolgáltatás díjának kiegyenlítése a számla benyújtásakor esedékes.
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(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja,
illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
17. § A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az
azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára
behajtható köztartozásnak minősülnek.
10. Közszolgáltatási díjkedvezmények
18. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott díjakhoz képest az Önkormányzat a következő
kedvezményeket állapíthatja meg:
a) Az egyedül élő személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét, a hulladékszállítás díjából 50 % kedvezményben részesülhet.
b) A hadigondozottak, a hulladékszállítás díjából 50 % kedvezményben részesülnek a szociális
rászorultságtól és az életkortól függetlenül.
c) Az egyedül élő, a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy 60 literes edényzetre köthet
szerződést.
(2) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól a lakatlan ingatlan tulajdonosa. Egy ingatlan lakatlannak akkor
tekinthető, ha villamosenergia-fogyasztása nem éri el a havi 5 kW/óra teljesítményt.
(3) Az 50 %-os kedvezmény és a mentesség igénybevételére irányuló kérelmet Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályához kell benyújtani. A
kérelemhez csatolni kell a kedvezményre jogosító okiratokat. A kérelmet átruházott hatáskörben
Gyomaendrőd Város Polgármestere bírálja el.
19. § (1) A beépítetlen ingatlan tulajdonosa írásban kérheti a szolgáltatótól a már igénybevett kötelező
közszolgáltatás szünetelését mindaddig, amíg az ingatlanon települési szilárd hulladék nem keletkezik.
(2) A szolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon ingatlanon, amelyen legalább 30 napig senki sem
tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik. A szüneteltetés igazolására a szerződést kötő fél az
azonosítóval ellátott címkét a szolgáltató rendelkezésére bocsátja. Ha a szüneteltetés feltételeiben változás
következik be, azt 8 napon belül be kell jelenteni a Szolgáltatónak.
(3) Az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkező hulladékot rendszeresen a Szolgáltató által
biztosított edényzetbe, illetve zsákokba külön-külön gyűjti, a következő év első hónapjában díjmentesen
veheti igénybe a közszolgáltatást.
(4) Az az ingatlantulajdonos, aki a közszolgáltatás éves díját egy összegben az év első hónapjában előre
megfizeti, kedvezményben részesül, 11 hónapra vonatkozó szolgáltatási díjat kell csak fizetnie.
11. A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése, szabálysértési rendelkezések
20. § A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.
21. § Szabálysértést követ el és 50 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet 5. § (1)
bekezdés a), b) és d) pontokban, a 10. §-ban, 13. § (2) bekezdésben és a 15. § (3) bekezdésében foglaltakat
megszegi.
12. Záró rendelkezések
22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. április 1-én lép hatályba.
(2) A 7. § (5), (6) bekezdés és az 5. § (1) g) pont 2012. január 1-én lép hatályba.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 44/2007.
(XII. 27.) önkormányzati rendelete.
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Gyomaendrőd, 2011. március
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. március hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. március 31.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Közszolgáltatási díj 2011. április 1-től
Lakossági
A
B
1
Edényzet típusa
Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés)
2
60 literes
108
3
80 literes
144
4
110 – 120 literes
195
5
240 literes
290
6
660 literes
715
7
770 literes
789
8
1100 literes
986
9
zsák
144

C
Éves díj
5.616,7.488,10.140,15.080,37.180,41.028,51.272,7.488,-

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Ezen díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:
- heti egyszeri/kétszeri gyakorisággal a kommunális szilárd hulladék begyűjtése, szállítása,
ártalmatlanítása;
- évente egyszeri lomtalanítás;
- heti egyszeri a szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítése;
- a hulladékudvar ingyenes igénybevétele;
- a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetése.
2. melléklet a 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának
feltételeiről
Felajánlás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …./2011. () rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező. A települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára a GYOMAKÖZSZOLG KFT, mint
Szolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:
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1. A megjelölt szolgáltatást a Szolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.
2. Megrendelő tulajdonos neve (közszolgáltatás díjának alanya)………………………………………,
lakcíme:
……………………………………………………………;
szolgáltatás
helye:
……………………………………
…………………………………..
3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ……........ literes………db.
4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 80
literes tartály … db; 110 vagy 120 literes tartály … db; 240 literes tartály … db
5. Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG KFT. heti …… alkalommal hulladékgyűjtést fog
végezni.
A szolgáltatás – edényzet ürítése hetente ……napon történik.
Gyűjtőedényt a 2. pont esetén a tulajdonos rendelkezésére bocsátja. A tulajdonos a szolgáltatást legalább
hetente egyszer/kétszer köteles igénybevenni. A közszolgáltatási díj ….utólag esedékes, melyet a
tulajdonos készpénzben/csekken/átutalással köteles megfizetni.
Dátum
Gyomaközszolg Kft.

Megrendelő

3. melléklet a 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Szerződés minta
Közszolgáltatási szerződés
települési szilárd hulladék szállítására
mely létre jött egyrészt Gyomaközszolg Kft (Székhely: ……………………………….. Adószám:
……………………,
számlaszám:
………………………………
képviseli:
……………………………………
mint Szolgáltató
másrészt
Név:
………………………………………
Lakcím/Székhely:……………………………………………….
Születés
helye
és
ideje:
.………………………………………Anyja neve.:……………………………………….
Vállalkozók esetén adószám:………………………………………………………………
Mint ingatlantulajdonos között az alábbi feltételekkel:
Az ingatlan tulajdonosa igénybe veszi a …/2011. (…/…) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) alapján a Szolgáltató által nyújtott települési szilárd hulladék szállításának szolgáltatását. A
tulajdonos kijelenti, hogy ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék
elszállítására kívánja igénybe venni a közszolgáltatást heti ………………………. alkalommal.
A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ……………………………………………………..
A szolgáltatás nyújtásának napja: …………………………………………………………….
A szolgáltatás helye: Gyomaendrőd ……………………………………………………………
Társasház esetén lakások száma:……………………………………………………………
A gyűjőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:
A Szolgáltató tulajdonos használatába adja szabványos ………..db ……….. típusú …….…..űrtartalmú
gyűjtőedényét.
A tulajdonos kijelenti, hogy rendelkezik ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.
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A Szolgáltató tulajdonos elad/bérbe ad ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt.
A szolgáltató a szolgáltatás díját
a kötelező közszolgáltatás esetén a Rendeletnek megfelelően …………Ft/ürítés;
a kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén …………Ft/ürítés árban határozza meg.
A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez,
melynek díját az üzletszabályzatában határozza meg.
Az ingatlantulajdonos a szolgáltatás díját készpénzben/csekken/átutalással teljesíti. A tulajdonos
tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó
köztartozásnak minősül.
Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon
részeire terjedhet ki, melyek a Rendlettel összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező
közszolgáltatás esetén nem módosítható különösen a közszolgálati díjra, ürítési napokra, ürítési helyre
vonatkozó rendelkezések.
Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az
ingatlan használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény, a
Ptk., a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
szóló 64/2008. (III.28.) Korm. Rendelet és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló …/2011. (…/…) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell irányadónak
tekinteni.
20… . …………… hónap ….. .
Gyomaközszolg
Mint Szolgáltató

……………………………….
Tulajdonos

4. melléklet a 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
A hulladékszállítási díj képzésének szabályai
Gyomaközszolg Kft 2011. évre vonatkozó díjkalkulációja, díjképzése:
A fizetendő díj képlete:
( A / B ) x C x D = E , ahol
A = felmerülő költség díjkompenzációval csökkentve (Ft)
B = várható hulladékmennyiség (liter)
A / B = 1 liter hulladékgyűjtési, szállítási, ártalmatlanítási díja (Ft/liter)
C = Hulladékedény térfogata (liter)
D = Edény kezelésének súlyszáma
E = Edények ürítési, szállítási, ártalmatlanítási díja (Ft)
A szolgáltató az alábbi űrtartalmú edényekre köt szerződést: 80, 120, 240, 660, 770, 1100, 5000 liter. Az
eltérő űrtartalmú edények esetén a következő űrtartalom kategória alapján végzünk szolgáltatást. A 60
literes edényeket kizárólag kedvezményezett ügyfelek önkormányzati határozat alapján vehetik igénybe.
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A lakossági hulladékzsák értékesítési díja a 80 literes lakossági hulladékedény szolgáltatási díjával
megegyezik.
A következő táblázatok a képlet szerinti díjszámítást mutatják:
Lakossági díjak (nettó Ft)
A
B
60 l
80 l
120 l 43466659
26650930
240 l
(4 millió Ft
660 l kompenzációval)
770 l
1100 l
Lakossági ürítési árcsökkenés
(nettó Ft)
2010
2011.04.01-től
n a.
60 l
108
146
80 l
144
198
120 l
195
294
240 l
290
725
660 l
715
800
770 l
789
1000
1100 l
986
Díj összetétele
Gyűjtés-szállítás
Ártalmatlanítás
Egyéb költségek

37
27
36

Közületi díjak (nettó Ft)
A
B
80 l
120 l
240 l
17708957
5013580
660 l
1100 l
5000 l
Közületi áremelés (nettó Ft)
2010
2011.04.01-től
429
80 l
477
647
120 l
647
1100
240 l
1100
n.a.
660 l
2341

A/B

C
60
80
120
240
660
770
1100

1,631

D
1,1000
1,1000
0,9950
0,7400
0,6640
0,6280
0,5495

E
108
144
195
290
715
789
986

D
1,6865
1,5270
1,2970
1,0032
0,8310
0,5065

E
477
647
1100
2341
3229
8945

Csökkenés
1,37
1,52
1,36
1,38
1,38
1,4

%
%
%
%
%
%

%
%
%

A/B

C
80
120
240
660
1100
5000

3,5322

Növekedés
11,19
0
0

%
%
%

208

1100l
5000 l

3229
8945

A díj összetétele
Gyűjtés-szállítás
Ártalmatlanítás
Egyéb költségek

3229
8945

0
0

32
23
45

%
%
%

%
%

A GYOMAKÖZSZOLG Kft. egyedi igények esetén az ügyféllel egyedi áron köt megállapodást
többletköltségeinek figyelembe vételével.
1. függelék a 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Vállalkozói, közületi díjak 2011. április 1-től
Edényzet típusa
80 literes
120 literes
240 literes
660 literes
1100 literes
5000 literes
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.

Közszolgáltatási díj Ft/ürítés (nettó)
477
647
1100
2341
3229
8945

2. függelék a 14/2011. (III.31. ) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató:
név:
Gyomaközszolg Kft.
székhely:
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám:
13794602-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-007188
képviselő:
Egeresi András
3. függelék a 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelethez
1. Regionális Hulladékkezelő mű
név:
Regionális Hulladékkezelő Kft.
székhely:
5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 104. 0130/5 hrsz
adószám:
22714990-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-009983
képviselő:
Berkes Zsuzsanna ügyvezető
Nyitva tartás: hétköznap
8 - 17 óra
Szombat
8 – 16 óra
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4. függelék a 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
2. Hulladékudvar
név:
Gyomaszolg Ipari Park Kft
székhely:
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám:
10665387-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-001752
képviselő:
Egeresi András
A hulladékudvarokban az alábbi hulladékok helyezhetők el
Nem veszélyes hulladékok
Veszélyes hulladékok
Háztartási nagydarabos ( háztartási berendezés,fáradt olaj, használt sütő zsiradék
lomok)
fém hulladék (alumínium italos dobozok,festék, oldószer
vashulladék)
üveg hulladék (pl.: befőttes, szörpös, italok, síküvegnövényvédő szerek, festékek maradékai és
stb.)
göngyölegei
papír hulladék (pl.: szórólapok, karton, újság)
lejárt szavatosságú gyógyszerek
műanyag hulladék (pl.: üdítős palack, nejlonfénycső, izzó
zacskó)
italos karton dobozok (tetra pack csomagolás:elektronikus hulladék (pl.: Tv, számítógép, hűtő,
üdítős, tejes doboz)
telefon)
Textilhulladék
szárazelem (pl.: gomb elem, ceruza elem)
személyautó gumiabroncs – max. 1. garnitúra
háztartási gépek (pl.: gáztűzhely, mosógép)
ömlesztett zöld hulladék (pl.: levágott fű, nyesedék,akkumulátor
lomb)
lakossági építési törmelék – max. 1m3
festékpatronok, tonerek
A lakosság nem veszélyes hulladékból évente összesen maximum 200 kg/háztartás, veszélyes hulladékot
pedig 100 kg/háztartás mennyiséget adhat le.
A hulladékudvarban nem helyezhető el:
a kommunális hulladékot (háztartási vegyes hulladék)
a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladékokat (pl.: pala, kátránnyal szennyezett
hulladék, laborvegyszer, robbanásveszélyes anyagok)
A darabos hulladékokat csak tiszta állapotban veszi át a szolgáltató.
Hulladékudvar nyitva tartása:
hétköznap
8 – 15 óra
5. függelék a 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelethez
A Gyomaendrődön található szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyei:
1. Népliget – Rózsahegyi K. iskola előtti terület hrsz. 6240/2
2. Endrődi és Apponyi u. sarka – Üzlet előtti terület hrsz. 5271
3. Selyem és Blaha u. sarka – ABC előtti terület hrsz. 5102
4. Kilián tér – Játszótér mellett hrsz. 6373
5. Kossuth tér – Játszótér mellett hrsz. 6673/1
6. Selyem út/ Okt. 6 ltp. – ABC előtti terület hrsz. 3409/9
7. Fő út és Madách u. sarka – Italbolt előtti terület hrsz. 2973
8. Fő út és Pásztor J. út sarka – Penny parkoló mellett hrsz. 2938
9. Fő út és Jókai u. sarka – földjárda területén hrsz. 2350
10. Kossuth és Pásztor J. u. sarka – Ltp. Előtti parkoló hrsz. 2888/1
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11. Bajcsy Zs. és Hámán Kató u. sarka – ABC előtti terület hrsz. 539
12. Hősök és Vörösmarty u. sarka – földjárda területén hrsz. 671
13. Hősök és Esze T. u. sarka 699 hrsz.
14. Csokonai és Kölcsey u. sarka – Üzlet előtti terület hrsz. 942/1
15. Vidovszky utca – Buszforduló melletti terület hrsz. 1099
16. Hősök tere 8. 6022 hrsz
10. Napirendi pont
A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, hogy a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztések pályázat
műszaki tartalmáról a 2010. februári testületi ülésen nem döntött a Képviselő-testület. A Városfenntartó
bizottság ülésén tárgyalták a műszaki tartalmát és a javaslatot az E pont szerint javasolta a bizottság a
testületnek elfogadásra. Az előterjesztésbe bekerült még az F jelű javaslat, mely még az E jelű javaslatnál
is kedvezőbb költségeit tekintve.
Várfi András polgármester javasolta, hogy a szakértő megérkezésekor folytassák a napirend tárgyalását.
11. Napirendi pont
2011. évi víz, és szennyvízrendszeren tervezett rekonstrukciós munkák
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy a Vízművek kidolgozta a rekonstrukciós tervét a 2011. évre. A 2011
évre szerződött munkák a 2010. évre tervezett munkákat tartalmazzák. Az elmúlt évben a
vízvezetékrendszerre vonatkozó csomópontok rekonstrukciós munkái valósultak meg. Az aquahenger
felújításának szerződését a többszöri egyeztetés miatt ősszel kötötte meg az önkormányzat, így az
áthúzódó beruházás. A további rekonstrukció ajánlatok közül, melyeket a szolgáltató előterjesztett ki kell
jelölni, melyek a legszükségesebbek, mivel minden munkára nincs fedezet. Az 56,174 e Ft-os
rekonstrukciós ajánlatból célszerű lenne 25 M Ft-nál nem magasabb értéket meghatározni 2011-re. A
bizottságok a döntési javaslat A alternatíváját javasolják elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Krizsán György a Békés Megyei Vízművek Zrt képviseletében elmondta, hogy a beterjesztett 2011. évre
vonatkozó rekonstrukciós tervben foglaltak szükségesek. Három kiemelt objektumról van szó,
elengedhetetlenül szükséges, tudomása szerint újabb ajánlatokat kell bekérni ezek megtörténtek.
Gyomaendrődi vállalkozóktól, több körben. Műszaki tartalmat nem lehet csökkenteni, ezt a tározót azzal a
műszaki tartalommal kell felújítani, ahogy szerepel.
Várfi András polgármester kérdés észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat A.
alternatívájáról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János
igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
tartózkodott, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodott, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
124/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem fogadja el a Békés Megyei Vízművek Zrt által
beterjesztett rekonstrukciós tervet. A következő áprilisi testületi ülésre átdolgozott, szűkített
műszaki tartalommal kell beterjeszteni a rekonstrukciós munkákat, melyhez több árajánlatot kell
bemutatnia a Szolgáltatónak.
Határidő: 2011. április 28.
Felelős: Várfi András polgármester
12. Napirendi pont
2011. évi vízterhelési díj
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, hogy az Országgyűlés meghatározta azon terhelési díjakat, melyeket a
szennyező anyagok kibocsátói a szennyezésért fizetni kötelesek. Meghatározásra került a vízterhelési díj,
mely azt a kibocsátót terheli, aki a vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez jelen esetben a
Békés Megyei Vízművek Zrt. A közszolgáltató köteles fizetni az általuk kibocsátott szennyvíz vízterhelő
anyagok után. Ezt az összeget a közszolgáltató cégek beépítik a szolgáltatási áraikba és ráterhelik a
tényleges kibocsátókra a fogyasztókra. A Békés Megyei Vízművek Zrt a vízterhelési díj kalkulációját
elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A Pénzügyi és Városfenntartó bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a döntési javaslatot.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
125/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. által előterjesztett
vízterhelési díjakat elfogadja az alábbiak szerint:
Vízterhelési díjak 2011. április 1-től.
Lakossági fogyasztó
Önkormányzati fogyasztó
Hatósági díjas fogyasztó
Szippantott szennyvíz

2,00 Ft/m3
2,00 Ft/m3
3,00 Ft/m3
4,50 Ft/m3

A fenti díjak az Áfá-t nem tartalmazzák.
Határidő: 2011. április 1.
Felelős: Várfi András polgármester
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13. Napirendi pont
Ivóvízminőség-javító program
Várfi András polgármester felkérte Liszkainé Nagy Mária osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Liszkainé Nagy Mária előadta, hogy a Képviselő-testület többször tárgyalta a Dél-alföldi
Ivóvízminőségjavító programmal kapcsolatos előterjesztéseket. Jelenleg egy továbblépésről van szó a
beruházás megvalósítása felé, az aradi vízzel való ellátása a településnek. Az elmúlt ülésén döntött erről a
Képviselő-testület, most arról szükséges dönteni, hogy akik csatlakoznak az aradi vízzel való ellátással
megvalósuló programhoz létrehoznak egy Társulások Konzorciumát, melyhez szükséges a Képviselőtestület döntése.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatok
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
126/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagja hozzájárul, hogy a Társulás a Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító program - az aradi víz átvezetését figyelembe vevő - úgynevezett II.
változatának, kidolgozása érdekében több Társulás által megalakítandó Társulások
Konzorciumának megalakításában részt vegyen.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
127/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagja, a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program
– az aradi vízátvezetést figyelembe vevő -, úgynevezett II. változatának kidolgozásakor a
település vízellátását az aradi vízátvezetéssel létrejövő regionális ellátás műszaki változatával kéri
megterveztetni.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Gazdasági társaságok átszervezésére javaslat
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Márjalaki József elmondta, hogy a költségvetés készítése során továbbá annak elfogadásakor a
Képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy a feladatok ésszerűbb, hatékonyabb és átláthatóbb
belátása érdekében gazdasági társaságait átszervezi. Jelen előterjesztés célja a különböző megbeszéléseken
elhangzott alternatívák és valamelyik elfogadása esetén a feladatok vázának bemutatása. Az előterjesztés
mellékletét képezi a különböző alternatívák, mind a három bizottság tárgyalta, eltérő vélemények
születtek. A Pénzügyi Bizottság két gazdasági társaság mellett szavazott, a Városfenntartó Bizottság az
előterjesztés szerinti 2. számú alternatívát javasolja elfogadásra, az Ügyrendi Bizottság szintén két
társaságot javasol úgy, hogy a jelenlegi Gyomaszolg Ipari Park Kft feladatai közül csak az Ipari Park
kezelése maradna a beolvadással létrejövő gazdasági társaságoknál.
Várfi András polgármester elmondta, hogy fontos döntéshez érkezett a Képviselő-testület. Mind az
intézmények struktúrájához hozzá kell nyúlni, mind pedig a gazdasági társaságokhoz. Erre azért van
szükség, mert túlnőtték ezt a formát. A Gyomaközszolgot és a Zöldpark Nonprofit Kft-t azért hozták létre,
hogy a közbeszerzési eljárást kikerüljék és így a saját gazdasági társaságaik végezzék a városban azokat a
munkákat, amelyek városi szolgáltatásokat jelentenek. Az alapkiindulás az volt, hogy külön kellene
választani az eredményérdekelt tevékenységeket és a nonprofit tevékenységeket. Akár két gazdasági
társaságot alakítunk, akár hármat ez lehetne a főcél. A 2. alternatívát javasolja, mert a települési hulladék
egyre inkább nagyiparrá válik, melyhez szakmai és tőkebefektetésre lenne szükség, ez is profitorientált
lehetne.
Marton Dániel a 2. alternatívát javasolta elfogadásra, érdemes lenne a hulladékkezelést és gyűjtést külön
kezelni, mivel nagy lehetőségek vannak és lesznek a hulladék újrahasznosítására.
Nagyné Perjési Anikó a 2. alternatívát annyiban tartotta problémásnak, hogy az eredményérdekeltségű
gazdasági társaságok raknák össze a fürdő, ipari park és az építőipari szolgáltatás. A fürdő veszteséges
ágazat jelenleg, az építőipari szolgáltatás önmagában nem tudja megállni a helyét. Az Ipari Park, ha
értékesíteni tudják a telkeket illetve az Inkubátorházat az lehet esetleg nyereséges.
Az építőipart semmiképpen nem tenné bele ebbe az eredményérdekeltségű gazdasági társaságokba, vagy
át kellene tenni a nonprofithoz. A nonprofit részen vannak olyan tevékenységek, ahová télen át lehetne
csoportosítani azokat az embereket akik az építőipari részen dolgoznak.
Márjalaki József hozzátette, hogy nem tartja célszerűnek, hogy a fürdőbe beolvadjon a Gyomaszolg Kft
építőipari tevékenysége. ÁFA szempontból arányosítás miatt sem, hiszen a Liget Fürdőnek a
tevékenységeinek az OEP része ÁFA mentes, míg az építőiparnál visszaigényelhető ÁFA is van. Ha
arányosítanak, akkor egy 70:30%-ban akkor ÁFA veszteség keletkezhet. Javaslata volt a bizottsági ülésen,
hogy két gazdasági társaság működjön egyrészt a Liget Fürdő önállóan, a másikba vonjanak be mindent és
minden tevékenységet a Gyomaszolg végezzen.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy az építőipar jelentősége, hogy melyik gazdasági társasághoz
kerül. Az ÁFA arányosítás lehet probléma ebben az átszervezésében, de a megfelelő szakfeladati rend
kialakításával ezt meg lehet oldani. Az építőipar a nonprofit mellett is felsorakoztatható, hiszen kerül oda
olyan tevékenység, ami nem kifejezetten eredményérdekelt, ilyen például a lakásgazdálkodás. A nonprofit
gazdasági társasághoz kerülése nem akadálya annak, hogy vállalkozási tevékenységet végezzen, a
vállalkozás eredmény nem osztható szét osztalék formájában, de az eredeti tevékenység ellátását jól
segítheti.
Az Ipari Park nyújtott be egy pályázatot, mely pályázatban van egy létszámkötöttség. Jelenleg a
Gyomaszolg Ipari Park az egyik legnagyobb foglalkoztatotti ágazat az építőipari tevékenység. Abban az
esetben, ha az építőipari tevékenységet elveszi az önkormányzat az átszervezés során, azoknak az
indikátoroknak nem fog tudni megfelelni a Gyomaszolg Ipari Park, akinek a nevét fut ez a pályázat. Lenne
olyan feladat például amennyiben a Liget Fürdő odakerült, hogy a téli karbantartásnál az építőiparnak
megfelelő kihasználtságot jelent.
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Megítélése szerint nem az építőiparnak kellene eldönteni, hogy milyen szerkezetet alakítson ki az
önkormányzat, abból kellene kiindulni, hogy mi a terve a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásával.
Kíván e kisebbségi tulajdonba befektetőt bevonni a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásába, mert ha
kíván tartósan bevonni, akkor a 2. számú ábra, hogy a 3 gazdasági társaság kialakítása a célszerű. Hogy
célszerű lenne e külső vállalkozót, tőkét bevonni kisebbségi tulajdonba, a gazdasági társaságba az teszi
indokolttá, hogy egyrészt valóban vannak a hulladékszállítási feladatoknak, mint például a súly szerinti ár,
ami valamilyen befektetőt igényel, hiszen ezeket a járműveket át kellene alakítani, illetve újabb
szállítójárműveket kell beállítani. A másik kérdés a hulladékgazdálkodási feladatok köre, amely lehetővé
teszi azt, hogy a hulladékértékesítésre kerüljön és így árbevételt keletkezhet, ami visszahathat a
szolgáltatási árak meghatározására is. Amennyiben úgy dönt a Képviselő-testület, hogy átalakítja
gazdasági társaságait, el kell készíteni a vagyonmérleget és akkori is lehet pontosítani a tevékenységi
köröket.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy amennyiben a 2. alternatíva kerül elfogadásra és nem tud
működni a fürdőt, Ipari Parkot és az építőipari szolgáltatást magába foglaló társaság, mert gazdaságtalan
lesz és el kell küldeni ezeket az emberek, akkor ugyanúgy a létszámot nem tudja fenntartani, tehát ez egy
kockázati tényező.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy ezt a kérdést az fogja eldönteni, hogy az elinduló
ipari csarnoknál milyen lesz a foglalkoztatotti létszám. Ezek a gazdasági társaságok jelenleg nem teljesen
nyereségesek
Poharelec László javasolta, hogy a 2011. április 6-i rendkívüli ülésre a vagyonmérleget készítsék el
gazdasági társaságok és akkor döntsenek róla.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a felvetett javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
128/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági társaságok átszervezése
napirendi pontot elnapolja a Képviselő-testület 2011. április 6-i ülésére azzal, hogy a gazdasági
társaságuk vagyonmérlegeit készítsék el és nyújtsák be a testületnek.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a 10. napirendi ponthoz meghívott szakértő megérkezésére tekintettel kérte,
hogy térjenek vissza e napirendi pont tárgyalásához.
Várfi András polgármester köszöntötte a tervező cég, a Bio-Genezis Kft ügyvezetőjét, Barta István urat,
majd felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét röviden ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának „A települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére” c. pályázatának műszaki tartalmáról a februári
testületi ülésen döntött Képviselő-testület. A pályázat tartalma szelektív hulladékgyűjtő szigetek
kialakítása, szelektívhulladék-gyűjtő jármű, zöld kukák, komposztáló és zöld konténerek beszerzése.
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A testületi ülésen elhangzott, hogy két alternatíván felül több változatot kellett volna kidolgozni. A
testületi ülés után a tervező cég megküldte a pályázati projekt eredeti és a módosított műszaki tartalommal
kiszámított saját forrás igényét. Ennek figyelembevételével kalkuláltuk az C - F változatot.
A bizottság a módosított műszaki tartalmat megvitatta és az „E” változat szerinti megoldást támogatta,
ugyanakkor javaslatára az „F” jelű változat is bekerült, mely költségeit tekintve még az előzőtől is
kedvezőbb. Mindezek alapján javasolta a testületnek, hogy erről a két változat közül döntsön.
Várfi András polgármester felkérte Barta István urat, röviden foglalja össze a pályázatot, annak jelenlegi
helyzetét.
Barta István elmondta, mint ismeretes a pályázat az első fordulón túljutott. A második fordulós beadás
előtt állnak, mellyel kapcsolatban a testületnek el kell dönteni, hogy legyen e második forduló és igen,
milyen feltételekkel.
A második forduló az elsőhöz képest meg enged némi változást, így ezt kihasználva kitöltésre került az a
85 millió Ft-os tér, amivel a projekt költségvetése a két forduló között növelhető. Így alakult ki
Gyomaendrődre az a 103 millió Ft körüli keretösszeg, melyet az igényekhez legjobban igazodó műszaki
tartalommal kellene kitölteni. A pályázat alapja a szelektív hulladékgyűjtés. A hulladékok minél nagyobb
arányát kellene szelektíven gyűjteni, különös tekintettel a biológiailag bontható hulladékokra, mivel
kötelező előírás, hogy a depóniába lerakható hulladék szerves anyag tartalmát jelentősen csökkenteni kell.
A támogatás intenzitása 70-85 %-os. A költségeket ennek megfelelően bontotta szét azokra a gépekre,
berendezésekre, amelyekre a magasabb, illetve az alacsonyabb támogatási intenzitás szól.
Az a műszaki tartalom, ami legutóbb összeállt, tartalmaz szelektívgyűjtést és a gyűjtőszigetek számának
növelését. Megítélése szerint, ha itt elegendő számban van gyűjtősziget, úgy azt nem feltétlen kell ilyen
mértékben növelni, ez a szelektív hulladékgyűjtés legdrágább megoldása. A biohulladékok gyűjtéséhez
szükséges konténerek és gyűjtőedények számát ezen, vagy magasabb szinten javasolja tartani.
Megfontolandónak tartotta, hogy egy 8 m3-es szelektív hulladékgyűjtő jármű helyett, 15-20 m3-est
vásároljanak. Nem kerül többe. Amennyiben a szolgáltató úgy gondolja, érdemes lenne a nagyobb
teljesítményű beszerzésén gondolkodni.
Felvetődött, hogy szükség van e házi komposztálóra. A projektnek kötelező eleme, hogy megelőző
intézkedéseket kell tenni arra, hogy a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére. Erre a házi
komposztáló megoldás lehet, ekkor a kerítésen belül lehet tartani az ilyen jellegű hulladék nagy részét. A
szerkezet kb. 1000 Ft, ezt azért állították be, hogy erre a kategóriára is tudjanak bizonyos költséget
elszámolni. Az összköltségen belül nem egy jelentős tétel.
A rendelkezésre álló költséghatáron belül viszonylag szabadon tud a testület állást foglalni abban, hogy a
meglévő feltételekre mit kell ráépíteni ahhoz, hogy minél hatékonyabb szelektív hulladékgyűjtést és
biohulladék hasznosítást tudjanak felépíteni. Amennyiben igény van, rá az önkormányzat érintett
szakembereivel szívesen végeznek további elemzéseket.
A gépekre, berendezésekre a következő napokban konkrét árajánlatokat fog bekérni, hogy legyen
összehasonlító alap. Jó lenne, ha a egy-két héten belül véglegesíteni tudnák a műszaki tartalmat, mert azok
birtokában tudják a pályázatot elkészíteni.
Nagyné Perjési Anikó képviselő az ügyvezető által elmondottak alapján nehezen tudta beazonosítani,
hogy a testület elé került alternatívák közül melyikről is van szó. Ugyanakkor az sem vált egyértelművé,
hogy az E és az F alternatívák megfelelnek e a pályázati kiírásnak. Az F alternatíva ugyanis nem
tartalmazza a házi komposztálót, a bio-kukát, egy teljesen más műszaki tartalma van, ez megfelel az
előírásnak.
Barta István reagálva elmondta, az említett alternatívákat nem volt még alkalma megismerni. Az A és a
B alternatíva az melyek összeállításában részt vett. Javaslata szerint a testültnek abban kellene állást
foglalni, hogy az adott költségvetési kereteket maximálisan kihasználják, amit ők a testület által kijelölt
partnerrel együtt, a konkrét árajánlatok beérkezése után a legjobb tudásuk szerint töltenének ki műszaki
tartalommal.
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Nagyné Perjési Anikó képviselő elmondta, a döntés meghozatala során az volt meghatározó, hogy az
eredeti alternatívánál a bekerülési költség 54 millió Ft volt, amiből 17 millió Ft saját erő és 16 millió Ft
lett a költségvetésbe beállítva. Azt követően a műszaki tartalom bővült és a B alternatíva elérte a 117
millió Ft összköltséget és a 25 millió Ft önerőt. Ebből 16 millió Ft az idei évi költségvetésből lenne
biztosítva, míg a többi a 2012 évi költségvetést terhelné. A cél az volt, hogy az idei évi költségvetést ne
terhelje több pénzösszeg és a következő évben is minimális legyen a ráfordítás. Ezért készült el az E
alternatíva, amely 96 millió Ft-os bekerülési költséget, 24 millió Ft saját erőt tartalmaz és egy viszonylag
bővebb műszaki tartalmat. Kérdése az volt, hogy ez a változat megfelelne e a pályázati kiírás feltételeinek.
A bekerülési összegről most mindenképpen dönteni kellene és majd ehhez összeállítani a műszaki
tartalmat. Az előzetes egyeztetések szerint nem szeretnék a legmagasabb bekerülési költséget, de egy
olyan műszaki tartalmat, ami a szelektív gyűjtést nagymértékben segítené.
Várfi András polgármester elmondta, a véleményező bizottságok az E alternatívát javasolta elfogadásra.
Amennyiben most a keretösszeget meghatározzák, és lehetőség van a műszaki tartalmon tovább alakítani,
úgy pénzügyi kondícióban jobb helyzetben volnának, mert többet tudnának kihozni.
Barta István szintén azt javasolta a testületnek, hogy foglaljanak állást arról a maximális 103.382 e Ft
keretösszegről, ami ebből a pályázatból Gyomaendrődre juthat. A műszaki tartalomról most csak elvi
döntést hozzanak, mert arról véglegesen akkor kell dönteni, amikor a komplett pályázati dokumentáció,
teljes részletességgel a testület elé kerül. Megnyugtatásként elmondta, ebben az évben reménytelennek
látta, hogy a projekt beruházási része el tudjon indulni, így az önkormányzat költségvetését számottevő
összeggel nem fogja terhelni.
Poharelec László képviselő véleménye szerint, ha a tervező cég részéről hamarabb megkapták volna a
szükséges információkat, akkor most nem merülnek fel ezek a kérdések. Bár úgy érzékelte, hogy az
ügyvezető úr sem tud egyértelmű igen, vagy nem választ adni a képviselő asszony kérdésére. A bizottsági
ülésen a jegyző úr részéről az hangzott el, hogy a testület döntse el, milyen műszaki tartalommal kerüljön
a pályázat összeállításra. Ez alapján döntöttek az E változat mellett, melyről továbbra sem tudja, hogy jól
döntöttek e és azt sem tudja a pályázati kiírásnak megfelelnek e ezek a tételek. Példaként említette, hogy
eddig a 8 m3-es járműről volt szó, hogy az elegendő lesz, most meg a szakember 15 m3-esről beszél. Ez is
dilemmát okoz. Az igaz lehet, hogy az idén nem kell a saját erőt fizetni, és pályázzunk minél nagyobb
összegre, de jövőre már fizetni kell, és a költségvetés helyzete akkor sem lesz sokkal fényesebb.
Kérdésként vetette fel, mikor kell a pályázatot benyújtani.
Barta István válasza, minél hamarabb, mert nagyon sokan szeretnének ebből a keretből. A testület állás
foglalását követően tudják elkezdeni a második fordulós pályázat összeállítását, melyhez másfél –két
hónapra van szükségük. Ebben az esetben lát arra esélyt, hogy év végéig a második fordulósra is
rákerüljön a jóváhagyás, a társulással való szerződéskötés. Az igazi projekt megvalósítás a következő
évben kezdődhet.
Poharelec László képviselő további kérdése, hogy az E és az F változatról rövid időn belül tudna e
véleményt mondani, hogy az azokban szereplő műszaki tartalommal benyújtható e a pályázat.
Maximálisan egyetértett Betkó képviselő azon véleményével, hogy a költségeket is figyelembe kell venni.
A maga részéről támogatta a 64.4 millió Ft összköltségű pályázatot abban az esetben, ha ezzel a
tartalommal egyáltalán benyújtható a pályázat.
Barta István hangsúlyozta, összegét és műszaki tartalmát tekintve a 90-110 millió Ft összegbe
beleférnek. Nincs kellőképpen felkészülve, ezért egyértelmű igen vagy nem választ nem tud most adni.
Ismételten hangsúlyozta, ebben a pillanatban nem a végső döntést kell a pályázattal kapcsolatban
meghozni, hanem akkor, amikor a konkrét pályázati dokumentáció a rendelkezésükre áll, és megtörtént a
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végleges egyeztetés az önkormányzat szakemberével. Most elvi döntést kellene hozni arról, hogy akarnak
e pályázatot benyújtani, és a műszaki tartalom lényegét és a költségkeret nagyságát kellene meghatározni.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető elmondta, a hozzászólásokból megállapítható, hogy a bizottságok
által javasolt E változat műszaki tartalmától Barta István úr annyiban javasolna eltérni, hogy a 8 m3-es
hulladékgyűjtő jármű helyett javasolna egy nagyobbat, továbbá házi komposztáló beépítését. Ezen
eszközök beszerzésére árajánlatokat kell beszerezni és annak megfelelően szerepeltetni a pályázatba.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, ha a pályázaton belül csak gépekre pályáznak, az bele fér e a
műszaki tartalomba. Nem zárnák e ki magukat a pályázatból akkor, ha a se bio-kukát, se a házi
komposztálót, stb.
Barta István válasza, igen, kizárásra kerülnének a pályázatból, mivel a szelektív hulladékgyűjtés
feltételeit nem tudják teljesíteni, bebizonyítani, hogy tudnak annyi hulladékot szelektíven gyűjteni, ha nem
vesznek egyetlen egy kukát sem. A pályázatban előírt kötelező arányok elérését nem tudják teljesíteni,
tehát gyűjtőedényeztet nem lehet kihagyni.
Betkó József bizottsági elnök összegezte, a testületnek akkor azt kellene tudni, hogy mennyi az a
minimális mennyiségű gyűjtő edény, amit muszáj megvenni. Ennek ismeretében tudnak továbblépni.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, mint ahogy Barta úr is elmondta, bár melyik változaton belül
lehetőség van a műszaki tartalmon változtatni. Figyelemmel a bizottságok véleményére is amennyiben az
E változatot választják, úgy annak összköltsége 96.729 e Ft, a saját erő pedig 24.447 e Ft, melynek
műszaki tartalmán még tudnak változtatni. Megkérdezte a képviselőket egyetértenek e azzal, hogy az E
változat szerint nyújtják be a pályázatot.
Felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József tartózkodás, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
129/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-7.1.1.1 „A
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére” c. pályázati kiírásra E változat
szerinti összköltséggel (96.729 e Ft).
A Képviselő-testület a műszaki tartalom pontos meghatározásáról a soron következő testületi
ülésen dönt.
Határidő: 2011. április 28.
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
Tájékoztató a napközi konyhák működésének átszervezéséről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, a Pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse az
előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a 2011. évi költségvetés elfogadásakor
az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek költség megtakarításának első lépését, a
diákétkeztetés átszervezése miatt, a technikai dolgozók létszámának csökkentését és átcsoportosításból
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következő létszám bővítését határozta meg. Az átszervezési folyamat a költségvetési rendelet kihirdetését
követően kezdődött el az érintett intézményekkel egyeztetett ütemterv alapján és 2011. május 1-re zárul le.
A bizottság a tájékoztatót megvitatta és elfogadásra javasolja azzal, hogy konyhák átszervezését 2011.
május 1-től az alábbiak szerint valósítsák meg:
- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda tálaló
konyháin történjen az étkeztetés a Térségi Szociális Gondozási Központ főző konyhájának
szolgáltatásával.
- A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tálaló konyhájának üzemeltetését vizsgálják
felül oly módon, hogy árajánlatokat kérjenek be - VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor
Szakképző Iskola és Kollégium, Körös Étterem, Fészek Panzió - egy éves időtartamra szóló étkezési
költségek megjelölésével az intézmény tanulói, dolgozói részére.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár
Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László tartózkodás, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
130/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napközi konyhák
működésének átszervezéséről szóló tájékoztatót.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a konyák átszervezését 2011. május
1-től az alábbiak szerint kívánja megvalósítani:
- A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola és Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda tálaló konyháin történik az étkeztetés a
Térségi Szociális Gondozási Központ főző konyhájának szolgáltatásával.
3.
- Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tálaló konyhájának üzemeltetését
felülvizsgálja oly módon, hogy árajánlatokat kér - VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor
Szakképző Iskola és Kollégium, Körös Étterem, Fészek Panzió - egy éves időtartamra szóló
étkezési költségek megjelölésével az intézmény tanulói, dolgozói részére. A Képviselő-testület a
beérkezett árajánlatokról a májusi ülésen dönt.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, az Ügyrendi bizottság elnökét néhány
szóban ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Gimnázium alapító okiratának módosítására
törvényi változás miatt van szükség. Kiemelten fontos változás, hogy megszűnt a típus szerinti besorolás közhatalmi; közszolgáltató, ezen belül közintézet és vállalkozó közintézet.
A változást követően az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata az előterjesztés 2. sz.
mellékletében olvasható.
A bizottság javasolja a testületnek az alapító okirat előterjesztés szerinti módosítását.
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Betkó József képviselő véleménye és javaslata szerint az intézmény alaptevékenységei közül Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása: enyhe fokú testi-,
érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók, meghatározásból – az értelmi fogyatékos tanulók
szövegrészt ki kellene venni. Értelmi fogyatékos tanulóknak nincs helye egy gimnáziumban. A
gimnáziumnak az a feladata, hogy érettségire készítse fel a tanulókat.
Várfi András polgármester felkérte Dr. Kovács Bélát, a Gimnázium igazgatóját véleményezze a
hozzászólást.
Dr. Kovács Béla hangsúlyozta, a képviselő-testület feladta, hogy eldöntse, van e helye az értelmi
fogyatékos gyerekeknek a gimnáziumba, vagy nincs. Egy évvel ezelőtt szakértői döntés alapján került ez
az alapító okiratba. Amennyiben az alapító okiratban ez benne marad, úgy ahhoz a feltételeket is meg kell
teremteni, melynek költség vonzatai is vannak. Megfelelő szakember és eszközrendszer. Az iskolának
jogában áll meghatározott átlagtól felvenni a tanulókat. Egyetértett a képviselő úr javaslatával.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában figyelemmel a fent elhangzottakra javasolta a
képviselőknek, hogy a Gimnázium alapító okiratának módosítását azzal a módosítással fogadják el,
miszerint az alaptevékenységek közül a - Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű
tanulók integrált ellátása: enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
meghatározásból az értelmi fogyatékos kifejezés törlésre kerül.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky Erzsébet
tartózkodás, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó
tartózkodás, Poharelec László igen, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
131/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú melléklete alapján
a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirat módosítását megismerte, elfogadja
és dönt az alapító okirat módosításáról.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét, hogy
az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
1. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Az alapító okiratot érintő módosítási javaslatok az alábbiak:
1. Jogszabályi hivatkozás
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. /I. 29./ KT. számú határozata, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. - 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 37. §-ának (5) bekezdése alapján, valamint a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4. §-ban fogaltak alapján a KNER IMRE GIMNÁZIUM,
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
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az alábbiak szerin módosul:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. /I. 29./ KT. számú határozata, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. - 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 37. §-ának (5) bekezdése alapján a KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
2.Az alapító okirat 4.1 pontja
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 853100 ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 853100
4.1.1.Általános középfokú oktatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 853100 TEÁOR szám: 8531
Szakfeladat szám: 2009. évben 802144 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85311 – Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
¨
853111 – Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
- Gimnáziumi oktatás négy évfolyammal
- Kilencedik évfolyamon intenzív nyelvi felkészítés. A nyelvi felkészítésben résztvevők öt évfolyamos
képzése.
- Közbiztonsági-rendészeti fakultáció,
Utazás és Turizmus fakultáció
- Közgazdasági fakultáció
- Kereskedelmi-marketing fakultáció
- Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása: enyhe fokú testi-,
érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
Beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Szakfeladat szám: 2009. évben 802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés,
oktatás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85312 – Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
¨
853121 – Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
- Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása: enyhe fokú testi-,
érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- Beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
4.1.2.Szakmai középfokú oktatás
Szakágazat szám: 853200 TEÁOR szám: 8532
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
¨
853231 – Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
Emelt szintű szakképesítést adó képzés:
54 812 2 0000 0 0 Protokoll és utazás ügyintéző (1 év)
54 812 2 0010 54 1 Protokoll ügyintéző
54 812 2 0010 54 2 Utazás ügyintéző
4.1.3.Felsőfokú oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
Szakágazat szám: 854200 TEÁOR szám: 8542
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85421 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
¨
854211 Felsőfokú szakképzés
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Felsőfokú szakképesítést adó képzés:
55 345 1 0000 0 0 Kereskedelmi menedzser (2 év)
55 345 1 0010 550 1 Eü. üzleti szakügyintéző
55 345 1 0010 550 2 Kereskedelmi szakmenedzser
55 345 1 0010 550 3 Reklámszervező szakmenedzser
55 812 1 0000 0 0 Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser (2 év)
55 812 1 0010 55 1 Idegenforgalmi szakmenedzser
4.1.4.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 2009. évben
- 751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
- 751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- 805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85592 – Kollégiumi, externátusi nevelése
¨ 855921 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
¨ 855922 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
¨
4.1.5. Diáksport
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.,
Szakágazat szám: 924000 TEÁOR szám: 9240
Szakfeladat szám: 2009. évben 924036 Diáksport
Szakfeladat szám: 2010 évtől 931204 Diáksport
4.1.5.Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 559000 TEÁOR szám: 5590
Szakfeladat szám: 2009. évben 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
4.1.6. Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata
Szakfeladat szám: 2009. évben 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Szakfeladat szám: 2010 évtől 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
4.1.7. Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési
szervnél
Szakfeladat szám: 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szervnél
az alábbiak szerin módosul:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 853100 ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 853100
4.1.1.Általános középfokú oktatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 853100 TEÁOR szám: 8531
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85311 – Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
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Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
¨
853111 – Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
- Gimnáziumi oktatás négy évfolyammal
- Kilencedik évfolyamon intenzív nyelvi felkészítés. A nyelvi felkészítésben résztvevők öt évfolyamos
képzése.
- Közbiztonsági-rendészeti fakultáció,
Utazás és Turizmus fakultáció
- Közgazdasági fakultáció
- Kereskedelmi-marketing fakultáció
- Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása: enyhe fokú testi-,
érzékszervi-, beszéd fogyatékos tanulók,
Beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85312 – Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
¨
853121 – Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
- Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása: enyhe fokú testi-,
érzékszervi-, beszéd fogyatékos tanulók,
- Beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
4.1.2.Szakmai középfokú oktatás
Szakágazat szám: 853200 TEÁOR szám: 8532
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
¨
853231 – Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
Emelt szintű szakképesítést adó képzés:
54 812 2 0000 0 0 Protokoll és utazás ügyintéző (1 év)
54 812 2 0010 54 1 Protokoll ügyintéző
54 812 2 0010 54 2 Utazás ügyintéző
4.1.3.Felsőfokú oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
Szakágazat szám: 854200 TEÁOR szám: 8542
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85421 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
¨
854211 Felsőfokú szakképzés
Felsőfokú szakképesítést adó képzés:
55 345 1 0000 0 0 Kereskedelmi menedzser (2 év)
55 345 1 0010 550 1 Eü. üzleti szakügyintéző
55 345 1 0010 550 2 Kereskedelmi szakmenedzser
55 345 1 0010 550 3 Reklámszervező szakmenedzser
55 812 1 0000 0 0 Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser (2 év)
55 812 1 0010 55 1 Idegenforgalmi szakmenedzser
4.1.4.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85592 – Kollégiumi, externátusi nevelése
¨ 855921 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
¨ 855922 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
¨
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4.1.5. Diáksport
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.,
Szakágazat szám: 924000 TEÁOR szám: 9240
Szakfeladat szám: 2010 évtől 931204 Diáksport
4.1.6.Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 559000 TEÁOR szám: 5590
Szakfeladat szám: 2010 évtől 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
3.Az alapító okirat 4.2. pontja
4.2. Kiegészítő tevékenység
4.2.1. Egyéb oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
Szakágazat szám: 855000 TEÁOR szám: 8550
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
¨
85593 Egyéb felnőttoktatás
Kiegészítő tevékenységként önköltséges képzést folytathat.
4.2.2.Egyéb vendéglátás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz.
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 2009. évben 751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
Szakfeladat szám: 2010 évtől 56291 Oktatásban résztvevők, dolgozók étkeztetése
¨
562913 – Iskolai intézményi étkezés
¨
562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése
¨
562917 – Munkahelyi étkeztetés
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Szakfeladat szám: 563000 Italszolgáltatás, egyéb vendéglátás
4.2.3. Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 552000 TEÁOR szám: 5520
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 552001 Üdülés szálláshely-szolgáltatás
Ifjúsági szálló – a feladatellátást az intézmény szorgalmi időn kívül folytathatja, a I. 7596-2/2001. sz.
működési engedély alapján.
4.2.4. Sportlétesítmény működtetése
a Sportról szóló 2004. I. tv. 55.§-a alapján.
Varga Lajos Sportcsarnok 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Szakágazat szám: 931100 TEÁOR: 9311
Szakfeladat szám: 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Sporttevékenység és támogatása:
931201 Versenysport tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlási-nevelési tevékenység és támogatása
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidős sport és támogatása:
931301 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
Egyéb sporttevékenységek:
931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás
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az alábbiak szerin módosul:
4.1.7 Egyéb oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
Szakágazat szám: 855000 TEÁOR szám: 8550
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
¨
85593 Egyéb felnőttoktatás
Kiegészítő tevékenységként önköltséges képzést folytathat.
4.1.8.Egyéb vendéglátás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz.
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 2010 évtől 56291 Oktatásban résztvevők, dolgozók étkeztetése
¨
562913 – Iskolai intézményi étkezés
¨
562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése
¨
562917 – Munkahelyi étkeztetés
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Szakfeladat szám: 563000 Italszolgáltatás, egyéb vendéglátás
4.1.9. Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 552000 TEÁOR szám: 5520
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 552001 Üdülés szálláshely-szolgáltatás
Ifjúsági szálló – a feladatellátást az intézmény szorgalmi időn kívül folytathatja, a I. 7596-2/2001. sz.
működési engedély alapján.
4.1.10. Sportlétesítmény működtetése
a Sportról szóló 2004. I. tv. 55.§-a alapján.
Varga Lajos Sportcsarnok 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Szakágazat szám: 931100 TEÁOR: 9311
Szakfeladat szám: 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Sporttevékenység és támogatása:
931201 Versenysport tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlási-nevelési tevékenység és támogatása
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidős sport és támogatása:
931301 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
Egyéb sporttevékenységek:
931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás
4. Az alapító okirat 4.3. pontja
4.3. Kisegítő és vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
az alábbiak szerin módosul:
4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
5. Az alapító okirat 5. pontja
5./ A költségvetési szervműködési köre
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Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési
szerv.
Illetékességi és felvételi körzete: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe és vonzás körzete
az alábbiak szerin módosul:
5./ A költségvetési szervműködési köre
Közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Illetékességi és felvételi körzete: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe és vonzás körzete
6. Az alapító okirat 7. pontja
7./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása
7.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézmény
7.2.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes munkáltatói és
bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az
intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
az alábbiak szerin módosul:
7./ A költségvetési jogállása:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes munkáltatói és
bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az
intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
2010. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés
elfogadása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök, tájékoztatásul elmondta, a helyi önkormányzat a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig – a külön jogszabályban
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal. Az
értékelést meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. A
Gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi
önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a Gyámhivatal
javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.
A beterjesztett beszámolót a Gyámhivatal és a Térségi Humánsegítő Szolgálat készítette, mely egy
részletes, mindenre kiterjedő, az előírt szempontoknak megfelelő beszámoló. A bizottság nevében
elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

226

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
132/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6), és a 104.§ (5) bekezdése alapján
elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról szóló átfogó
értékelést.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város 6. számú felnőtt háziorvosi körzetével kapcsolatos tájékoztatás, szükséges
fenntartói döntések meghozatala
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnöke elmondta, 2010. október 01-től dr. Macsári Judit kolléganő
közalkalmazotti kinevezéssel helyettesít a 6. sz. háziorvosi körzetben, dr. Jánosik Bertalan volt
körzetében. A háziorvosi körzet finanszírozása az egy éven túli helyettesítéssel ellátott praxisnál
kevesebb, mint az állandó orvossal működtetett szolgálat esetében. Ennek elkerülése érdekében célszerű
lenne a körzetet ellátó háziorvos részére megkérni a működetési jogot.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslat szerint dönteni.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
133/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény 2. §-a alapján hozzájárul ahhoz, hogy dr. Macsári Judit Gyomaendrőd
Város 6. számú felnőtt háziorvosi körzetében működtetési jogot kérjen, azzal a feltétellel, hogy a
működtetési jog mindaddig megilleti, amíg felnőtt háziorvosi tevékenységét ebben a körzetben
végzi.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Városi Egészségügyi
Intézmény vezetőjét, Dr. Torma Éva igazgató főorvos asszonyt, hogy a működési engedéllyel
kapcsolatos eljárást folytassa le, és annak eredményéről számoljon be a fenntartó felé.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény kérelme védőnői bérlakásokkal kapcsolatban
Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnöke az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A Városi Egészségügyi Intézményigazgató főorvosa írásban tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy
ebben az évben két védőnői állás is betöltésre kerül, mindkét állás esetében szükség van szolgálati
bérlakás biztosítására. Azokat a bérlakásokat kell kiutalni, melyek kiutalhatók lesznek a védőnők számára.
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Jelenleg a Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/3., Apponyi u. 24/C., Dózsa Gy. u. 1/1., Dózsa Gy. u. ½. Szám
alatti üres bérlakások állnak rendelkezésre.
Köszöntötte az ülés megjelent egyik új védőnőt, kérte, röviden mutatkozzon be.
Fodor Csilla elsőként megköszönte a lakhatási lehetőséget. Védőnő hallgató, mely 2011. július 30-ig szól.
Az államvizsga után szeretne a városban védőnőként dolgozni, örült, hogy elfogadták a pályázatát.
Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnöke elmondta még, hogy az Ügyrendi bizottság az Október 6. ltp.
B/3. és az Apponyi u. 24/C. szám alatti lakásokat javasolja kijelölésre. Kérte a képviselőket támogassák a
bizottság javaslatát.
Betkó József képviselő megkérdezte, a védőnők látták e a lakásokat, megfelel számukra?
Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnöke hangsúlyozta, a lehetőségek közül nem véletlenül választották
ki ezt a két lakást, m2-t tekintve is ezek a legreálisabbak.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
134/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a lakások és a helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.
§-a alapján
• Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/3
• Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/C szám alatti
szolgálati bérlakásokat 2011. július 1. napjával a nevesítést követően kiutalja a Városi
Egészségügyi Intézmény alkalmazásában álló védőnők számára.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Dévaványa Város településen mozgó szakorvosi szolgálat keretében a nőgyógyászati szakellátás
újraindítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnöke elmondta, a testület a februári ülésén döntött arról, hogy az
elkövetkezendő időben is biztosítani kívánja a Városi Egészségügyi Intézmény által a Dévaványán mozgó
szakorvosi szolgálat keretében a nőgyógyászati szakellátást. Az ÁNTSZ viszont megszüntette a mozgó
szakorvosi ellátást, nemcsak Dévaványán, hanem az endrődi és a gyomai városrészen. Ugyanakkor az
országban nem mindenütt szüntették meg a mozgó szakorvosi ellátásokat, vannak még működő mozgó
szakorvosi ellátások, ezért a jövőben is ebben a formában kívánjuk biztosítani a dévaványai nők számára a
nőgyógyászati szakrendelést dévaványai mozgó szakorvosi ellátás keretében. Ehhez szükséges, hogy
képviselő-testület kezdeményezze a mozgó szakorvosi ellátás beindítását és biztosítását, ami az OEP
finanszírozásában nem jelent többletköltséget az intézmény működésében.
A járó beteg szakellátáson belül a mozgó szakorvosi ellátás megszűnése nemcsak Dévaványán okoz
feszültséget, hanem Gyomaendrődön is, hiszen ez potenciálisan az egészségügyi szakellátás szűkülését
jelenti, mely folyamatot meg kell állítani, hogy Gyomaendrőd mikrotérségi központi szerepét meg tudja
őrizni, figyelemmel a finanszírozási viszonyokra.
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A bizottság javasolja a testületnek, hogy nyújtson be kérelmet az ÁNTSZ felé, hogy engedélyezze a
Városi Egészségügyi Intézmény számára mozgó szakorvosi ellátás keretében a nőgyógyászati szakellátás
biztosítását Dévaványa, Széchenyi u. 9. szám alatti központi rendelőben.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottság javaslatával kérte a képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
135/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.)
Kormányrendelet alapján kérelemmel fordul az illetékes Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházai, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézete
felé, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény számára engedélyezze mozgó szakorvosi ellátás
keretében a nőgyógyászati szakellátás biztosítását Dévaványa, Széchenyi u. 9. szám alatti
központi rendelőben.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Várfi András
polgármestert az engedélyezési eljárás lefolytatásával.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Csárdaszállás Község Önkormányzatának kérelme járó beteg szakellátással kapcsolatban
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnöke elmondta, Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, melyben
önkormányzatunk hozzájárulását kéri ahhoz, hogy Csárdaszállás település lakossága igénybe vehesse
Gyomaendrődön a járó beteg szakorvosi ellátást.
A község lakossága jelenleg Békésen és Békéscsabán veszi igénybe a járó beteg szakorvosi ellátást. A
Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg-szakellátásban jelenleg fennálló területi ellátási kötelezettsége
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya, Ecsegfalva településekre terjed ki.
Az intézmény a megkeresést örömmel fogadta, és az igazgató főorvos kéri a Képviselő-testületet, hogy
támogassa Csárdaszállás Önkormányzatának kérelmét.
A csárdaszállási lakosok részére a járó beteg szakellátás biztosítása kockázatot nem jelent
önkormányzatunk számára, hiszen ez által bővül a Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területe. A járó
beteg szakellátás biztosítása OEP finanszírozásban fog történni a működési engedélyezési eljárás
lefolytatása után.
A bizottság nevében javasolta a kérelem támogatását.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi
Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
136/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Csárdaszállás Község
Önkormányzatának kérelmét, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi
CXXXII. törvény 5/B. §-a alapján hozzájárul ahhoz, hogy Csárdaszállás település lakossága
Gyomaendrőd Város fenntartásában működő Városi Egészségügyi Intézmény által biztosított járó
beteg szakellátást igénybe vegye.
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Várfi András polgármestert,
hogy az előterjesztés mellékletét képező, a Városi Egészségügyi Intézmény által nyújtott járó
beteg szakorvosi ellátás biztosításáról szóló megállapodást az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5/B/. §-a alapján kösse meg Csárdaszállás Község
Önkormányzatával.
3./
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről szóló CXXXII. törvény 5/A-a valamint 5/B. §-a alapján, az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva megbízza Dr.
Torma Éva igazgató főorvos asszonyt, hogy az ellátási terület bővülése következtében a működési
engedély módosítása iránti eljárás lefolytatására.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak szabadságolása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Az Intézményben 2001. óta a dolgozók az éves szabadságukat egységesen két alkalommal, alkalmanként
két hét időtartamban veszik ki. A szabadság időtartama alatt történik az épület, valamint a technikai
berendezések kötelező és szükséges karbantartási munkálatainak elvégzése, továbbá így a belső
helyettesítést sem kell megoldani.
Ez idő alatt a betegellátást a békéscsabai Réthy Pál Kórház Rendelőintézete biztosítja, mivel a területileg
illetékes kórház a működési engedélyében meghatározott településekről folyamatosan köteles a sürgősségi
eseteket fogadni, ezért ehhez külön szerződés nem szükséges. A szabadságolás időpontjáról a lakosságot,
a háziorvosokat, az orvosi ügyeletet és az ÁNTSZ-t az Intézmény értesíti.
Az Intézményigazgató főorvosa, Dr. Torma Éva kéri, hogy 2011. július 25. napja és 2011. augusztus 05.
napja közötti időpontban az Intézmény dolgozóinak egységes szabadságolását jóváhagyni szíveskedjenek.
Az első rendelési nap: 2011. augusztus 08., hétfő.
A bizottság javasolja a testületnek, járuljon hozzá a szabadságoláshoz.
Várfi András polgármester kérte a képviselőket döntsenek a döntési javaslatban foglaltak szerint.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
137/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 152. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva hozzájárul a Városi
Egészségügyi Intézmény dolgozóinak egységes, 2011. július 25. napjától, 2011. augusztus 05.
napjáig tartó szabadságolásához.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2011. évi létszámleépítése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a 2011 évi költségvetés elfogadásakor
két fő létszám leépítését rendelte el a Tourinform Irodánál. A rendelet végrehajtása képen a két fő
létszámleépítése elkezdődött, melynek következtében végleges jelleggel megszűnik a Tourinform
irodavezető és turisztikai referens álláshely. Az érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására az
önkormányzat hivatalánál, az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség. A belügyminiszter 5/2011. (III.3.) BM rendelete a helyi
önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentései döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére ad lehetőséget. A támogatás feltétele, hogy a megszüntetett álláshely
legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályváltozásból adódó többletfeladatok ezt
indokolttá teszik. A támogatás három ütemben igényelhető: 2011. május 10. 2011. augusztus 10. és 2011.
október 21-ig.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen,
Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
138/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatékony működtetés érdekében, a
Tourinform Iroda tevékenységét áthelyezi a Katona József Művelődési Központ épület egységébe,
változatlan feladatellátás mellett.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2011. (II. 17.) Gye., KT.
rendeletének megfelelően, a racionálisabb ellátás érdekében egy Tourinform irodavezető, egy
turisztikai referens álláshelyet végleges jelleggel megszüntet a Közművelődési, Közgyűjteményi
és Turisztikai Intézményben.
A létszámcsökkentési intézkedés következtében a létszámkeret 10 főről, 2 fővel, 8 főre csökken.
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A döntés végrehajtása következtében két fő közalkalmazott jogviszonya szűnik meg. Megállapítja,
az érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat hivatalánál az önkormányzat
költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, az 5/2011. (III.3.) BM rendeletének megfelelően az
álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó
1
fő
Tourinform
irodavezető
Felmentési idő 60 nap,
kezdete:
Munkaviszony
megszűnik:
Felmentési időre járó
illetmény:
Végkielégítés:
Összesen:
1 fő turisztikai referens:

Bér+jár.

Visszaigényelhető
Ft

2011. április 1.
2011. május 30.
2 havi bér + járulék

510032

255016

1 havi bér + járulék

255016

127508
382524
Visszaigényelhető
Ft

Bér+jár.

Felmentési idő 60 nap,
kezdete:
Munkaviszony
megszűnik:
Felmentési időre járó 2 havi bér + járulék
289560
144780
illetmény:
Végkielégítés:
Nem illeti meg
Összesen:
144780
költségvetési kiadások csökkentéséhez, 725.551.-Ft összegben nyújtson be pályázatot.
Határidő: folyamatos
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 2011. évi létszámcsökkentése
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a költségvetési rendelet elfogadásakor a Polgármesteri
hivatalt érintően is 2 fő létszámleépítést rendelt el a képviselő-testület. A racionalizálási döntés
következtében 1 fő ügykezelő, 1 fő építésügyi-nyilvántartó álláshely végleges jelleggel megszűnik.
A Belügyminiszteri rendelet ez esetben is lehetőséget ad egyszeri költségvetési támogatás igénylésére. A
támogatás feltétele, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha
jogszabályváltozásból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. A támogatás három ütemben
igényelhető: 2011. május 10., 2011. augusztus 10. és 2011. október 21-ig.
A bizottság nevében javasolta a döntési javaslat elfogadását.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky Erzsébet tartózkodás, Iványi
Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec
László nem, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
139/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2011. (II. 17.) költségvetési
rendeletének megfelelően, a racionálisabb ellátás érdekében egy ügykezelő, egy építésügyinyilvántartó álláshelyet végleges jelleggel megszüntet a Polgármesteri Hivatalban.
A létszámcsökkentési intézkedés következtében a létszámkeret 66 főről, 2 fővel, 64 főre csökken.
A döntés végrehajtása következtében 1 fő köztisztviselő, 1 fő ügykezelő jogviszonya szűnik meg.
Megállapítja, az érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat hivatalánál az
önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, az 5/2011. (III.3.) BM rendeletének megfelelően az
álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó
1 fő ügykezelő:
Bér+jár.
Visszaigényelhető
Ft
Felmentési idő 2 hónap, 2011. április 1.
kezdete:
Munkaviszony
2011. május 31.
megszűnik:
Felmentési időre járó 2 havi bér + járulék
238760
119380
illetmény:
Végkielégítés:
3 havi bér + járulék
358140
179070
Összesen:
298450
1
fő
építésügyiBér+jár.
Visszaigényelhető
nyilvántartó:
Ft
Felmentési idő 2 hónap, 2011. április 1.
kezdete:
Munkaviszony
2011. május 31.
megszűnik:
Felmentési időre járó 2 havi bér + járulék
284734
142367
illetmény:
Végkielégítés:
4 havi bér + járulék
569468
284734
Összesen:
427101
725551
költségvetési kiadások megtérüléséhez, 725.551.-Ft összegben nyújtson be pályázatot.
Határidő: folyamatos
Felelős: Várfi András polgármester
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25. Napirendi pont
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a hivatal működésének alapdokumentuma a SZMSZ
melynek, mint az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szervének vannak kötelező, jogszabály által
előírt elemei is.
A bizottság a hivatal SZMSZ-t megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a képviselő-testület számára.
Poharelec László képviselő módosító javaslattal élt, miszerint költségtakarékosság szempontjából
mindkét hivatali gépjárművet csak hivatali célra lehessen használni. Az SZMSZ 26. sz. mellékletének 8.
pontjának első mondatát az alábbiak szerint javasolta módosítani: Az Opel Astra-H Enjoy 1.6-16V
Twinport LPC – 923 forgalmi rendszámú gépjármű a polgármester használatában áll, de csak hivatali
célra.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök véleménye szerint pontosítani kellene, mit takar a hivatali cél.
Kérdése volt továbbá, hogy a Polgármester munkaideje hogy van meghatározva.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, a hivatali cél azt jelenti, hogy munkavégzés céljából lehet
használni a gépjárművet. A Polgármester munkaideje kötetlen.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök további kérdése az volt, kell e valamilyen nyilvántartást vezetni
Polgármester úrnak a gépkocsi használatáról.
Dr. Csorba Csaba jegyző válasza, a Polgármester is menetlevelet vezet, amiből ellenőrizni lehet a
gépjármű felhasználását, mint a másik gépkocsi esetében.
Várfi András polgármester megerősítette, menetlevél szerint használja a gépjárművet, mellyel minden
hónapban elszámol. Az SZMSZ szerint magáncélú használatra is lehetőség van, melyet meg kell téríteni.
Poharelec László képviselő továbbra is fenntartotta módosító indítványát, hogy mindkét gépjárművet
csak hivatali használatra lehessen használni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy reggel a hivatali garázsból
indul, és oda érkezik vissza. Tehát a Polgármester ne használhassa korlátlan személyes használatra, csak
hivatali célra.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök egyetértett a fentiekkel, de éppen azért kérdezte, hogy mettől
meddig tart a Polgármester munkaideje, mert ha késő éjszaka kell mennie, vagy rendezvényen van,
hogyan oldja meg a gépkocsi használatot. Ezért kell vezetnie a menetlevelet, és természetesen arra a célra
használja, ami a munkájával kapcsolatos.
Poharelec László képviselő véleménye szerint ennek az autónak a használatánál is ugyan úgy kell eljárni,
mint a másiknál. Annak is van, hogy késő este kell menni, vagy akkor érkezik, és áll a garázsba. Más
cégeknél is ugyan így van.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, az általa használt gépkocsi egy endrődi telephelyen parkol és
reggel onnan szokott indulni. A Képviselő úr módosító javaslatát tudomásul vette, viszont felkért a Jegyző
urat, hogy vizsgáltassa meg, hogy a hivatalban lévő garázs alkalmas e garázsnak, megfelel e az építésügyi
előírásoknak. Amennyiben nem, úgy jelöljék meg azt a helyet, hogy hol parkoljon ez a gépjármű, azt
követően ott fog parkolni.
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Marton Dániel képviselő véleménye szerint a kötetlen munkaidőt nem lehet biztosítani azzal, hogy a
Polgármester által használt autóra meghatározzák, hogy az fix helyen parkoljon. Adódhat olyan helyzet,
hogy késő este közvetlen intézkedésre van szüksége, amit így nem tud végrehajtani. A maga részéről
értelmetlennek tartotta a módosító javaslatot.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, a jelenlegi szabályozás szerint a magáncélú gépkocsi
használatot meg kell téríteni. Ez azt jelenti, hogy a Polgármester úrnak is meg kell téríteni. A személyes
használat nem azt jelenti, hogy korlátlanul veheti igénybe, hanem, hogy az ő rendelkezésére áll,
természetesen hivatali célra.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában elsőként Pohrelec László képviselő úr
módosító javaslatáról kérte a testület döntését, amely szerint az Opel Astra-H Enjoy 1.6-16V Twinport
LPC – 923 forgalmi rendszámú gépjármű a polgármester használatában áll, de csak hivatali célra.
A képviselő-testület a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett
elvetette: [Arnóczi István János igen, Betkó József nem, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné nem,
Lehóczkiné Timár Irén nem Marton Dániel nem, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András tartózkodás.]

Várfi András polgármester a szavazás eredményéből megállapította, hogy a módosító javaslat nem kapta
meg a többségi igen szavazatot, így az eredetileg beterjesztett döntési javaslatról kérte a képviselők
döntését.
A képviselő-testület a döntési javaslatot 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky Erzsébet
tartózkodás, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József nem, Nagyné Perjési Anikó
igen, Poharelec László nem, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
140/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 38. §-ban, az 1992. évi XXXVIII.
tv. 91.§ (2) valamint 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 20.§-a alapján Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZMSZ-t jóváhagyja.
A SZMSZ hatálybalépése 2011. április 1., rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult
ügyekben kell alkalmazni. Hatálybalépésével a korábbi SZMSZ hatályát veszti.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse az
előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az Önkormányzat által alapított és fenntartott
költségvetési intézmények évente egy alkalommal beszámolnak a Képviselő-testületnek az alapító és a
jogszabály által meghatározott feladatok végrehajtásáról. Az elmúlt évben önálló napirendi pont keretében
a Polgármesteri Hivatal nem számolt be, augusztusban fogadta el a Képviselő-testület a 2006-és 2010
közötti időszakban végzett önkormányzati feladatellátásról szóló beszámolót, melyben részletesen számot
kaptak a Polgármesteri Hivatal által végzett munkáról, a fejlesztések eredményeiről.
A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
141/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri
Hivatal 2010. évi munkájáról készült beszámolót.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
A Gazdaság Program tervezete
Várfi András polgármester véleménye szerint a gazdasági program tervezet egyik fontos eleme lenne az
alternatív energiagazdálkodás, annál is inkább, mert a szénhidrogén alapú energiahordozók ára folyamatos
nő. Ki kellene használnunk azokat az adottságainkat, amelyekkel rendelkezünk – termálvíz, és a
körülöttünk lévő biomassza. A nemzeti park területén a gyalogakác igen nagymennyiségben terem, és a
mezőgazdasági melléktermékekből is nagymennyiség áll rendelkezésre. Az országban az egyik
legnagyobb termőterülettel rendelkezik Gyomaendrőd. Ugyanakkor a hulladékgyűjtő telepről a szelektív
hulladékgyűjtésből is tudunk alapanyagot nyerni, így jelentős energia megtakarítást tudnánk elérni.
Felkérte a képviselőket véleményezzék a gazdasági program tervezetet.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, mit szeretnének a fent felsorolt alternatív fűtőanyagokkal
fűteni. Hol szeretnék ezeket hasznosítani, milyen kapacitással rendelkeznek és milyen időszakra
elegendőek. Készült e már erre vonatkozó felmérés, számítás.
Várfi András polgármester egyetértett azzal, hogy ezeket az elképzeléseket konkrét számokkal, célokkal
alá kell támasztani. A cél az az, hogy legyen alternatív energia, ugyanakkor el kell készíteni egy energia
mérleget, melynek készítése folyamatban van, és a képviselő-testület április 6-i rendkívüli ülésén fogják a
mérleget készítő szakemberek ismertetni. Ezt követően lehet majd konkrétumokról beszélni, és a
döntéseket meghozni.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a program
tervezetről.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár
Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
142/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Program tervezetet
tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Határidő: azonnal

236

28. Napirendi pont
Védelmi övezet bejegyzése miatt indított kártalanítási perben hozott jogerős ítélet
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, nagyon sokszor volt már szó a testületi üléseken a
„szemét ügyről”. A „szemét ügy” alatt érti a Remondis Kft.-vel felbontott szerződést, és a védelmi övezeti
pert. Az utóbbi perben a Szegedi Ítélőtábla meghozta a jogerős ítéletet. Az ítéletnek megfelelően összesen
78.778.307 Ft-ot kell fizetni, melyből kényszeringatlant kell vásárolni 47. 480.000 Ft értékben, továbbá
kártalanítást kell fizetni 27.098.307- Ft-ot, perköltséget 3.500.000- Ft-ot és 700.000 Ft fellebbezési eljárási
költséget. Gyomaendrőd Önkormányzatára eső rész 26.650.701 Ft. Az ítélet érinti azt a 9 települést,
melynek önkormányzati közösen hozták létre Gyomaendrődön a hulladéklerakó telepet.
Az önkormányzat számolt azzal, hogy kártalanítást köteles fizetni, így erre pénzösszeget különítettek el a
költségvetésbe. Az, hogy ezt hogy lehetett volna elkerülni, ki kell majd deríteni.
A társult önkormányzatok képviselői március 9-én tartott társulási ülésükön az alábbi döntéseket hozták:
1./ A Társulás nem kíván a Legfelsőbb Bírósághoz fordulni a döntés felülvizsgálata tárgyában.
2. / A Képviselő-testületek márciusi ülésükön megjelölik a rájuk eső költségek forrását.
3./ A társulás megbízza Várfi András polgármestert a megvételre kötelezett ingatlanok vételára
kifizetésében való közreműködéssel.
4./ A társulás felkéri Zolnai Krisztina ügyvédet, hogy vizsgálja meg, terhel e valakit felelősség a
megállapított kártalanítási kötelezettséggel kapcsolatban.
Tudomása szerint a képviselő-testületek többsége meghozta a döntését a fentieknek megfelelően. A mai
nap érkezett meg a hunyai határozat, ők már a pénzt is át kívánják utalni. Amennyiben a képviselő-testület
az ítéletet elfogadja, úgy át kell utalni a ránk eső összeget.
A Pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és számára kissé furcsa módon az 1. és a 4. döntési
javaslatot nem fogadta el. Az 1. ugyanis arról szól, hogy elfogadjuk az ítéletet. Amennyiben nem így
teszünk, úgy felülvizsgálatra van lehetőség. Ebben az esetben viszont kicsit furcsa, hogy a 2. és a 3.
döntési javaslatot a bizottság elfogadta, amelyben a polgármestert utasítják különböző kötelezettségek
megtételére. Kissé ellentmondás van. A 4. döntési javaslat pedig a felelősök kereséséről szól, amit igen is
meg kell tenni, hiszen ez a „szemétügy” Gyomaendrődöt 27 millió Ft közpénzzel érinti. Ez az összeg
például egy 270 millió Ft-os pályázatnak a 10 %-át jelenteni.
Sajnálatosnak tartotta, és talán az ügy fontossága indokolta volna, hogy a Városfenntartó bizottság is
megtárgyalja ezt a témát.
Megkérdezte, van e kérdés, hozzászólás.
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke megerősítette a fentiekben ismertetett bizottsági
döntéseket. El kívánta mondani, hogy éppen a Polgármester részéről hangzott el az a tájékoztatás, hogy
akár elfogadjuk az ítéletet, akár nem, az összeget akkor is ki kell fizetni. A Pénzügyi bizottság erre
figyelemmel fogadta el a 2. és 3. döntési javaslatot.
Szabó Balázsné felperes hozzászólásában elmondta, 1992-ben, amikor megvásárolták, birtokba vették
ezeket az ingatlanokat, azokon semmiféle korlátozás, tiltás nem volt. Életvitelszerűen gazdálkodtak
bennük, rendezkedtek be rajtuk. Többen 1997-ben, 1998-ban és 1999-ben építési engedéllyel gazdasági
épületeket létesítettek. Az épületek körül lévő termőföldeket kellő gondossággal művelték, művelik, sokan
ebből remélik a megélhetésüket. Az a sajnálatos tény, amivel 2005. április 1 után szembesültek, arra
döbbentett rá mindannyiukat, hogy ingatlanjaikon olyan mértékű károkozás történt, amit több jogszabály
megsértésével okoztak, hogy bírósághoz fordultak. A hosszú jogi eljárás egy fejezetéhez elérkeztek, mely
ítélettel jogerősen lezárult. Véleménye szerint annyit megérdemel ez a téma, hogy a bírósági ítéletből egy
rövid részt ismertessen: a Szegedi Ítélőtábla kimondta, hogy a hulladékkezelő telekhatárától 500 m-en
belül semmiféle ideiglenes és állandó emberi tartózkodásra létesített építmény nem lehet, és ezen
távolságon belül semmiféle mezőgazdasági tevékenység nem folytatható.
Ezek a területek, földek 33-34 AK értékűek. Polgármester úr már többször is jelezte, hogy további
fejlesztési célok vannak a hulladéklerakóval kapcsolatban. A jelen depónia hamarosan be fog telni, el
kezdődik az újabb depónia építése.
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Jelen pillanatban is fennáll egy jogszabálysértés, amit a fejlesztések előtt célszerű lenne ennek a
testületnek megszüntetni, ahhoz, hogy a majdani fejlesztések kapcsán újabb kártalanítási perre ne kerüljön
sor. Ennél fogva a felperesek számára a Szegedi Ítélőtábla által meghozott ítélet nem elfogadható.
Elgondolásuk szerint, amennyiben ez a hulladékkezelő mű az elkövetkező 28 évben még működik, akkor
az Ítélőtábla által meghozott jogerős ítélet mellett ezek a termőföldek a kártalanítás után a felperesek
tulajdonában marad, de azokon semmit nem csinálhatnak.
Megkérdezte a testület tagjait, a jelenlévő érdeklődő lakosokat, ebben az esetben nem elgondolkodtató e
ez a meghozott ítélet.
Kinyilatkozta, hogy a Szegedi Ítélőtábla által jogerősen megítélt összeget jogfenntartással fogadják el,
további eljárás folytatása mellett. Kérte a képviselő-testületet, hogy az elhangzottakat vegyék tudomásul.
Természetesen a joglépéseket megteszik a jogi képviselőjük által. A szóbeli nyilatkozatát a jogfenntartásra
vonatkozóan, mint a felperesek képviselője, valamennyiük nevében tette. Kérte, hogy ez a
jegyzőkönyvben is ily módon kerüljön lejegyzésre.
Toldi Balázs alpolgármester aziránt érdeklődött, hogy van e már információ arról, hogy a többi
tagönkormányzat képviselő-testülete pontosan hogyan döntött ebben a témában. Az 1-4 döntési
javaslatokat hogyan fogadták el.
Várfi András polgármester elsőként hangsúlyozta, a gyomaendrődi gazdákkal a képviselők és jó maga is
nincs ellentétes álláspontot, hiszen érte őket kár, így történjen meg a kártalanítás. Ugyanakkor perben
állnak egymással. Személy szerint első perctől kezdve azt mondta, és most is azt mondja, döntsön a
magyar bíróság. Megszületett az ítélet, amely az önkormányzat számára elfogadható, és a többi
tagönkormányzat is meghozza külön-külön a döntését. Azzal, ha mi most ezt a négy döntési javaslatot
elfogadjuk, a mi érdekünket képviseljük. Amennyiben a felperesek a Legfelsőbb Bírósághoz fordulnak,
úgy ők a saját érdekük mentén járnak el, és ha Legfelsőbb Bíróság meghozza a döntést a felülvizsgálatról,
úgy azt mi elfogadjuk. Számunka most az a jó megoldás, ha elfogadjuk az ítélőtábla ítéletét, miért
kezdeményeznénk annak felülvizsgálatát, mikor megegyezésre már nincs lehetőség.
Szabó Balázsné felperes reagálva elmondta, a jogi képviselőjük által levelet írtak Polgármester úr felé, és
annak tükrében majd látják hogyan tovább. Kettőn áll a vásár. Nyomatékosan hangsúlyozta, félreértés ne
essék Gyomaendrőd lakosai között, de a felperesek nem haszonszerzési vágyból indították el ezt a pert. Se
eladó ingatlanuk, se termőföldjük nem volt. Ha csak a saját családjáról beszél, úgy ők a jövőjüket
alapozták erre a gazdasági egységre, amihez kapcsolódik közvetlen közelbe 12.5 hektár föld. Ladnai
Sándor felperes tanyájához például 18 hektár föld kapcsolódik, de bár kit említhetne a felperesek közül.
Valamennyiüknek hosszú távú, gyermekeik, unokáik jövőjét meghatározó célokra hozták létre ezeket a
gazdasági egységeket, tekintettel arra, hogy a gyermekeink, és bízva abba, hogy még az unokáik sem
szeretnének Gyomaendrődről elmenni.
Úgy tűnik, hogy ezt annak idején valakik, vagy valaki nem kellőképpen nézte át, hogy az akkori
döntéseknek mik lehetnek a következményei. Ezért is mondta, hogy a jelen testület tagjai közül egyetlen
képviselő van, aki az akkori döntés résztvevője volt, a többiek viszont nem tudhatnak róla. Ugyanakkor a
lakosság is nagyon keveset tud erről az ügyről. Az nagyon kevés, amit esetleg a gyomai piacon hallanak
erről, de ha bár kit érdekel részleteiben, a bírósági ítélet birtokában szívesen elmondja és válaszol a
kérdésekre bármelyik érintett felperes.
Az egészséges életmódhoz az alkotmányos joguk ugyan úgy megvan a felpereseknek is, mint bárkinek
Gyomaendrődön, és ehhez ragaszkodnak.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva Alpolgármester úr kérdésére, az önkormányzatok folyamatosan
hozzák meg döntésüket. Amennyiben a felperesek részéről a felülvizsgálati kérelem beérkezik a
Legfelsőbb Bíróságra, úgy az alperes önkormányzatoknak is joguk van egy ellenkérelmet benyújtani, amit
valószínűleg meg is fognak tenni, és nem biztos, hogy ennek az ítéletnek a helybenhagyását fogják kérni.
Mint az ítéletből is olvasható, a bíróságnak szabadmérlegelési joga van, vannak olyan szakértői
vélemények, melyeket figyelembe vett, és van, amiket nem. Ezt a Legfelsőbb Bíróság másként értékelheti.
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Várfi András polgármester elmondta, az 1-4 döntési javaslat lényege, hogy elfogadják az ítéletet és
keresik a felelőst. A felelőst azért keresik, mert közpénzről van szó, valaki kárt okozott a városnak.
Jelen napirend kapcsán most erről tudnak dönteni, mert a társulás ezekről döntött.
Természetesen, ha a felperesek részéről olyan megkeresés érkezik, ami egyezségre ad lehetőséget és azt a
kilenc település jóváhagyja, akkor majd annak megfelelően dönthetnek.
További hozzászólás hiányában ismertette az 1. döntési javaslatot. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. számú
kártalanítás megfizetése iránt indított perben hozott ítéletét, nem kezdeményezi annak felülvizsgálatát a
Legfelsőbb Bíróságnál.
Kérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi elutasító
határozatot hozta: [Arnóczi István nem, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky Erzsébet nem, Iványi
Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József nem, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás,
Poharelec László nem, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
143/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja a Szegedi Ítélőtábla
Pf.II.20.483/2010/6. számú kártalanítás megfizetése iránt indított perben hozott ítéletét, és nem
fogadja el, hogy nem kezdeményezi annak felülvizsgálatát a Legfelsőbb Bíróságnál.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felolvasta a 2. döntési javaslatot, amely szerint Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének terhére (Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklet,
Hulladéklerakó perköltség Gye-re eső rész előirányzat, 54.000.000. Ft.) biztosítja a Gyomaendrőd
külterület 0130/14 hrsz-ú, 0133/10 hrsz-ú és 0130/21 hrsz-ú ingatlanokból Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát megillető 3383/10.000 tulajdoni hányad vételárát, illetve a kártalanítás, a perköltség és a
fellebbezési eljárási költség ráeső részét, összesen 26.650.701,- Ft összegben.
Kérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a döntési javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi
Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec
László tartózkodás, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
144/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének terhére
(Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.17.)
önkormányzati rendelet 6. melléklet, Hulladéklerakó perköltség Gye-re eső rész előirányzat,
54.000.000. Ft.) biztosítja a Gyomaendrőd külterület 0130/14 hrsz-ú, 0133/10 hrsz-ú és 0130/21
hrsz-ú ingatlanokból Gyomaendrőd Város Önkormányzatát megillető 3383/10.000 tulajdoni
hányad vételárát, illetve a kártalanítás, a perköltség és a fellebbezési eljárási költség ráeső részét,
összesen 26.650.701,- Ft összegben.
Határidő: azonnal
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Várfi András polgármester ismertette a 3. döntési javaslatot, amely szerint Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testület megbízza a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás elnökét, Várfi András polgármestert, hogy a Gyomaendrőd külterület 0130/14 hrsz-ú, 0133/10
hrsz-ú és 0130/21 hrsz-ú ingatlanok vételárának kifizetési eljárásában – a Szegedi Ítélőtábla
Pf.II.20.483/2010/6. számú ítélet alapján – közreműködjön.
A képviselő-testület a döntési javaslatot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi
Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec
László tartózkodás, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
145/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testület megbízza a Gyomaendrődi Térségi
Kommunális Szolgáltató Társulás elnökét, Várfi András polgármestert, hogy a Gyomaendrőd
külterület 0130/14 hrsz-ú, 0133/10 hrsz-ú és 0130/21 hrsz-ú ingatlanok vételárának kifizetési
eljárásában – a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. számú ítélet alapján – közreműködjön.
Határidő: azonnal
A Polgármester felolvasta a 4. döntési javaslatot. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás a Szegedi
Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. számú ítéletében megállapított kártalanítási kötelezettség tovább hárítása,
valamint az ezzel kapcsolatos felelősség megállapítása miatt, peres eljárást kíván kezdeményezni,
melynek előkészítésével és vitelével a Darázs és Társai Ügyvédi Irodából Dr. Zolnai Krisztina ügyvédet
bízza meg.
Kérte a képviselőket, szavazzanak.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi elutasító
döntést hozta: [Arnóczi István János tartózkodás, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky Erzsébet nem,
Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József nem, Nagyné Perjési Anikó nem,
Poharelec László nem, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
146/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem veszi tudomásul, hogy a
Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás a Szegedi Ítélőtábla
Pf.II.20.483/2010/6. számú ítéletében megállapított kártalanítási kötelezettség tovább hárítása,
valamint az ezzel kapcsolatos felelősség megállapítása miatt, peres eljárást kíván kezdeményezni,
melynek előkészítésével és vitelével a Darázs és Társai Ügyvédi Irodából Dr. Zolnai Krisztina
ügyvédet bízza meg.
Határidő: azonnal
29. Napirendi pont
A Liget Fürdő Kft. 2011. évi fejlesztési, felújítási igénye
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
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Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, Liget Fürdő Kft. 2011. március 17-én kérelemmel fordult a
Képviselő-testülethez, a kérelem késedelmes benyújtása ellenére kérte a soron kívüli előterjesztését.
Kérelmében jelezte, hogy a múlt év novemberében ismertetett Rövid-és Középtávú Fejlesztési tervben
felsorolt fejlesztési, felújítási elképzelések közül az alábbiak megvalósítása a zavartalan működés
biztosítása érdekében szükségessé vált a vegyszeradagoló automata külső és belső medencékhez, melynek
árajánlat szerinti költsége 5.000 E Ft. Továbbá a kempingben található vizesblokk felújítása ajánlat szerint
kb. 15.000 E Ft, és a Fürdő területén 45 fős szállás megvalósításához építési engedélyterv elkészítése kb.
9.000 E Ft értékben. Mindezekhez a fürdő ügyvezetője kérte a testülettől a szükséges forrás biztosítását.
A Képviselő-testülete a 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletében konkrét forrást nem különített el a
Fürdő fejlesztésére, ugyanakkor a 6/a mellékletben szerepelteti azon tételek között, melyre fokozott
figyelmet kíván fordítani. A forrás kijelölése nélküli célkitűzések között 49.600 E Ft került
meghatározásra ezen feladathoz kapcsolódóan.
2011. március 22-én a Pénzügyi Bizottság ülésén a Fürdő ügyvezető igazgatója a soron kívüli
előterjesztést azzal indokolta, hogy a benyújtott kérelmében szereplő tételek közül a Fürdő biztonságos
működtetése érdekében a vegyszeradagoló megjavítását halaszthatatlannak tartja.
A bizottság a kérelem megtárgyalása során úgy foglalt állást, hogy információ hiányában a kérelmet
leveszi napirendről és a döntéssel megvárja a gazdasági társaságok átszervezését. Kissé furcsának tartotta,
hogy a bizottság ezen döntése ellenére a téma még is bekerült a testület elé.
Várfi András polgármester hangsúlyozta a testület mondhatja ki azt, hogy leveszi a témát napirendről
vagy nem. Attól, hogy a bizottság ilyen álláspontot alakított ki, még az előterjesztést be kellett hozni a
testület elé.
Márjalaki József bizottsági elnök megjegyezte, volt már példa arra, hogy adott bizottság levett egy témát
az ülésének napirendjéről – például az Idegenforgalmi Alap – ami aztán nem került be a testület elé.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint a döntés során, az elhangzottakra figyelemmel azt kell
mérlegelni a testületnek, hogy a vegyszeradagoló hiánya érinti e a fürdő biztonságos működését. A fürdő
állítása szerint érinti a biztonságos működést, ezért az elnapolásról a testületnek kell dönteni.
Márjalaki József bizottsági elnök nem az előterjesztést, hanem az eljárást kifogásolta, így nem látta
értelmét a bizottsági döntéseknek.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, amennyiben a bizottság javaslata alapján a testület
leveszi a napirendről, elnapolja, úgy a bizottsági döntés nem volt fölösleges, értelmetlen.
További kérdés, észrevétel nem volt, Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy a Pénzügyi
bizottság javaslatáról döntsenek, amely szerint a Liget Fürdő Kft. felújítási, fejlesztési kérelmét leveszik
napirendről, a döntést a gazdasági társaságok átalakításáig elnapolják.
A képviselő-testület a döntési javaslatot 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
147/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liget Fürdő Kft. felújítási,
fejlesztési kérelmét leveszi napirendről, a döntést a gazdasági társaságok átalakításáig elnapolja.
Határidő: azonnal
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30. Napirendi pont
Csatlakozás a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal gesztorságával megvalósuló közös földgáz
beszerzéshez
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, Békés Megyei Önkormányzat a gazdasági
válság negatív hatásainak csökkentése, az önkormányzati szektor és intézményei érdekérvényesítő
képességének növelése, valamint a mindennapi működési költségek csökkentése érdekében az elmúlt két
évben közös földgáz beszerzést folytatott le. Békés Megye Képviselő-testülete a februári ülésen ismét
elrendelte a földgáz energiahordozó központosított beszerzésének lefolytatását a 2011. július 1-jétől 2012.
június 30-ig terjedő gázévre. A konzorciumhoz való csatlakozási szándékot és a beszerezni kívánt földgáz
mennyiségére vonatkozó adatszolgáltatást 2011. március 4-ig kellett megtenni a Békés Megyei
Önkormányzat felé.
Önkormányzatunk az előző két évben részt vette a konzorciumba. Tekintettel a pozitív tapasztalatokra, a
jelentkezésre nyitva álló rövid időre, valamint Nagy Sándor energetikus véleményére – mely az
előterjesztés mellékletét képezi -, Gyomaendrőd Város Polgármestere jelezte az önkormányzat
csatlakozási szándékát és megtörtént a szükséges adatszolgáltatás is.
Természetesen a csatlakozási szándékot Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének is ki kell
nyilvánítania és jóvá kell hagynia a közös földgáz beszerzésben való részvételre irányuló szindikátusi
szerződés tervezetét, mely a határozati javaslat mellékletét képezi.
A Pénzügyi bizottság javasolja a testületnek a csatlakozási szándék kinyilvánítását.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület a döntési javaslatot 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
148/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
csatlakozni kíván a 2011. július 1-jétől 2012. június 30-ig terjedő gázévre vonatkozó közös
földgáz beszerzésre irányuló szindikátushoz, továbbá
jóváhagyja a határozati javaslat mellékletét képező szindikátusi szerződés tervezetét és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint a közös földgáz beszerzés ügyében való
eljárásra.
SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS
Alulírott Önkormányzatok, önkormányzati intézmények, önkormányzati kistérségi társulások (a
továbbiakban jelen megállapodásban: „Önkormányzatok”) ezennel – energia beszerzési
feladataik összehangolása céljából – a Békés Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: „Gesztor”)
koordinálása mellett az alábbi együttműködési megállapodást (Szindikátusi Szerződés) kötik:
I.
Előzmények
I.1. A Gesztor, mint területi önkormányzat olyan helyi önkormányzat, mely kiemelten kezeli
többek között a települési önkormányzatokkal való társulások megszervezését, érdekösszehangolási célból és elősegíti a helyi Önkormányzatok együttműködését, fejlesztését és
működési feladataik hatékonyabb megvalósulását.
I.2. A Gesztor az előzőekben jelölt feladatok ellátásával kapcsolatosan saját tevékenységében
nyomon követi az Önkormányzatok működésével kapcsolatos külső (főként gazdasági és
társadalmi) környezet alakulását és vizsgálja azokat a területeket, melyek terén az Önkormányzati
együttműködés eredményesen fejleszthető. A Gesztor érdekelt az együttműködéssel kapcsolatos
kezdeményezések megszervezésében.
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Ezen keretek között a Gesztor megvizsgálta a földgáz (a továbbiakban: energia) közös
beszerzésére vonatkozó térségi együttműködés lehetőségeit. A Gesztor jelen Szindikátusi
Szerződés alapján előkészítette és kialakította azokat a jogi kereteket, melyek a közös energia
beszerzés előkészítése és lebonyolítása feltételeit képezik.
I.3. Az Önkormányzatok érdekeltek abban, hogy fenntartsák és javítsák a működésükkel
érintett megye gazdasági környezetét. Ennek keretében érdekeltek abban, hogy a saját és
intézményeik energia-beszerzési feltételeit optimalizálják, összehangolják, és ez által csökkentsék
működési költségeiket.
I.4. A fentiek alapján Felek megállapítják, hogy az energia felhasználással kapcsolatos fentiekben
írt céljaik összhangban állnak és közösek. Erre tekintettel érdekeltek abban, hogy közösen
megvizsgálják az energia felhasználással kapcsolatos kérdéseket és együttműködjenek a
liberalizált energia piacon a közös összefogással, piacszervezéssel kialakítható előnyök elérése
végett. Az együttműködés az energia igények kielégítésére irányuló közös beszerzési
tevékenységek lehetőségeinek elemzésére, felkutatására és az abból adódó előnyök kihasználására
is irányul. A Felek előzetesen is vélelmezik, hogy a nagyobb energia igénnyel rendelkező,
összehangoltan fellépő fogyasztók és fogyasztói közösségek kedvezőbb beszerzési feltételeket
(így gazdasági előnyöket) érhetnek el, mint egy-egy kisebb fogyasztó, vagy fogyasztói közösség.
I.5. Felek lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy jelen Szindikátusi Szerződéshez – így a közös
energia beszerzéshez - csatlakozzanak más Önkormányzatok, vagy ezek intézményei és kistérségi
társulásai is, ha ezen alanyok közbeszerzési szempontból ajánlatkérőnek (un. klasszikus
ajánlatkérőként) minősülnek, és ha elfogadják magukra nézve kötelezőnek a jelen szindikátusi
szerződésbe foglalt szabályokat, továbbá vállalják a közös energia beszerzéssel kapcsolatos
együttműködést. A csatlakozással ezen alanyok jelen Szindikátusi Szerződésben Félnek
minősülnek. A csatlakozásra jelen Szindikátusi Szerződés aláírását követő 5. napig van lehetőség
a mellékelt csatlakozási nyilatkozattal.
II.
Együttműködés célja
II.1. A Felek jelen Szindikátusi Szerződésbe foglalt együttműködésének a célja: közös energia
beszerzés feltételeinek a megteremtése, a beszerzés formális és tartalmi kereteinek a
meghatározása, az energia beszerzés végrehajtására vonatkozó felhatalmazások megteremtése és a
közös energia beszerzés érdekében vállat kötelezettségek meghatározása. A jelen Szindikátusi
Szerződés kiterjed az Önkormányzatok, az önkormányzati kistérségi társulások és az
önkormányzatok fenntartásában lévő intézményeik (ha az Önkormányzat nyilatkozatából más nem
következik, akkor az önálló jogi személyiségű intézmények csatlakozási nyilatkozattal jelölik meg
a saját fogyasztási helyeiket és vállalnak kötelezettséget, a jelen Szindikátusi Szerződésben írtak
elfogadására) 0-100 m3/h teljesítményű földgázfogyasztási helyeikre, továbbá az általuk külön
megjelölt más 100 m3/h feletti teljesítményű földgázfogyasztási helyekre is. Kiterjed továbbá a
jelen Szindikátusi Szerződéshez – az I.5. pont alapján - csatlakozó további Felek által megjelölt
földgáz felhasználási helyekre is.
II.2. A Szindikátusi Szerződés további célja, a közös energia beszerzés során olyan feltételek
megteremtését jelenti, melyek elősegítik az energia beszerzésére Felek által fordított várható
költségek csökkentését, a korábbi közös beszerzés során elért költségszint megtartását. Ebből a
célból és az együttműködés teremtette lehetőségeket kihasználva, a közös energia beszerzés során
– a Felek fogyasztási kapacitásának és energia felhasználásának összességében rejlő lehetőségeket
kihasználva, ezekhez mérten előnyös szerződési és ár meghatározási feltételek elérése érdekében –
a Felek együttesen, a Gesztor által összehangoltan kívánnak fellépni.
II.3. A Felek a Szindikátusi Szerződés II.1 és II.2 pontjaiban meghatározott cél érdekében
jóhiszeműen együttműködnek egymással és minden szükséges döntés meghoznak, ill. intézkedést
megtesznek, továbbá elkövetnek azért, hogy az ott meghatározott cél megvalósuljon.
II.4. A Felek – mint mindannyian a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a
továbbiakban „Kbt.”) hatálya alá tartozó klasszikus ajánlatkérők - a közös energia beszerzés
érdekében, teljes ellátás alapú, földgáz energia beszerzésére (megvásárlására) irányuló energia
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beszerzési társulást hoznak létre a Gesztor koordinálásával jelen Szindikátusi Szerződés tartalma
szerint.
III.
Közös energia beszerzés
III.1. A Felek a Gesztor közreműködésével a 0-100 m3/h teljesítményű, továbbá az ezeken felül is
általuk megadott saját és intézményi felhasználási helyeik esetében (jelen Szindikátusi Szerződés
időtartama alatt) közös közbeszerzési eljárást írnak ki (a továbbiakban: pályázat) az energia
(földgáz) beszerzéseik vonatkozásában. A közös közbeszerzési eljárás együttesen, az összes
gázigény vonatkozásában kerül kiírásra, a 2011-2012-es gázév (gázév a 2011. július 01. és 2012.
június 30. közötti időszak) időszakára. A közös eljárás során olyan feltételek biztosítására is
törekedni kell, mely lehetővé teszi a Félnek minősülő Önkormányzatok közigazgatási területének
lakosai - mint földgázfogyasztók - számára egy kedvezményes gázellátás lehetőségét, a
kedvezmény mértékének az adott felhasználási helyen érvényes mindenkori egyetemes
szolgáltatási ár mértékéhez kell viszonyulnia.
III.2. A közös energia beszerzési pályázatot a Felek, mint ajánlatkérők együttesen, a Kbt.
rendelkezései szerint közösen lefolytatott közbeszerzés keretében bonyolítják le akként, hogy az
adott Fél, vagy közbeszerzésre kötelezett intézménye külön-külön lesznek szerződő felei az eljárás
alapján megkötött szerződéseknek. A közbeszerzés során Felek a Gesztort hatalmazzák fel arra,
hogy nevükben és megbízásukból eljárjon, azaz a Gesztor a saját maga és a többi Fél nevében
folytatja le az eljárást és jár az eljárás során. A közös közbeszerzést a Felek a Gesztor 135/2009.
(V. 22.) KT. sz. határozatával elfogadott közbeszerzési szabályzata szerint bonyolítják le (a
közbeszerzési szabályzat jelen Szindikátusi Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi), így a
Felek, mint ajánlatkérők alávetik magukat ezen eljárási szabályok alkalmazásának a jelen
Szindikátusi Szerződés alapján folyatott közbeszerzés során. A Felek a közbeszerzési
eljárássukkal kapcsolatos döntések meghozatalára Gesztor közbeszerzési bizottságát hatalmazzák
meg (a továbbiakban: „Bizottság”). A közbeszerzés során hozott döntések előkészítésében a Felek
képviselői, mint szakmai előkészítők részt vehetnek. Felek felhatalmazzák a Bizottságot a
közbeszerzés során hozott valamennyi döntésre, az ajánlatok nevükben való elbírálását is
beleértve. A közbeszerzési eljárás előkészítésével és lefolytatásával a Felek a Gesztort bízzák
meg.
III.3. A Felek – mint ajánlatkérők ill. azok képviselői – jelen okirat aláírásával felhatalmazást
adnak a Bizottságnak arra, hogy a Szindikátusi Szerződés alapján írja ki (ennek során határozza
meg az eljáráshoz választott eljárási formát), bonyolítsa le a közös energia beszerzési eljárást,
továbbá az ajánlattevők vonatkozásában határozza meg a részvételi, alkalmassági és ajánlati
feltételeket, az értékelés szempontjait tekintettel arra, hogy a pályázatban az ajánlatkérők által
megadott összes és teljes mennyiségre együttesen lehet csak érvényes ajánlatot tenni (azaz a
gazdasági hatás együttes ajánlatnál várható kedvezőbb feltételeit tekintve részajánlattételre nincs
lehetőség). A Gesztor közbeszerzési bizottsága ezen felhatalmazás alapján, jelen Szindikátusi
Szerződés keretei között vállalja az eljárás lebonyolítását.
III.4. A Gesztor közbeszerzési szabályzata szerint meghatározza és megbízza az eljárás
előkészítésében és lebonyolításában résztvevő személyeket – így az összes résztvevő szervezet
által delegált személyeket is - és javaslatot tesz az eljárás eredményére a döntésre jogosult
Bizottságnak. A Gesztor a közös energia beszerzés és a pályázat jogi és szakértői támogatására
szakértőt vesz igénybe. A Gesztor által felkért szakértő (a továbbiakban: „Szakértő”) a Kovács
Ügyvédi Iroda (4026 Debrecen, Darabos u. 37. sz.). A Szakértő a Gesztorral megkötött szerződés
alapján biztosítja a Gesztor által a jelen Szindikátusi Szerződés szerint vállalt feladatok
támogatását - a jogi és szakmai tanácsadást is beleértve - és igény esetén biztosítja a közbeszerzési
eljáráshoz szükséges hivatalos közbeszerzési tanácsadói közreműködést is.
IV.
Kötelezettségvállalások
IV.1. A Felek kötelezik magukat arra, hogy gázigényüket jelen Szindikátusi Szerződés keretei
között lebonyolított közös közbeszerzéssel elégítik ki és egymással a beszerzéssel érintett
energiamennyiség mértéke arányában megosztják a pályázatból származó előnyöket. Felek
kötelezik magukat az eljárásban való részvételre és az eljárás eredményeként a Bizottság által
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elfogadott szerződések IV.2. pont szerinti megkötésére a jelen Szindikátusi Szerződés
mellékletében jelölt felhasználási helyeik vonatkozásában (a felhasználási helyeket a Felek által a
gesztor részére teljesített adatszolgáltatásban megadott felhasználási helyek jelentik, mely
adatszolgáltatás képzi jelen Szindikátusi Szerződés mellékletét).
IV.2. A Felek kötelezik magukat arra, hogy aláírják az eljárás nyertesével az eljárás
eredményeként elfogadott, az ellátásukra vonatkozó energia beszerzésére (megvásárlására)
vonatkozó szerződéseket. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződéskötés előfeltételeként
a 2011-2012-es gázév kezdetére (azaz 2011. július 01. napjára) gondoskodnak eddigi energia
ellátási (földgázvásárlási) szerződéseik megszüntetéséről és kötelezik magukat a megszűnés
időpontját követő naptól az új energia ellátási szerződések megkötésére a közbeszerzési eljárás
eredménye szerint.
IV.3. A Felek kötelezik magukat arra, hogy jóhiszeműen a tőlük elvárható mértékben
együttműködnek egymással az eljárás lebonyolításában, a szerződéskötésben, és a lehető
legteljesebb mértékben segítik a Gesztort az eljárással kapcsolatos feladatokban. Ennek alapján
kötelezettséget vállalnak az eljárás lebonyolításához adatszolgáltatásra, mely legalább a következő
adatok szolgáltatását jelenti:
földgáz felhasználási hely pontos címe (postai irányítószáma, település neve, utca
elnevezése és házszáma),
földgáz felhasználási hely azonosító száma (POD szám),
földgáz felhasználási helyet használó intézmény megnevezése,
földgáz felhasználási helyen felszerelt gázmérő m3/h értékű kapacitása (a 100 m3/h
teljesítményt elérő, vagy meghaladó gázmérők esetében a 2011-2012-es gázévre lekötött kapacitás
nagysága m3/h értéken),
földgáz felhasználási hely tervezett gázigényének mértéke a 2011-2012-es gázévre gnm3
értéken, a mennyiség tervezett havi megoszlásával.
A jelen Szindikátusi Szerződés teljesítéséhez és elszámolásához szükséges további
adatszolgáltatásra a Gesztor felhívása szerinti módon és időben Felek kötelezik magukat. A Felek
jelen nyilatkozat aláírásával felhatalmazzák - a közös energia beszerzéshez kötött célból - a
Gesztort a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére és szükség esetén azok továbbítására.
IV.4. A Gesztor – a Szakértő és Gesztor munkatársainak közreműködésével - az alábbi
szolgáltatásokat nyújtja a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során:
1.
Az eljárás időbeli ütemtervének kialakítása
Az eljárás lebonyolítás menetrendjének, feladatainak és eljárási határidőknek a
figyelembevételével a Bizottság a Szakértő közreműködésével egy – az egyes eljárási
cselekmények határidejét tartalmazó - ütemtervet határoz meg, amelyet a törvényi rendelkezések
figyelembe vételével alakít ki és gondoskodik a határidők, feladatok teljesítéséről. A Bizottság
felelős személyt jelöl ki, aki a Szakértő közreműködésével szakmailag támogatja az egyes
fázisokat, feladatokat.
2.
Az eljárás lefolytatáshoz szükséges információigény meghatározása
A Bizottság a Szakértő közreműködésével meghatározza az eljárás lebonyolításához szükséges a
jelen Szindikátusi Szerződés IV.3. pontjában meghatározott adatokon esetlegesen túlmenő további
információigényt, amelyet Önkormányzatok részére megküld a szükséges iránymutatásokkal,
sablonokkal.
3.
Ajánlatkérési koncepció, stratégia kialakítása
A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság a Szakértő közreműködésével az adatok
előzetes értékelését követően aktuális piaci információkat felhasználva maghatározza az
ajánlatkérési koncepciót és kidolgozza az ajánlatkérési stratégiát.
4.
Eljárási feltételek meghatározása
A Bizottság a Szakértő közreműködésével az Önkormányzatok fogyasztási szokásait figyelembe
véve az ajánlatkérési koncepció és stratégia mentén meghatározza a közbeszerezési eljárás
legmegfelelőbb fajtáját és az eljáráshoz szükséges dokumentumok tartalmát, a részvételi és
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alkalmassági feltételeket, az ajánlattételi feltételekkel és ajánlattételi dokumentáció feltételeivel
együtt.
5.
Szakmailag megalapozott részvételi és ajánlattételi felhívás elkészítése
A Bizottság a Szakértő közreműködésével a fogyasztási szokások és meghatározott feltételek
ismeretének birtokában elkészíti a részvételi és ajánlattételi felhívást.
6.
Az eljárás lebonyolítása
Az eljárás lebonyolítása korrekt átlátható és minden alkalmas ajánlattevő számára azonos ajánlati
feltételek mellett történik, várhatóan tárgyalásos eljárásban, lehető legkedvezőbb feltételek elérése
érdekében (tárgyalásos eljárási mód alkalmazásának feltételeként a Kbt. szabályai szerint a Felek
rögzítik, hogy az ajánlatkérők száma, energiafelhasználásuk jellemzői, a rendszerhasználat
sajátossága, továbbá az ezekhez kapcsolódó szerződéses feltételek nem teszik lehetővé a
szerződéses ellenszolgáltatás előzetes és átfogó mindenre kiterjedő meghatározását).
7.
Eredményértékelés
Gesztor közbeszerzési szabályzata alapján az eljárás értékelésére és döntés előkészítésre
feljogosított bizottság az eljárás lebonyolítását követően a Szakértő közreműködésével egy vezetői
riportot készít el, amely tartalmazza az eljárás lebonyolításának értékelését, ajánlatok számát,
ajánlatok értékét, a tárgyalások eredményét, valamint prezentálja a várható éves költséget a
Bizottságnak.
V.
Díjazások és elszámolások
V.1. Felek megállapodnak abban, hogy a pályázattal kapcsolatos előkészítő tevékenységeik
vonatkozásában felmerülő költségeiket maguk viselik.
V.2. A közös energia beszerzési pályázat lebonyolításával kapcsolatos költségeket a Gesztor
megelőlegezi. A pályázattal kapcsolatosan a Gesztornál felmerülő költséget (mely áll a
2.400.000+Áfa HUF összegű szakértői, tanácsadói díjból és a Gesztor alkalmazottainak munkabér
és közteher ráfordításából az eljárás előkésztésében, lefolytatásában és a szerződéskötésben
végzett tevékenység után összességében 1 alkalmazott részéről 4 havi közreműködést
meghatározva bruttó 1 093 728 HUF költségen) a Felek az eljárásban a gázévre megadott tervezett
mennyiségek gnm3-nek megfelelő - saját és intézményeik gázfogyasztásának - arányban viselik.
Megtérülő költségnek számít az a költség, mely a pályázat során a részvételi és ajánlattételi
dokumentáció értékesítéséből befolyik. A Gesztor e dokumentációk értékesítéséből befolyó
bevételt a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére
fordítja. Az eljárás lebonyolításával kapcsolatos költségeiket Felek utólagosan, az eljárás
befejezését (lezárulását) követő 30 napon belül számolják el és fizetik meg az azt megelőlegező
Gesztornak.
VI.
Záró rendelkezések
VI.1. Ha bármely illetékes bíróság vagy más hatóság szerint a jelen szerződés bármely
rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy végrehajthatatlan, akkor ez arra az adott rendelkezésre
vonatkozik, és nem jelenti az egész szerződés vagy annak bármely más rendelkezésének
érvénytelenségét, hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát. A szerződés egyéb rendelkezései
teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak, kivéve ha az adott rendelkezés hiányában a
felek a szerződést meg sem kötötték volna. A Felek kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelen
rendelkezés (eke)t az érvénytelenség keletkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal
gazdasági eredményében azonos értékű más hatályos rendelkezéssel pótolják, e tekintetben jelen
szerződést módosítják.
VI.2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az itt lefektetett megállapodások, valamint a
Szerződő Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok – a pályázatokkal
kapcsolatban tudomásukra jutott dokumentumokat és adatokat ill. információkat is beleértve - a
lehető legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Az információk
bizalmassága nem állhat ellentétben a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekkel. Amennyiben ilyen információ átadása szükségessé válik, az információt átadó
Fél köteles arról a többi Szerződő Felet értesíteni, és köteles ésszerű lépéseket tenni annak
érdekében, hogy az információt a további közléstől megvédje.
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VI.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat
elsősorban egyeztetéssel, tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Amennyiben ez nem vezet
eredményre egy esetleges jogvita esetére - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Gyulai Városi
Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
VI.4. Jelen Szindikátusi Szerződés az aláírást követően lép hatályba és 2012. június 30. napjáig
terjedő időszak alatt van érvényben. A Szindikátusi Szerződés megszűnése nem érinti a Felek által
az V. részben vállat kötelezettségeik teljesítését.
VI.5. Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A Felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a mai
napon helybenhagyólag aláírták.
Az aláírásokat, a jelen Szindikátusi Szerződéshez csatolt aláíróív tartalmazza, mely a jelen okirat
elválaszthatatlan része.
Kelt: Békéscsaba, 2011. február ….
(Önkormányzatok)

(Gesztor, úgy is mint részes Önkormányzat)

Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
Tanácsadó céggel kötött megbízási szerződés felbontása
Márjalaki József bizottsági elnök ismertette az előterjesztést, amely szerint az önkormányzat 2009-ben
megbízási szerződést kötött az Aditus Tanácsadó Zrt. pályázatíró-tanácsadó céggel. A megbízási
szerződésben részletezett tanácsadói szolgáltatásért a szerződésben meghatározott megbízási díj összege
havonta 120.000,- Ft +ÁFA, továbbá a sávos mértékben növekvő sikerdíj összege. Az évente ingyenesen
megírt 3 pályázaton túl további pályázatok elkészítését az Aditus Tanácsadó Zrt. eseti megbízás alapján
vállalta. A megbízási szerződés alapján a cég eddig 4 pályázat elkészítésében közreműködött.
Mivel 2011-ben az önkormányzat kevés pályázatot fog benyújtani, melyek elkészítése többnyire összetett,
speciális szakterületek ismeretét igényli. Ezért a pályázati dokumentációk összeállítására célszerű olyan
cégektől ajánlatot kérni, akik a beruházással kapcsolatban részletes szakmai ismeretekkel rendelkeznek.
Példaként említette a szennyvíztisztító-telep fejlesztését.
Mindezek alapján át kell gondolni, hogy ezt a megbízási szerződést érdemes e fenntartani a tanácsadó
céggel. A szerződést bár melyik fél indokolás nélkül, írásban 60 napos felmondási határidővel
felmondhatja.
A Pénzügyi bizottság a fentiekre figyelemmel azt javasolja, hogy az önkormányzat mondja fel a
szerződést, és olyan cégekkel kössön szerződést, akiknek szakterülete a majdan benyújtandó pályázat.
Várfi Adrás polgármester felhívta a jelenlévők és a Tv-n keresztül a helyi lakosok figyelmét, hogy a
holnapi nap folyamán 10 órai kezdettel egy pályázatíró cég mutatkozik be itt a városháza nagytermében.
Aki, úgy gondolja, jöjjön el, hallgassa meg őket.
Kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
149/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. május 31. napjával felmondja az Aditus Tanácsadó
Zrt-vel 2009. április 1. napján kötött megbízási szerződést, figyelembe véve a szerződésben
rögzített 60 napos felmondási határidőt.
Határidő: 2011. április 1. illetve 2011. június 15.
Felelős: Várfi András polgármester
32. Napirendi pont
2011. évi közbeszerzési terv
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó
szervezet minden év április 15. napjáig Közbeszerzési Tervet köteles készíteni. A tervnek tartalmaznia
kell az adott költségvetési év közbeszerzési értékhatárt meghaladó beruházásait, szolgáltatásait és
beszerzéseit. Ezen értékhatárok, árubeszerzés esetében 8 millió forint, építési beruházás esetében 15 millió
forint, szolgáltatás megrendelése esetében szintén 8 millió forint. A törvény a terv minimális tartalmi
elemeit is meghatározza. A javaslat ennek figyelembevételével, valamint a saját Közbeszerzési
Szabályzatunk alapján készült.
A bizottság a tervet megvitatta és annak elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
150/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. számú
törvény 5. §-ában foglaltak szerint elkészített Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi
Közbeszerzési Tervét jóváhagyja.
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2011.
1)
1.
Közbeszerzési eljárás tárgya
Építési beruházás
2.
Beszerzés megnevezése
Belterületi utak építése
3.
Eljárás rendje
Nemzeti egyszerű eljárás
4.
Eljárás típusa
Nyílt eljárás
5.
Beszerzés becsült értéke
24.000.000,- Ft
6.
Fedezet
Saját erő, a költségvetési rendeletben
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7.
8.
2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje
Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

biztosítva
2011. április
2011. július
Árubeszerzés
Informatikai eszközök beszerzése
Nemzeti egyszerű eljárás
Nyílt eljárás
24.000.000,- Ft
TIOP pályázat Saját erő 0 %
2010. március
2010. június

Határidő: azonnal
33. Napirendi pont
Önköltség-számítási szabályzat módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, önkormányzatunk számos más településsel együtt
együttműködési szerződést kötött a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel az önkormányzati tulajdonban lévő
vízi közmű vagyon jogszabályoknak megfelelő, a fejlesztési érdekeket biztosító működtetésére. A
szerződés mellékletét képezi a Békés Megyei Vízművek Zrt. Önköltség-számítási szabályzata, melynek 8.
pontja rendelkezik a költségek elszámolásának és az általános költségek felosztásának módjáról. A
Szabályzatot több ok miatt is szükséges módosítani, mely módosítást a Békés Megyei Vízművek Zrt.
közgyűlése a 2010. májusi ülésén elfogadott. A módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy az
együttműködési szerződésben részes önkormányzatok is elfogadják azt.
A Pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a
Békés Megyei Vízművek Zrt. Önköltség-számítási szabályzatának módosítását, és hatalmazza fel a
polgármestert az erről szóló nyilatkozat megtételére.
Várfi András polgármester a bizottság javaslatára figyelemmel, kérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
151/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Vízművek
Zrt. Önköltség-számítási szabályzatának módosítását, és felhatalmazza a polgármestert az erről
szóló nyilatkozat megtételére.
Határidő: azonnal
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34. Napirendi pont
Folyamatban lévő beruházások számviteli rendezése
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke az alábbiak szerint ismertette az előterjesztést.
Az évente végrehajtandó leltározás illetve a tárgyévi beszámoló elkészítésekor a főkönyvi könyvelés
tételei ellenőrzésre kerülnek. Az ellenőrzés során figyelemmel vannak többek közt a folyamatban lévő
beruházások aktiválására, amennyiben intézményeket érint akkor azok időben történő átadására. Ezek a
kiadások a folyamatban lévő beruházások megfelelő főkönyvi számláira kerülnek könyvelésre. Ezt
követően a főkönyvi számlákon a beruházások építési, kivitelezés, ellenőrzés számlái és végül a
használatbavételi engedélyeztetési eljárás befejeztével aktválásra kerül a beruházás. Az ellenőrzés során
megállapításra került, hogy, több olyan folyamatban lévő beruházás van könyvelve, amelyek a tervek,
tanulmányok elkészültét követően pályázati, saját források vagy egyéb okok miatt nem valósult meg. Ezen
terv és tanulmány beruházási kiadásokat a számviteli szabályok alapján, ki kell vezetni a tőkeváltozással
szemben.
A Pénzügyi bizottság ezt szükségesnek tartja, javasolja, hogy a főkönyvi könyvelésében a folyamatban
lévő beruházások főkönyvi számláiról az előterjesztésben részletezett tételek kerüljenek kivezetésre a
tőkeváltozásokkal szemben.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
152/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete tudomásul veszi a tájékoztatást Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatal főkönyvi könyvelésében a folyamatban lévő beruházások főkönyvi
számláiról az alábbiakban részletezett tételek kivezetését a tőkeváltozásokkal szemben.
Főkönyvi szám:"127312" Ing: Épületek, Beruházás, Korlátozottan forgalomképes
Sorszám Megnevezés
Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték
0
410000
1. Deák F. utcai tornaterem 410000
felújítása terv
udvar 2030000
0
2030000
2. Hulladékgyűjtő
pályázatírás költsége
Bálint
ált.isk. 720000
0
720000
3. Kis
rekonstrukció terv
0
425000
4. Kis Bálint ált.isk. Fő úti 425000
épület átalakítás, bővítés terve
5. Templom-zugi erdei iskola 324000
0
324000
terve
0
48000
6. Varga Lajos sportcsarnok 48000
akadálymentesítés terve
mázsaház
ivóvíz 37500
0
37500
7. Vasút
létesítés költség
Főkönyvi szám:"127411" Ing: Építmény, Beruházás, forgalomképtelen
Sorszám Megnevezés
Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték

250

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

„Áldozatokért” köztéri szobor 120000
terv
56-os emlékmű terv
96000

0

12000

0

96000

Alsó-Tisza-Vidéki hullámtér 72000
rendezési terv
Autóbuszöböl és járda építés 121600
Endrődőn terv
Gyomai posta előtti parkoló 192000
terve
Közvilágítás terv
654091

0

72000

0

121600

0

192000

0

654091

Polyákhalmi, Ugari utak 2682500
építési terv
Rákóczi és Hősök
úti 200000
parkolók terve
Szénáskerti
csatorna 127500
létesítésének terve
Varjasi és Tüköri bekötő utak 2650625
terve
Városháza
termálvizes 96000
hőközpont kialakítás terve
Áchim és Endrődi utcák 310800
szennyvíz-csatorna felújítás
terve
Szennyvízbekötés lakossági 5229938
hozzájárulás költségei

0

2682500

0

200000

0

127500

0

2650625

0

96000

0

310800

0

5229938

Főkönyvi szám:"127412" Ing: Építmény, Beruházás, korlátozottan forgalomképes
Sorszám Megnevezés
Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték
1.
Lévai utcai mázsaház felújítás 156970
0
156970
költség
Főkönyvi szám:"127413" Ing: Építmény, Beruházás, forgalomképes
Sorszám Megnevezés
Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték
1.
Útkoncepció
765000
0
765000
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
35. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Lakásgazdálkodási Koncepció elkészítési ütemtervének elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse az
előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a koncepció az önkormányzati bérlakás-szektorra
koncentrál.
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A lakáskoncepció készítését indokolják azok a gazdálkodási körülmények, amelyek mellett a
lakásállomány működtetéséhez nem áll rendelkezésre külső forrás sem a város költségvetésében, sem
kormányzati támogatások formájában. Ennek következtében a lakásállomány önfenntartó működésének
feltételeit kell megteremteni, ezért a készülő lakásgazdálkodási koncepciónak vizsgálni kell annak
lehetőségét, hogy milyen esélyekkel rendelkezik a város egy fejlődő és önfenntartó lakásgazdálkodás
megvalósításához.
Jelen előterjesztéssel a koncepció elkészítésének ütemtervét javasolja a bizottság elfogadásra a képviselőtestületnek a határozati javaslat szerint.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a bérlakások kezelője megkereste azzal, hogy mérjék fel a jelenleg
használatban lévő bérlakásokat, mert azoknak nagyon rossz az állaguk, és foglaljanak állást arról, hogy mi
legyen e lakások további sorsa.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
153/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot Gyomaendrőd Város Lakásgazdálkodási
Koncepció elkészítésével az alábbi ütemterv szerint:
Koncepció tartalmi elemei/
feladat megnevezése
Lakáspolitika, Lakásgazdálkodás
•
•

Felelős

Határidő

Keresztesné Jáksó Éva

2011. 04. 15.

Keresztesné Jáksó Éva

2011. 04. 15.

lakáspolitika Keresztesné Jáksó Éva

2011. 04. 29.

Lakáspolitika
Lakásgazdálkodás

A lakáspolitika Programozási környezete
•

•

Európai
Uniós
és
országos
programozási
dokumentumok
bemutatása
Gyomaendrőd Város kapcsolódó
programozási dokumentumai

A lakásgazdálkodás és a
jogszabályi háttere, eljárásrend
•
•

Európai Uniós jogszabályi háttér
Helyi rendeletek bemutatása

A lakáspolitika
szervezeti háttere
•

és

a

lakásgazdálkodás Debreceni Zoltánné

A lakásgazdálkodás
szervezeti háttere

döntéshozatali
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2011. 04. 15.

•
•
•

A lakásgazdálkodás előkészítői és
végrehajtói szervezeti háttere
A
lakásgazdálkodás
üzemeltetői
háttere
Tevékenységükkel a lakhatáshoz
kapcsolódó szervezetek

A lakáspolitika és lakásgazdálkodás helyi Debreceni Zoltánné
rendszere, folyamata
•
•
•
•
•

•

2011. 04. 15.

Az eljárásrend bemutatása
Adminisztráció, ügyintézés
A lakás mobilitás
Lakás-programok
és
lakhatással
kapcsolatos innovatív programok
Speciális igényekre, célcsoportra
épülő lakás-programok / Bérbeadás
jogcímei
A lakhatással is kapcsolatos új,
innovatív kezdeményezések

A lakásgazdálkodás jelenlegi finanszírozási Gyomaszolg Ipari Park 2011. 04. 29.
rendszere
Kft.
•

•
•

•

•

Az
önkormányzati
tulajdonú
bérlakásokkal kapcsolatos bevételek
és kiadások
Az
önkormányzati
tulajdonú
bérlakásokkal kapcsolatos bevételek
Az
önkormányzati
tulajdonú
bérlakásokkal kapcsolatos kiadások,
ráfordítások
Az önkormányzati bérlakásokban
felhalmozott
adósság-állomány
összetétele
Az
önkormányzati
lakásbérleményekben
felhalmozott
lakbértartozás

A gyomaendrődi lakásállomány jellemzői, az Debreceni Zoltánné
önkormányzati tulajdonú lakások részletes Csényi István
bemutatása
•
•
•
•
•
•

A lakásállomány általános jellemzői
A lakásállomány alakulása
A lakásépítések jellemzői
Az önkormányzati lakásállomány
alakulása a közelmúltban 1990-2010
A jelenlegi lakásállomány bemutatása
A
bérlemények
földrajzi
elhelyezkedése, városrészek szerinti
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2011. 04. 29.

•
•
•

•

megoszlása
A
lakásbérlemények
tulajdonosi
szerkezete
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
műszaki állapota
Az
önkormányzati
tulajdonú
bérlakások komfortfokozat szerinti
megoszlása
A
lakások
elérhetősége,
megközelíthetősége

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőinek Keresztesné Jáksó Éva
bemutatása.
•
•
•
•
•
•
•

2011. 04. 29.

Az önkormányzati lakásokban élők
helyzete
Az önkormányzati tulajdonú lakások
bérlőinek demográfiai jellemzői
A lakhatási problémákkal küzdő
társadalmi csoportok
Szociológiai helyzet
A társadalmi mobilitás.
A társadalmi tőke és kohézió szerepe
A társadalmi különbségekből fakadó
életmódbeli
különbségek/szokásrendszerek

SWOT
A
helyzetelemzés
összefoglalása
A Célrendszer bemutatása

Keresztesné Jáksó Éva
eredményeinek Debreceni Zoltánné

2011. 05. 27.

Lakásgazdálkodási
Koncepció Keresztesné Jáksó Éva
megvalósulásának időbeli ütemezése
Debreceni Zoltánné
Összegzés, következtetések
A koncepció tervezet beterjesztése a Keresztesné Jáksó Éva
Képviselő-testület elé
Debreceni Zoltánné

2011. 05. 27.

•
•
•
•

Stratégiai programok
Operatív program
Intézkedés
Tevékenység

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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2011. 06. 10.

36. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. szám alatti B C épületek közötti csapadékvíz elvezetés
költségvetésének tárgyalása
Várfi András polgármester ismét Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnököt kérte fel a napirendi pont
ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a bérlakásokon a javításokat a Gyomaszolg Ipari Park
Kft. végezte el. A Kft. a felújítási szerződés alapján nettó 2.885.781 Ft összegben vállalta a felújítási és
karbantartási munkák elvégzését. Ebből az összegből 2010. december hónapban a Kft. 2.308.561 Ft-ot
leszámlázott az Önkormányzat felé, mely összeg kifizetésre került. A Kft. a fennmaradó összegben
vállalta, hogy az előzetesen becsatolt költségvetés alapján elvégzi a B és C épület közötti csapadékvíz
elvezetését.
A Hivatal Városüzemeltetési Osztálya a áttekintette a Kft. által becsatolt mindkét költségvetést és
véleményük szerint 20-50 %-os árdifferencia tapasztalható más építőipari cégekkel szemben, továbbá
elmondható hogy egyes tételeknél az elvégzett munkák és a hozzájuk tartozó költségek nincsenek
arányban. Javaslatuk, hogy a túlszámlázás miatt a képviselő-testület dolgoztassa át a költségvetést és azt
tárgyalják meg újra.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető tájékoztatásul elmondta, a Kft-vel megtörtént az egyeztetés, és
mivel műszaki tartalomváltozás történt, kevesebb munkát végeztek el, ezért a Kft. vállalja, hogy a
fennmaradó összegért elvégzi a B és C épület közötti csapadékvíz elvezetést. Mindez a felújítási szerződés
díjtételének módosításával nem jár, csak műszaki tartalomváltozást jelent.
Várfi András polgármester figyelemmel a fentiekre javasolta a döntési javaslatot azzal a módosítással
elfogadni, miszerint
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
154/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t, hogy a
Gyomaendrőd, Endrődi út 5-7. sz. alatti költségalapú bérlakásnál az elvégzett munka műszaki
tartalom változása miatt a B és C épületek közötti csapadékvíz elvezetési munkálatokat a
szerződésben meghatározott és a már kifizetett összeg különbözetének erejéig végezze el.
Határidő: azonnal
37. Napirendi pont
Magtárlaposi utca 1-3. szám alatt lévő 5 lakásos társasház építési munkáinak befejezése
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse a
napirendi pont lényegét.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a szóban forgó lakásokon belül az alábbi építési, kivitelezési nem
készültek el:
1. padló és falburkolatok,
2. hiányoznak a vizes szerelvények, beleértve a fürdőszoba és WC kellékeit (kád vagy zuhanyzó,
mosdókagyló, WC kagyló stb.),

255

3. a fűtési rendszerhez tartozó fűtőtestek, valamint a kazán nincs felszerelve, beüzemelve,
4. a lakások befejezéséhez szükséges továbbá kisebb javításokat elvégezni, a közművek beindítása,
konyhai bútorzat beszerzése (tűzhely, konyhaszekrény stb.)
A bizottság megtárgyalta a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által benyújtott 20 millió Ft-ot meghaladó
költségeket és arra az álláspontra jutott, hogy a döntést napolja el a testület és új költségvetés elkészítésére
kérjék fel a Kft-t.
Várfi András polgármester megkérdezte van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, egyetértve a bizottság javaslatával, kérte a képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal, a javaslattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
155/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Magtárlaposi utca 1-3. szám alatt lévő 5 lakásos
társasház építési munkáinak befejezéséről a döntést elnapolja és felkéri a Gyomaszolg Ipari Park
Kft., hogy dolgozzon ki új árajánlatot a lakások befejezési munkáira vonatkozóan.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Egeresi András ügyvezető igazgató
38. Napirendi pont
Köztemetők felújítása
Betkó József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. egy hosszú távú, de
legalább három éves tervet dolgozzon ki a köztemetők felújítására. A koncepció alapján minkét
köztemetőben 6 témakörbe foglalva határozták meg a felújítandó részeket, melyek a következők:
vízelvezetés, közlekedési utak, járdák, térkő burkolatok, vízellátás, ravatalozó épület, és új sírhelyek
rendelkezésére álló területek kialakítása.
Az Endrődi Köztemető felújítási, rekonstrukciós, beruházási és fejlesztési feladatai: vízelvezetés - temető
mélyebben fekvő területeinek lecsapolása. A temető rossz minőségű közlekedési útjainak felújítása
valamint plusz parkolási lehetőség kialakítása. A ravatalozó körüli rossz minőségű járda helyreállítása, a
mélyebben fekvő járdaszakaszok szintbeemelése. temető vízellátásának bővítése 1 db kerti csap
kiépítéssel. A ravatalozó épületének külső belső renoválása, öltöző kialakítása. Az új temető területen
urnás sírhelyek kialakítása.
A Gyomai köztemetőben: A meglévő feliszapolódott csapadékcsatornáinak kotrása, a ravatalozó
körzetében zárt csatornarendszer kiépítése. A meglévő parkolóhelyek aszfaltozása és további
parkolóhelyek kialakítása. A meglévő szórt utak újraszórása és új szórt utak készítése. A ravatalozó
épülete körüli járdaburkolat helyreállítása, valamint a ravatalozó előtti térburkolat esztétikai javítása. 2 db
új kerti csap kialakítása. A ravatalozó épületének külső belső rekonstrukciója. Az új temetőrész
megközelítésének, őrzésének biztosítása útépítéssel és kerítésépítéssel.
A 2011-es Önkormányzati Költségvetésben temetők felújítására a Képviselő-testület 4.000.000 Ft-ot
tartalékba helyezett forrás kijelölés nélkül. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. által vázolt beruházások
összköltsége ezt a keretösszeget jelentősen meghaladja.
A bizottság a téma megtárgyalása során úgy foglalt állást, hogy a Kft. által felsorolt munkák jelentős
részét karbantartási munkáknak tekinti és javasolja a testületnek, hogy utasítsa a Kft. egy kisebb
költségvetésű felújítási koncepció kidolgozására.
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Poharelec László képviselő megjegyezte, hogy az előterjesztésből kimaradt a bizottság véleménye. A
jövőben erre jobban figyeljen oda az előkészítő. A bizottság a B. alternatíva szerinti megoldást javasolta.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök hangsúlyozta, annak ellenére, hogy a bizottság most nem
javasolja a koncepció támogatását, vízelvezetés megoldása mind két temetőben nem lehet kétséges.
Mindenki láthatta, hogy a legutóbbi csapadékos időjárás után milyen helyzet alakult ki, leszakadt,
megsüllyedt a sírok, áll rajtuk a víz. Ezt az áldatlan állapotot sürgetően meg kell szűntetni, tovább nem
tartható ez az állapot, szülessen valami döntés legalább erről. Előbb-utóbb az ÁNTSZ be fogja záratni a
temetőket, úgy hogy még látogatóba sem mehetnek.
Betkó József bizottság elnök véleménye szerint a vízelvezetési munkákat közmunka program keretében is
meg lehet oldani. Lényegesen kevesebb összegbe kerülne. Nem rekonstrukciós munkaként kellene
elvégezni.
Várfi András polgármester egyetértett azzal, hogy mindkét temetőben a belvízmentesítésére pénzügyi
forrást kell találni. Égetően szükséges intézkedni.
Béres János képviselő hangsúlyozta, a B. alternatíva tartalmazza, hogy a karbantartási munkákat el kell
végezni, tehát a csapadékelvezető árkok kotrását, rendbetételét el kell kezdeni, Erről szükségtelen még
külön dönteni.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslat B. alternatívájáról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal, a javaslattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
156/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft által
elkészített Gyomaendrődi Köztemetők felújításáról szóló koncepciót nem támogatja, a felsorolt
munkálatok jelentős részét karbantartási munkálatnak tekinti és utasítja a Gyomaszolg Ipari Park
Kft-t egy kisebb költségvetésű felújítási koncepció kidolgozására.
Határidő: azonnal
39. Napirendi pont
Útépítések útfelújítások 2011
Betkó József bizottsági elnök, tájékoztatásul elmondta, 2010-ben a következő utcákban épült útalap:
Halász utca 270 m hosszúságban 3 m szélességgel útalap került kivitelezésre, Dobó utca a Hősök és a
Batthyány utca közötti szakaszon 180 m hosszú és 3 m széles útalap épült. A Bánomkerti utcában 0+000 –
0+230 szelvények között útalap épült 3 m szélességgel, és a Bessenyei utcában az elmúlt évekbe elkezdett
útalap építés folytatásaként útalap került kiépítésre 3 m szélességgel. A 2010-es útépítéseket végző
COLAS ÚT Építőipari Zrt részletesen kidolgozott árajánlatot adott be az elmúlt év decemberében a
Halász, Dobó, Bánomkerti és Bessenyei utcák záró rétegének felhordására bruttó 18.073.803 Ft
összegben.
A Városfenntartó bizottság javaslata, hogy 2011-ben csak a 2010-es évben megépített útalapok záró
rétegének kiépítésére kerüljön sor.
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Várfi András polgármester, kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket, hogy a bizottság
javaslatára figyelemmel az A. alternatíváról döntsenek, amely szerint a 2010-es évben kiépített útalapok
záró rétegének kiépítését támogatják.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
157/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csak a 2010-es évben kiépített
útalapok - Halász, Dobó, Bánomkerti és Bessenyei utcák- záró rétegének kiépítését támogatja.
Határidő: azonnal
40. Napirendi pont
Kaland és Élménypark projekt megvalósításához terület biztosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, Insula Bau Kft. kérelmet nyújtott be a képviselő-testület felé,
melyben az Erzsébet ligetben található területrész használatba adását kérte egy 90 akadályból álló „Kaland
és Élménypark” kialakítása céljából.
A véleményező bizottságok javaslata, hogy a képviselő-testület elvi támogatást adjon a „Kaland és
Élménypark” megvalósításához.
Nagyné Perjési Anikó képviselő bejelentette személyes érintettségét, és kérte a döntéshozatalból történő
kizárását.
Várfi András polgármester figyelemmel a bejelentésre, kérte a képviselőket döntsenek a kizárásról.
Felhívta a figyelmet, hogy a képviselő kizárásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
158/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Nagyné Perjési Anikó képviselőt kizárja a Kaland és
Élménypark projekt megvalósításához terület biztosítása tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester megadta a hozzászólás lehetőségét az Insula Bau Kft. ügyvezetője, Nagy
Zsolt számára.
Nagy Zsolt elmondta, az előterjesztésben szereplő döntési javaslatot átolvasva néhány olyan eltérést talált,
melyek a véleményező bizottságok ülésén még nem hangoztak el. A javaslat eltér attól, amit a bizottságok
javasoltak. Elsősorban az volt a problémája, hogy a képviselő-testület elvi támogatást adna az élménypark
megvalósításához. Ez amiatt jelent problémát, mert a cégnek haladni kellene ezzel a projekttel. Azért ezt a
területet választották ki, mert az lenne alkalmas arra, hogy a város más nevezetességeivel, attrakcióival
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összevonva, az ide érkező vendégeket, idegeneket meg tudják ragadni. Ezért kérték, hogy a ligetnek ezt a
hátsó – másra nem igen használható területét vehessék használatba.
A pályázati kiírás már megjelent, egy regionális DAOP pályázat turisztikai attrakciók fejlesztésére szól,
melynek első bírálati szakasza májusban lesz. Ennek megfelelően a pályázatot áprilisban le kell adják
ahhoz, hogy esélyük legyen a nyerésre. Információi szerint 40-50 pályázatot tudnak majd támogatni így
félő, hogy ha lemaradnak az első szakaszról, a másodikban már nem marad keret. Továbbá fontos lenne,
hogy ez a projekt minél előbb megvalósuljon, hogy még ebben a szezonba el tudják kezdeni a vendégek
fogadását, ide szervezését. Ezért nagyon jó lenne, ha a mai ülésen nem elvi támogatás születne, hanem
egyértelmű döntés arról, hogy hozzájárulnak a terület használatához, vagy nem. Ez utóbbi esetben más
területet kell, hogy keressenek vagy Gyomaendrődön, vagy nem.
Mindezekre figyelemmel a maga részéről az alábbi határozati javaslat elfogadását kérte a képviselőtestülettől:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 1243 hrsz.-ú, az
előterjesztéshez mellékelt térképvázlaton megjelölt, Dévaványa irányába vezető főútvonallal bezárólag, a
Semmelweis utca, a 1244 hrsz.-ú Pavilon vendéglátó egység telekhatárának szélességében, a 1243/2 hrszú teniszpálya kivételével az Erzsébet - ligetben lévő 1,3818 hektár területrészen az Insula Bau Kft. által
megvalósítandó "Kaland és Élménypark" -hoz támogatását adja.
Továbbá a pályázati kiírás szerint nyilatkozik arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak
végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi
aktiválásához. Ugyanakkor az ingatlan kötelező fenntartás időszakában a fejlesztés céljára rendelkezésre
áll.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges bérleti
szerződést a sikeres pályázatot követően köti meg az Insula Bau Kft.-vel, mely szerződésnek a pályázati
feltételek szerint minimum a következőket kell tartalmaznia:
Legalább a fenntartási időszak végéig szóljon, tartalmazza a fenntartási időszakra a pályázati fejlesztés
megvalósítására vonatkozó biztosítékokat, illetve a szerződésszegés esetére vonatkozó felelősségeket.
Nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely alapján a felek bármelyike azt rendes felmondással
megszüntetheti, vagy attól egyoldalúan elállhat. A szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik
személy részére történő átruházása kizárólag a támogató előzetes írásbeli bejegyzésével gyakorolható.
Megítélése szerint a feltételes támogatási döntési javaslat a miatt fogalmazódhatott meg, mert
bizonytalanok abban, hogy ez az élménypark milyen hatással lesz majd a liget, az ott lévő fák állapotára.
Hangsúlyozta, ennek a kalandparknak a fő attrakciója a 90 állomásból álló kötélpálya rendszer, ami úgy
néz ki, hogy a fák között a magasban húzódik egy akadálysor. A függesztő sodronyhoz van kapcsolva egy
heveder és a pályán végig menő vendég egy hámban kapcsolódik a fenti sodronyhoz, hogy ha megcsúszik,
ne érje baleset. Különböző lengő pallókon, lapokon, fából készült csövön stb. kell végig haladni. Ezen
elemek fához való rögzítése úgy történik, hogy a fa kérgébe nem vernek se szeget, se egyebet, hanem kis
gyalult lécekkel veszik körül a fatörzset és ehhez rögzítik az elemet, így a fában sérülést nem okoznak. A
park többi objektumát úgy alakítanák ki, hogy néhány nap alatt azt nyomtalanul el lehessen tüntetni. A
vagyonmegőrzés céljából valamilyen mobil kerítésben gondolkodnak. Szükség lesz pénztárra, raktárra,
szociális helyiségre, amelyek önálló, független épületek lesznek, és bár mikor elvihetőek. A villamos
energiát a Pavilonból almérőkkel csatlakozással tudnák biztosítani, ugyan így a vizet is, amit légvezetéken
oldanának meg. A szennyvíz elvezetését úgy tudnák megoldani, hogy a teniszpálya előtt lévő lejáró út
mellett van egy akna, amelyre 6-8 méter hosszan lefektetett csővel rá tudnának csatlakozni.
A parkba további élményelemeket is terveznek elhelyezni, amelyek szintén mobilak, bár mikor elvihetőek.
A kézilabda pályát is olyan állapotba szeretnék hozni, ami megfelel a mostani igényeknek, a fiatalok
igényei alapján különböző játékelemeket helyeznének el ott is.
Természetesen a liget ezen részének fenntartását a cég vállalná fel – idős fák kivágása, fiatal csemeték
újraültetése, ajzat növényzet karbantartása stb.
Kérte a képviselőket, hogy jelen döntésükkel tegyék lehetővé azt, hogy még áprilisban a pályázatot be
tudják nyújtani, a kért területrész biztosításáról hozzanak döntést.
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Nagyné Perjési Anikó képviselő kiegészítésként elmondta, a pályázat kiírója nem kéri azt, hogy erre a
területre bármilyen jogi bejegyzés történjen. A biztosítékokat a cégnek kell vállalni, saját ingatlanára tett
jelzáloggal, készfizető kezességgel, vagy bankgaranciával.
Marton Dániel képviselő megkérdezte az ott lévő fák majdani ápolását milyen szakmai felügyelettel
kívánják megvalósítani.
Nagy Zsolt ügyvezető válaszolva elmondta, a Polgármesteri Hivatal szakemberével előre egyeztetnék,
hogy melyik évben milyen munkák elvégzésére van szükség.
Márjalaki József bizottsági elnök megerősítést kért arra vonatkozóan, hogy a hozzájárulás megadása az
önkormányzat részéről anyagi kötelezettséget nem jelent sem most, sem később.
Nagy Zsolt ügyvezető hangsúlyozta, a pályázathoz olyan nyilatkozatot kell a tulajdonos részéről
becsatolni, ami arról szól, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a cég ezt a tevékenységet az adott területrészen
megkezdheti. Sem a pályázat, sem a projekt megvalósítása és annak üzemeltetése során nem kérnek
semmiféle anyagi támogatást az önkormányzattól. Ez a cégnek a feladata.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Városfenntartó bizottság a kérelmet támogathatónak tartotta.
Ugyanakkor a maga részéről egy jelképes bérleti díj meghatározását javasolta, annyit amennyibe kerülne
egy átlag, hasonló területű termőföld bérleti díja. Ezután az 1.4 hektár terület után kb. 50.000 Ft bérleti
díjat lehetne kérni éves szinten. A terület használatba adását minimum 5 évben javasolta meghatározni.
Várfi András polgármester megkérdezte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy jogilag helytálló e az a javaslat,
amely az Ügyvezető úr részéről elhangzott, a szerint megköthető e a szerződés.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a jogi szempontból rendben lévőnek tartotta. A javasolt bérleti
díjat illetően viszont tisztázni kell, hogy milyen időtartamra adják oda területet. Kérdés, hogy épül e ott
kerítés. Ezért is készült jelen előterjesztés úgy, hogy elvi hozzájárulást ad a testület és a feltételeket ezt
követően kell letisztázni. Az ügyvezető által elmondottak alapján a feltételek nagy része tisztázódott,
egyedül a bérleti díj az, amit pontosítani kell.
Látni kell azonban, hogy minden önkormányzati vagyonhasznosítás egy nyilvános meghirdetésen megy
keresztül, a helyi vagyonrendeletben szabályozottaknak megfelelően. A testületnek most azt kell
mérlegelni, hogy ez a cél van e olyan jelentős, hogy ha határozott időre is, de oda adja a cégnek a területet.
Várfi András polgármester az elhangzott információk birtokában a fenntarthatóság időszakára - 5 év –
célszerűnek tartotta támogatni ezt a projektet, és abban a formában megkötni a szerződést, ahogyan a
pályázat azt megkívánja.
Liszkainé Nagy Mária a városüzemeltetési osztály vezetője kérdése volt az ügyvezető felé, hogy nem
kizáró tényező e, hogy ez a terület természetvédelmi terület és helyi védettség alá tartozik. Amennyiben
nem, úgy az erről szóló önkormányzati rendeletünket módosítani szükséges, mert a közpark területe, még
ha ideiglenesen is de ezzel a területtel csökken.
Nagy Zsolt ügyvezető elmondta, a pályázati kiírásban nem szerepel ilyen kizáró ok. Akár az országban,
de Európa más országában is van példa arra, hogy védett területen élő környezetbe valamilyen turisztikai
attrakciót hoztak létre.
Dr. Csorba Csaba jegyző pontosításként megkérdezte, a terület le lesz e zárva, kerítéssel körbe lesz véve.
Ha igen, úgy a közpark területe ennyivel csökken.
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Nagy Zsolt válasza, igen. Főleg vagyonvédelmi okból kellene a területet bekeríteni. Lesz nyitvatartási
ideje. Az élményparkba nem szednek belépőt, oda bár ki bemehet sétálni, körülnézni. Konkrétan az
elemek használatára kell csak jegyet vásárolni. A kézilabda pályán elhelyezett játékok, elemek használata
szintén díjtalan lesz. A park ezen részének az a funkciója, hogy ott bár ki kedve szerint sétáljon, nem
szűnik meg.
Nagyné Perjési Anikó képviselő hangsúlyozta, nem csak vagyonvédelem miatt kell a területet lezárni,
hanem a balesetveszély elkerülése miatt is. Ezek az elemek ugyanis csak szigorú előírások, szakképzett
felügyelet mellett a megfelelő védőruházatban használhatóak.
Mint ahogy ügyvezető igazgató úr is elmondta, a terület egész nap nyitott lenne, bár ki használhatja.
Marton Dániel képviselő megkérdezte, milyen jegyárakat terveznek.
Nagy Zsolt válaszolva elmondta, a konkrét tervek, jegyárak ez után készülnének el a már máshol működő
és alkalmazott árak figyelembe vételével. Információk szerint az árak 2.000 - 2.800 Ft között mozognak.
Az élmény elemeket úgy próbálják összeállítani, hogy legyen köztük olyan is, ami még máshol nincs.
Főként szervezett vendégekre, csoportokra építenének, ütemezett módon, hogy a park egész évben legyen
kihasználva, de természetesen spontán érdeklődésre is számítanának.
Nagyné Perjési Anikó kiegészítésként elmondta még, a cél az lenne, hogy az egész család minden tagja
számára legyenek olyan elemek, amelyeken jól fogják magukat érezni. Ugyanakkor a környéken lévő
szolgáltatókat, vállalkozásokat is szeretnék bevonni ebbe a szolgálatságba, mert így tudnának a turisztika
irányába együtt elmozdulni.
Várfi András polgármester lezárta a témát és módosító javaslattal élt, miszerint az Insula Bau Kft.
ügyvezetője által javasoltak szerint hozzák meg döntésüket. A területet 5 év időtartamra adják a cég
használatába, 50.000 Ft/ év bérleti díj megfizetése mellett.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal - Nagyné Perjési Anikó nem szavazott –
támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr.
Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné
Perjési Anikó nem szavazott, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
159/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 1243 hrsz.-ú, az
előterjesztéshez mellékelt térképvázlaton megjelölt, Dévaványa irányába vezető főútvonallal
bezárólag, a Semmelweis utca, a 1244 hrsz.-ú Pavilon vendéglátó egység telekhatárának
szélességében, a 1243/2 hrsz-ú teniszpálya kivételével az Erzsébet - ligetben lévő 1,3818 hektár
területrészen az Insula Bau Kft. által megvalósítandó "Kaland és Élménypark" -hoz támogatását
adja.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Insula Bau Kft. a „ DAOP
2.1.1/K-11 Turisztikai szolgáltató tevékenységek fejlesztése ” című pályázati kiírásra pályázatot
nyújtson be a Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Erzsébet
ligetben található 1243 hrsz.-ú ingatlan területén "Kaland és Élménypark" megvalósítására.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a támogatási időszak során
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a pályázó Insula Bau Kft. részére a kötelező fenntartás
időszakában bérleti szerződés formájában biztosítja fejlesztés céljára a Gyomaendrőd, Erzsébet
ligetben található 1243 hrsz.-ú ingatlan területéből a pályázatban megjelölt területrész használatát.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges bérleti
szerződést a sikeres pályázatot követően 5 év időtartamban köti meg az Insula Bau Kft.-vel.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a támogatási szerződés tartalmának ismeretében a bérleti
szerződést a pályázati kiírással összhangban az alábbi kiemelt feltételekkel köti meg:
1. A bérleti szerződés a támogatási szerződésben rögzített ( 5 év ) fenntartási időszak végéig szól,
2. Tartalmazza a fenntartási időszakra a pályázati fejlesztés megvalósítására vonatkozó
biztosítékokat, illetve a szerződésszegés esetére vonatkozó felelősségeket.
3. Nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely alapján a felek bármelyike azt rendes felmondással
megszüntetheti, vagy attól egyoldalúan elállhat.
4. A szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása
kizárólag a támogató előzetes írásbeli bejegyzésével gyakorolható.
5. A bérleti díj összege: bruttó 50.000,- Ft/év.
6. A bérlőnek tudomása van arról, hogy a használatában lévő területrész Gyomaendrőd Város
Önkormányzata által természetvédelem alatt áll, melyet jó gazda módjára köteles használni,
állagát, és természeti értékét megóvni.
7. A bérlő köteles saját költségén az ingatlan használatával általa okozott károkat helyreállítani.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jelen Képviselő – testületi döntés feltételinek keretei között
felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok kiadására, illetve a pályázó Insula Bau Kft.
sikeres pályázata esetén a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
41. Napirendi pont
Az Erzsébet - ligetben lévő teniszpálya tartós használatba adása
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az előterjesztést.
Az önkormányzat 2005-ben 5 évre tartós használatba adta az Erzsébet ligetben lévő teniszpályát a
Gyomaendrődi Tenisz Klub részére. A bérleti szerződés 2010. évben egy évvel meg lett hosszabbítva,
amely 2011. június 30-án lejár. A bérleti szerződésben bérleti díj a tenisz klub által vállalt 2005 és 2010
években ütemezett felújítás összegével volt egyenlő. Az elvégzett beruházásokról, felújításokról az klub
az ismételten benyújtott kérelemében tájékoztatást adott. A Tenisz Klub a benyújtott kérelmében az
ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítását kérte, 10 éves időtartamra. A klub továbbra is vállalja a
korábbi feltételeknek megfelelően teniszpálya üzemeltetését, fejlesztését. A klub a teniszpálya talajába
öntöző rendszert kíván beépíteni a közeljövőben. A beruházás nagysága a klub közlése alapján az
anyagköltséget tekintve mintegy 300 ezer Ft.
A Pénzügyi bizottság a kérelmet megtárgyalta, és a határozati javaslatban leírtaknak megfelelően egyetért
és támogatja az Erzsébet - ligetben lévő teniszpálya használatba adását.
Bejelentette személyes érintettségét, kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Várfi András polgármester figyelemmel a bejelentésre, kérte a képviselőket döntsenek a kizárásról.
Felhívta a figyelmet, hogy a képviselő kizárásához minősített többségű szavazatra van szükség.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal, Márjalaki József nem szavazott – az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József nem szavazott, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi
Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
160/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Márjalaki József képviselőt kizárja az Erzsébet - ligetben
lévő teniszpálya tartós használatba adása tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Betkó József bizottsági elnök 5 éves használatba adási időtartamot javasolt meghatározni, tekintettel arra,
hogy ennek a testületnek a mandátuma 4 évig szól, a következő testület kontójára ne döntsenek.
Márjalaki József megjegyezte, a tervezett beruházás összege miatt kérte a klub a 10 éves használatba
adást, legyen lehetőségük kihasználni annak előnyeit.
Hornok Béla Tenisz Klub elnöke megerősítette a fentieket. A klub 1995- óta bérlik a teniszpályát, így
nem az a kérdés, hogy ott lesz e teniszpálya, hanem az, hogy ki és milyen módon tartja azt karban.
Próbálnak olyan erőfeszítéseket tenni, hogy a teniszsport egyre népszerűbb legyen. Megdönteni azt a
nézetet, hogy ez csak a „gazdagok” sportja. Ennek érdekében az elmúlt évben elindítottak egy nyílt napot,
minden hét pénteken nyitva tartották a pályát és ütőt, labdát biztosítottak azoknak, akik ezt ki akarták
próbálni.
Az egyesület éves költségvetése 300.000-400.000 Ft. 1995-óta több olyan beruházást is vállaltak –
elektromos vezeték kiépítése, kútfúrás, szivattyútelepítése, kerítés felújítása – melynek nagy részét saját
erőből finanszírozták. Ugyan így lenne a tervezett öntözőberendezés kiépítése is, hiszen ez a 300.000 Ft
csak az anyag költség, legalább még ennyit mellé kell, hogy tegyenek. Az egyesület tagjai elkötelezettek a
sport iránt, ez a hobbyjuk, ezért hajlandóak áldozni a pályára. Természetesen továbbra is vállalják a pálya
minőségi fenntartását, hogy játékra alkalmas legyen. Ez 2-3 évente a salakborítás megújítását jelenti, ami
150.000 Ft –ba kerül. E miatt is kérnék a 10 éves használatba adást, és hogy az öntözőberendezést meg
tudják valósítani. Ez azért is lenne lényeges, mert ez lehetővé teszi, hogy az ide érkező vendégek számára
a pályát azonnal játékra alkalmassá tudják tenni, ami a jelenlegi technikával nagyon sok időt vesz igénybe.
Bízott a testület pozitív döntésében. Természetesen, ha az öt éves használatba adást szavazza meg a
testület azt is köszönettel veszik, de abban az esetben az öntözőrendszer kiépítését nem tudják
megvalósítani.
Várfi András polgármester a maga részéről a 10 éves használatba adást támogatta. Vegyék figyelembe a
tervezett beruházás értékét, amely egyáltalán nem baj, hogy a cikluson túlmutat.
Betkó József megkérdezte, van e lehetőség arra, hogy adott esetben valaki egy hétvégére kibérelje a
teniszpályát, és ha igen milyen összegért.
Hornok Béla elnök hangsúlyozta, bevétellel nem rendelkezik az egyesület. Az említett 400.000 Ft amiből
évente gazdálkodnak az tagdíj és tagi hozzájárulás. Az egyesület megegyezett a fürdővel és minden
szállásadóval, hogy igény esetén a vendégek bár mikor használhatják a pályát- ezért is lenne szükséges az
öntözőberendezés kiépítésére, hogy az mindig játékra alkalmas állapotban legyen. Az eddigi tapasztalatok
szerint évente 35-40 fő turista veszi igénybe, ezért az egyesületnek nem éri meg, hogy belépőt szedjenek.
Nem arra törekszenek, hogy egy sportturizmust alakítsanak ki, hanem aki jön és játszani akar, annak
legyen meg a lehetősége.
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Várfi András polgármester felhívta a figyelmet, hogy a szerződés tervezet része, hogy azt bármelyik fél 1
évre szóló előrejelzési kötelezettség mellett, külön indokolás nélkül felmondhatja.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök véleménye szerint a befektetés nagysága akkora, hogy 5 éves
használatba adással az nem éri meg az egyesületnek. Örülne annak, ha az endrődi pályán lévő salak
futópályát is végre valaki rendbe tenné, egy öntözőberendezést építene rá.
Támogatta a 10 éves használatba adást.
Betkó József bizottsági elnök figyelemmel az 1 éves felmondási lehetőségre, visszavonta az 5 évre szóló
használatba adásra vonatkozó módosító javaslatát.
Várfi András polgármester további hozzászólás nem lévén, az eredeti döntési javaslatról kérte a
képviselők döntését.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, Márjalaki József nem szavazott – a döntési javaslatban
foglaltakkal egyetértett és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János
igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József
nem szavazott, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
161/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 1243/2 hrsz.-ú,
Gyomaendrőd, Erzsébet ligetben található teniszpálya megjelölésű ingatlant ingyenes használatba
adja a Gyomaendrődi Tenisz Klubnak ( 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet-liget) sporttevékenység
végzésére 2011. július 1. napjától 10 év időtartamra az alábbi szerződés alapján
HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1, képviseli: Várfi András polgármester), mint használatba adó,
másrészről a Gyomaendrődi Tenisz Klub (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet -liget,
képviseli: Hornok Béla elnök.), mint használatba vevő között a mai napon, az alábbi tárgyban és
feltételek mellett:
1.)

A megállapodás célja:

1.1.
A jelen megállapodás célja, hogy a használatba vevő továbbra is megőrizhesse
Gyomaendrőd Város sportéletben betöltött szerepét, és ennek a tárgyi és anyagi feltételei a jövőre
szólóan is megnyugtatóan biztosítva legyenek.
2.)

A megállapodás tárgya:

2.1.
A jelen megállapodás tárgyát képezi a gyomaendrődi-i 1243/2 hrsz-ú, 1337 m2
nagyságú, teniszpálya megnevezésű ingatlan használatba adása. Az ingatlan természetben a
Gyomaendrőd, Erzsébet – ligetben található.
2.2.
A jelen megállapodás 2.1. pontja alatt részletesen körülírt ingatlan kizárólagos
tulajdonosa Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
3.)

A használatba adás:

264

3.1.
A használatba adó jelen megállapodásban használatba adja a fentiekben meghatározott
ingatlant a felépítményekkel együtt, a használtba vevő, pedig köszönettel használatba veszi az
ingatlant.
3.2.
A szerződő felek megállapodása értelmében a használatba adás ingyenesen jön létre a
felek között.
4.)

A használatba adás időtartama:

4.1.
A szerződő felek jelen megállapodást határozott időtartamra kötik, 2011. július 1.
napjától 2021. június 31. napjáig.
5.)

A felek jogai és kötelezettségei:

5.1.
A használatba vevő vállalja, hogy az ingatlant elsődlegesen a jelen megállapodás 1.) pontja
alatt meghatározottak szerint sportcélra fogja használni az alábbi célokkal:
1. Tenisztanfolyamok szervezése, teniszjáték tömegsport népszerűsítése, edzési feltételek
biztosítása,
2. Tenisz sport versenyek szervezése, lebonyolítása,
3. Sportrendezvények szervezése,
4. Teniszpálya korlátozás nélküli rendelkezésre bocsátása térítés ellenében, különös tekintettel az
idegenforgalom számára.
5.2
Használatba vevő köteles a teniszpálya nyitottságáról gondoskodni, a június, július és
augusztus hónapokban, pedig a következők szerint: minden nap délelőtt 5 – 10 óráig, délután 14 –
20 óráig.
5.3.

Használatba vevő köteles a teniszpálya használatára szabályzatot készíteni.

5.4.
Használatba vevő kötelezettsége vállal arra, hogy a teniszpálya talajába öntöző rendszert
épít be. Használatba vevő kötelezettséget vállal továbbá a teniszpálya saját költségén történő
folyamatos karbantartására korszerűsítésére, a pályák játékra alkalmas minőségének biztosítására.
5.5.
A használatba vevő az ingatlant vagy annak egyes részeit – az 5.1. pontban
meghatározott vállalása mellett – a használatba adó előzetes tájékoztatása és engedélye mellett
hasznosíthatja egyéb módon.
5.6.
A szerződő felek megállapodása értelmében a használatba vevő az ingatlant nem
terhelheti meg, másnak további használatra át nem engedheti.
5.7.
Az ingatlan üzemeltetési, karbantartási és felújítási költségeinek viselésére a jelen
megállapodás időtartama alatt a használatba vevő köteles.
5.8.
Az építési engedélyhez nem kötött átalakítási munkákat a használatba vevő a
használatba adó engedélye nélkül is elvégezhet, vagy elvégeztethet, de ezekről előzetesen
tájékoztatni köteles a használatba adót.
5.9.
A használatba vevő a teniszpálya használatáért a költségeinek fedezetére Gyomaendrőd
Város Képviselő – testülete által meghatározott és jóváhagyott mértékű bérleti díjat szedhet.
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5.10.
A használatba vevő köteles az ingatlan hasznosításából adódó bevételeket a teniszpálya
fenntartására, illetőleg működésének biztosítására fordítani.
6.)

A megállapodás felmondása, időtartalmának meghosszabbítása:

6.1.
A jelen megállapodást bármelyik fél 1 évre szóló előrejelzési kötelezettség mellett,
külön indokolás nélkül felmondhatja.
7.)
Ellenőrzés:
7.1.
A használatba adó jogosult a használatba vevő előzetes értesítése mellett és annak
zavarása nélkül az ingatlan állagát ellenőrizni.
8.)

Egyéb rendelkezések:

8.1.
A jelen megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzat
testületének…./2011.(III.31.) Gye. Kt. határozata alapján jött létre.

Képviselő

-

8.2.
A jelen szerződést a felek képviselői elolvasták, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg aláírták.
Gyomaendrőd, 2011….
…………………………………………….…………………………………………….
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Gyomaendrődi Tenisz Klub
Képviseletében
Képviseletében
Várfi András polgármester
Hornok Béla elnök
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
42. Napirendi pont
Hármas-Körösi csónak-kikötő és a Fűzfás zugi holtágon közúti híd építése
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Hármas-Körösi hajókikötő ügyében 2010. december 14-én
egyeztető tárgyalás zajlott, melyen részt vettek a Körös-Maros Nemzeti Park, Kör-Kövizig, Körös Kajak
Se, Magyar Közút Nzrt, Transzprojekt Kft, Erbo-Plan Kft valamint tervezők és az Önkormányzat
munkatársai. A beruházás ellen a feleknek egyikének sem volt elvi kifogása. A komplett tervezési költség
a Transzprojekt Kft árajánlata alapján a Hármas-Körösi csónak-kikötő esetében bruttó 7.937.500 Ft, a
Fűzfás-zugi közúti híd esetében pedig bruttó 2.062.500 Ft. Egy sikeres pályázat benyújtásához minimum
követelmény egy elő-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, melynek elkészítésére szintén a
Transzprojekt Kft. által adott árajánlatot 2.000.000 Ft + Áfa összegben.
A Városfenntartó bizottság ülésére ez az összeg lecsökkent 1.800.000 Ft-ra, így ezen az árszinten a
bizottság támogatásra javasolta a Hármas-Körösi csónak-kikötő építését és a Fűzfás-zugi közúti híd
építését.
Marton Dániel képviselő megkérdezte, lehetne e más cégtől is árajánlatot bekérni a tervezésre. A bruttó
7.937.500 Ft kissé soknak tűnik.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, mit jelent az, hogy a 2010-es évben megállapított, de be nem
folyt, a 2011-es évben esedékes pályázati támogatások terhére biztosítanak fedezetet a beruházás számára.
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Ezek olyan pályázati pénzek, amelyek 2010-ben be voltak tervezve a költségvetésbe, de nem folytak be,
és várhatóan 2011-ben folynak be.
Személy szerint kissé furcsának találta, hogy az idei évi költségvetés elfogadásakor a helyi újság
finanszírozására nem tudtak 2 millió Ft forrást találni, így azt meg kellett szüntetni. Ezzel szemben most
előkerült 1.8 millió Ft egy elő megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.
Arnóczi István képviselő hangsúlyozta, támogatta volna ezt az előterjesztést, amennyiben a tegnapi nap
folyamán nem kapnak még egy soron kívüli előterjesztést a mai ülésre, ami szintén a Körös Kajak Sport
SE által benyújtandó pályázat támogatásáról szól. Mint emlékezetes januárban a testület hozott egy
döntést, melyben az egyesület ingyenesen használatába adta a gyomai közúti híd előtti külterületi
ingatlant. Ezzel egyidejűleg megbízták a Polgármestert, hogy magántulajdonban lévő területrész
megszerzésével kapcsolatos egyeztetéseket folytassa le, a sport csónak és kishajó kikötő beruházást pedig
az egyesület fogja elvégezni. Ezzel szemben a soron kívüli előterjesztésben szintén az egyesületet érintő
támogatásról kellene dönteni, úgy, hogy annak előzetes áttanulmányozására nem igen volt lehetősége a
képviselő-testületnek. Bizonyára a pályázati lehetőségről már korábban értesült az egyesület és annak
benyújtási határideje sem a holnapi nap.
Szilágyné Bácsi Gabriella a Pénzügyi osztály vezetője az Alpolgármester úr kérdésére válaszolva
elmondta, a 2010-ben be nem folyó támogatások azok felhalmozási bevételek. A testület előtt mind a
költségvetési koncepció, mind pedig a költségvetés elfogadásakor ismert volt, hogy vannak olyan
pályázathoz kapcsolódó bevételeink, melyek ténylegesen 2011-ben fogak teljesülni. A testület joga
eldönteni azt, hogy ezek a bevételekre többletkötelezettséget vállal, vagy azon tételek forrásaként jelöli ki,
amelyekre a költségvetés elfogadásakor a kötvényt jelölte meg.
Márjalaki József bizottság elnök észrevételezte, hogy mivel az előterjesztés tartalma lényegesen érinti a
költségvetést, ezért jó lett volna, ha azt a Pénzügyi bizottság is véleményezte volna.
Tótka Sándor a Körös Kajak Sport SE képviselője reagálva a hozzászólásokra elmondta, az Arnóczi
képviselő úr által említett pályázati kiírás március 9-én jelent meg és április 1 a leadási határideje. Több
alkalommal beszélgettek erről a pályázati lehetőségről Jegyző úrral, és voltak kételyek azzal kapcsolatban,
hogy erre az iskolai és utánpótlás nevelés sport infrastrukturális fejlesztésre nyújtsanak e be pályázatot
vagy ne. Miután a Magyar Kézilabda Szövetség, a Magyar Kajak-kenu Szövetség közös nonprofit kft.
pályázatíróival is beszélgettek erről, arra az elhatározásra jutottak, hogy nyújtsák be ezt a pályázatot. Az
elkészítése nem túl bonyolult, nem túl költséges, és amennyiben nyer, még mindig lehet arról dönteni,
hogy az önkormányzat felvállalja ezt, vagy azt mondja, nincs rá anyagi lehetősége. Lényegében a most 42.
napirendi pontként tárgyalt téma, és a 52. napirendként szereplő téma szorosan összekapcsolódik
egymással.
Dr. Csorba Csaba jegyző megerősítette a fent elmondottakat, a két napirendi pont valóban sok
tekintetben összefügg. Az elő megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésének nem sok értelme van
akkor, ha a pályázat benyújtására nincs lehetőség. Az 52. napirenddel kapcsolatban azonban felhívta
figyelmet az együttműködési megállapodás tervezet 2.1 pontjában leírtakra, miszerint a bérlő vállalja,
hogy nyertes pályázata esetén az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a pályázat megvalósításához
szükséges önerőt legkésőbb a támogatásról szóló értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül. A
2011 évi költségvetésből ez a saját erős rész nem biztosítható és nincs is betervezve. A pályázat
elkészítése során viszont azt mérlegelték – ami valóban a tegnapi nap során készült el, és lett megküldve a
képviselőknek -, hogy inkább készítsék el a pályázatot, legyen meg a lehetőség, amennyiben nem nyer,
vagy az egyesület nem tudja a saját erőt előteremteni, a testületnek meg van a lehetősége, hogy a korábbi
döntéseit felülbírálja. El kívánta mondani, hogy az egyesület eredményei alapján van ígérvény arra, hogy a
pályázat nyerhet. Természetesen sok olyan elemei is van a pályázatnak, ami problémás, hiszen a kiírás egy
működő sportlétesítmény továbbfejlesztésére irányulna, viszont az ingyenesen az egyesület részére
bocsátott ingatlan ennek a kritériumnak nem igen felel meg.
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Mérlegelni kell továbbá, hogy a tanulmányterv elkészítése egy későbbi pályázati lehetőségekhez hasznos
lehet, hiszen a Fűzfás-zugi holtágon építendő közúti hidat kivéve a csónakkikötő építésével összefügg,
ugyanis egy kikötő építésének nincs értelme úgy, hogy mellette nincs egy egyesület kezelésében lévő
állandó objektum.
Természetesen a Pénzügyi bizottság elnökének kritikája jogos, hogy ezt a költségvetést érintő kérdést
előzetesen a bizottság nem véleményezte.
Összességében azt kell mérlegelni, hogy a nyertes pályázat esetén a beruházás megvalósításával a Gyomai
bejövő út melletti településrész végre egy rendezett állapotot nyer.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő elmondta, tudomása szerint az Endrődi közúti híd mellett is akar
egy vállalkozó csónakkikötőt létesíteni. Nem merült fel az, hogy közösen gondolkodjanak, egy
racionálisabb megoldást találjanak.
Tótka Sándor reagálva elmondta, az érintett hatóságokkal, tervezőkkel történt egyeztetést követően két –
három héttel értesült az egyesület arról, hogy endrődön is van egy ilyen kezdeményezés. Felvették a
kapcsolatot a vállalkozóval, beszélgettek, majd abban maradtak, hogy a két létesítmény kiegészítheti
egymást. Az egyike egy magánvállalkozásból finanszírozott és majdan működtetett lenne, míg az
egyesület a békési kikötőhöz hasonlóan egy 100 %-ban pályázati pénzből valósulna meg. Lényegében ez
utóbbi már nem csak a kajak egyesületről szól, hanem arra teljes vízi turizmust szeretnének kiépíteni.
Információik szerint a Duna stratégia program is, melyet a hamarosan el kell fogadnia a kormánynak,
újabb pályázati kiírásokat fog jelenteni, ami 2013-ban kell, hogy beinduljon. Elmondhatja, hogy az
egyesület minden irányból támogatást érez, ezt támasztja alá, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság egy nap
alatt megküldte támogató levelét, ugyanakkora a Magyar Kajak-kenu Szövetség is megküldte támogató
nyilatkozatát, melyeket csatolni kell a pályázathoz.
Arnóczi István képviselő Jegyző úrtól kérdezte, az említett együttműködési megállapodás tervezet 2.1
pontjában leírtakat úgy kell értelmezni, hogy bár mikor pályázik a Körös Kajak Se, az önkormányzatnak
állni kell a pályázati összegeket.
Amellett, hogy nagyon örül a gyomaedrődi kajakosok sikereinek, viszont a lakosság nem biztos, hogy
annak fog örülni, hogy az intézményekből el kell küldeni dolgozókat, a 3 millió Ft konyhai megtakarítás
érdekében, és ugyan ez lesz a helyzet a gazdasági társaságok átszervezésénél is, aminek szintén lesznek
vesztesei, viszont a nyert megtakarítás nem lesz több tíz millió Ft. Mondhatják azt, hogy nem sok ez a 6
millió Ft, amiről szó van az egyesület kapcsán, de ez hány ember munkahelyébe kerül azzal, hogy
intézményeket vonnak össze. A döntés során ezt is mérlegelni kellene a képviselőknek.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva hangsúlyozta, az együttműködés megállapodás tervezet csak az 52.
napirendi pont tárgyát képező pályázatra vonatkozik. Az egyesület ehhez adja azt a saját erőt, amit az
önkormányzatnak most biztosítani kell. A csónakkikötő építésére vonatkozó pályázat benyújtásához pedig
az elő megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére lenne szükség, amiről a 42. napirendi pont szól.
Összességében a testület most ténylegesen az 1.8 millió Ft felvállalásáról döntene a kajak sport fejlesztése
érdekében.
Márjalaki József bizottsági elnök véleménye szerint, amellett, hogy elviekben támogatják az egyesület
ilyen irányú törekvését, és elismerik a sikereiket, ilyen gazdasági helyzetben meg gondolandó, hogy
milyen mértékben tudják támogatni akár a kajakosokat, akár más sportágat is.
Poharelec László képviselő egyetlen problémát látott, még pedig azt, hogy egy bő hónapja fogadták el a
város költségvetését, és már az adakozásról van szó, függetlenül az összeg nagyságától. Ezt fogják tenni
havonta? Ha valaki előáll bizonyos ötlettel és ehhez az önkormányzat támogatását kéri, mindenkinek adni
fognak? Ha most egy elvi terv alapján megszavazza a támogatást a Fűzfás zugra, akkor mit fognak szólni
azon a településrészen élő lakosok, akik nyakig érő sárban járnak, mert még járda sincs nekik, mert pénz
hiányában nem tudunk nekik építeni.
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Arra kérte a képviselő társakat, legyenek következetesek, tartsák magukat az elfogadott költségvetéshez.
A támogatással egy olyan lavinát fognak elindítani, ahol aztán nem lesz megállás. Maximálisan támogatja
az elképzelést, de meg kellene próbálni együttműködni az Endrődi vállalkozóval a közös cél érdekében.
Tótka Sándor reagálva hangsúlyozta, az elmúlt évi ifjúsági olimpiai siker kapcsán kialakult kapcsolatokat
az egyesületnek, a városnak kell, hogy kamatoztassák, ebből kell tőkét kovácsolni.
Tudni kell azt, hogy a Fűzfás zugon egy 800 m-es szakaszon nehéz begyakorolni az 1000 m-t. A híd
megépítésével viszont be lehetne vonni a zug hosszabbik részét is. Ha 50 gyermek 800 m-en egy időben
kajakozik, zsúfolt. Ez nyilván egyesületi kérdés.
A csónak és kishajó kikötő tekintetében megítélésük szerint az önkormányzatnak áldozni kellene a
megvalósíthatósági tanulmány tervre. Nyilván a testület döntése, elfogadja e vagy nem. Ha ez a
tanulmányterv elkészül, amiből egy kiviteli terv lesz, amivel pályázatot lehet benyújtani, a testületnek
ismét lesz egy döntési lehetősége, hogy tovább kíván menni a pályázati úton, vagy nem. Elvileg erre az
időpontra Endrődön már el kell, hogy készüljön a kikötő. Ha ez így lesz, egy újabb felállás, egy újabb
tárgyalási alap, alakul ki. Viszont, ha a kikötő addigra nem valósul meg, félő, hogy Gyomaendrőd
lecsúszik erről az állami támogatású, önkormányzati tulajdonú lehetőségről. Az egyesület és személy
szerint saját maga is partner abban, hogy ezt az ügyet elősegítsék.
Várfi András polgármester megítélése szerint itt most egy sportágról döntenek, nem egy pályázatról. A
Gyomaendrődi kajak sport világhíres, számon tarják az edzői világban, örömmel beszélnek az itteni
eredményekről. Nyilván lehet összehasonlításokat tenni, de egyik oldalon meg kell teremteni azt, a
feltételt, hogyan tudunk takarékoskodni, míg a másik oldalon el kell érni olyan eredményeket, amelyek
tovább fejleszthetők, tovább vihetők. A testületnek most azt kell eldönteni, akarja e, hogy épüljön egy
csónak kikötő azon a helyen, ami jelenleg egy szégyene a városnak. A maga részéről fontosnak tartotta,
amiből később bevétel lehet, ha összekapcsolnák más turisztikai érdekességekkel, látni valókkal. Ha már a
vizek mellet élünk, próbáljuk meg kihasználni a vizek adta lehetőségeket.
Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte, mit értenek azon, hogy a szükséges saját forrást az
önkormányzat a 2011 évi többletbevétele terhére biztosítja.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, ezt azt jelenti, hogy amennyiben az önkormányzat nyer a
pályázaton, úgy az egyesületnek ezt a saját erőt vissza kell fizetni az önkormányzatnak. Más
többletbevételről nincs szó. Összegezve: amennyiben a testület a két előterjesztést elfogadja, úgy a
költségvetést 1.8 millió Ft-al terheli meg.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy ilyen fontos kérdésekben a testület tagjainak ne ilyen gyorsan
kelljen döntenie. Kapják meg az előterjesztést időbe, hogy legyen idő felkészülni. Szükségesnek tartotta
tisztázni, amennyiben a testület most megszavazza a 4.7 millió Ft saját erőt, és az egyesület nyer a
pályázaton, abban az esetben ezt az összeget visszakapja az önkormányzat?
Dr. Csorba Csaba jegyző először is elnézést kért a képviselőktől, hogy az 52. napirendi pontot soron
kívül kapták meg. Mint ahogy Tótka úr is elmondta, március 9-én jelent meg a Belügyminisztériumi
pályázati kiírás, amit április 1-ig lehet benyújtani. Ehhez viszont szükséges volt egy helyszíni egyezetést is
lefolytatni, aminek az lett az eredménye, hogy a szövetség támogatja ennek a pályázatnak a benyújtását.
Mivel a pályázat meglévő sportlétesítmények tovább fejlesztésére vonatkozik, nyújtható be, ezrét nincs túl
nagy garancia arra, hogy nyer ez a pályázat. Az, hogy a fent említett támogatói nyilatkozatokat hogy fogja
a támogató hatóság értékelni, az más kérdés. A pályázat összeállítása során tisztában voltak azzal, hogy a
saját erőre szabad forrás nincs a költségvetésben, viszont az önkormányzat nyújtja be a pályázatot, ezért
azt javasolták az egyesületnek, hogy kössenek egy együttműködési megállapodást, mert az önkormányzat
csak úgy tudja benyújtani a pályázatot, ha a saját erős részt az egyesület megtéríti az önkormányzatnak.
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Tehát, ha a pályázat nyer, úgy a csónakház építése az önkormányzatnak többletkiadást nem jelent, hiszen,
ha az egyesület nem biztosítja a saját erőt, akkor az önkormányzat a támogatási szerződést nem írja alá.
Összességében a támogatói döntéssel a testület szabad utat biztosítana egy pályázat benyújtásához.
Az 52. napirend úgy függ össze a 42. napirendi ponttal, hogy az egy fejlesztési célkitűzést határoz meg,
aminek része a kikötő megépítéséhez a megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítése. Ez az, ami
ténylegesen többletkiadást jelent az önkormányzatnak, aminek forrását abból a bevételből javasolják
kijelölni, ami 2010-ben nem folyt be. Ezzel egy fejlesztési koncepcióhoz adnak szabad utat, lehetőséget,
mely 1.8 millió Ft-hoz az egyesületnek további forrást kell majd tenni.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető véleménye szerint az 52. napirendi pontnál célszerűbb lett
volna úgy fogalmazni, hogy az önkormányzat által benyújtandó pályázathoz a saját erőt a Körös Kajak SE
által erre a célra átadott pénzeszköz fogja jelenteni. Így egyértelműbb, hogy ezt a saját erőt nem az
önkormányzat költségvetéséből kell biztosítania.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő megjegyezte, nagyon nehéz felelős döntést hozni ilyen rövid idő
alatt.
Tótka Sándor jogosnak tartotta a kritikákat, hogy későn kapták meg a testület tagjai az előterjesztést.
Kérte azonban, hogy a döntés során vegyék figyelembe, hogy micsoda erő rejlik az egyesület szülei
munkájában. A jelenlegi csónakház jelentős részét társadalmi munkában építették meg, és ugyan így
társadalmi munkában teremtenék elő a pályázati saját erőt. Ilyen módon viszont elő megvalósíthatósági
tanulmányt már nem tudnak készíteni. Amennyiben a testület szükségesnek tartja, úgy személy szerint
hajlandó egyéb biztosítékot is tenni a saját erő megtérítését illetően.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, mi van, ha nem jön össze a saját erő az egyesületnek.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, amennyiben nyer a pályázat és megérkezik a támogatásról az
értesítés, úgy annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kell az egyesületnek a szükséges
forrás átutalásáról gondoskodni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az önkormányzat nem köti meg a
támogatói szerződést. Ezzel tisztában van az egyesület, ennek tudatában kerül a pályázat benyújtásra,
amennyiben azt elfogadja a testület.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában lezárta a témát, és kérte a képviselőket, hogy a
42. napirendi pont C. döntési javaslatáról hozzák meg döntésüket, amely szerint a testület támogatja a
Hármas-Körösi csónak-kikötő és a Fűzfás-zugi közúti híd tervezéséről szóló beruházás megindítását, a
2010-es évben megállapított, de be nem folyt, a 2011-es évben esedékes pályázati támogatások terhére
fedezetet biztosít a beruházás számára.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett az alábbi elutasító
döntést hozta: [Arnóczi István János tartózkodás, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet tartózkodás,
Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József tartózkodás, Nagyné Perjési Anikó
tartózkodás, Poharelec László nem, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
162/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete többségi igen szavazat hiányában
nem támogatja a Hármas-Körösi csónak-kikötő és a Fűzfás-zugi közúti híd tervezéséről szóló
beruházás megindítását, a 2010-es évben megállapított, de be nem folyt, a 2011-es évben esedékes
pályázati támogatások terhére nem biztosít fedezetet a beruházás számára.
Határidő: azonnal
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Várfi András polgármester ezt követően az 52. napirendi pont döntési javaslatáról kérte a képviselők
döntését, amely szerint pályázatot nyújtanak be a Belügyminisztériumhoz a Körös Kajak Sportegyesület
részére használatba adott ingatlan fejlesztésére, és a szükséges saját forrást, 4 783 759 Ft-ot Gyomaendrőd
Város Önkormányzata 2011. évi többletbevétele terhére biztosítja, figyelemmel a jelen határozati javaslat
3) pontjában lévő együttműködési megállapodásban foglaltakra.
A képviselő-testület a döntési javaslatot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János tartózkodás, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen,
Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József tartózkodás, Nagyné Perjési Anikó igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
163/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
1)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz a Körös Kajak
Sportegyesület részére 2011.február 3-án használatba adott 0823/2 hrsz. ingatlan infrastrukturális
fejlesztése érdekében.
Összköltség (100%)
23 918 794 Ft
Igényelhető támogatás (80%)
19 135 035 Ft
Saját erő (20%)
4 783 759 Ft
2)
A szükséges saját forrást, 4 783 759 Ft-ot Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi
többletbevétele terhére biztosítja, figyelemmel a jelen határozati javaslat 3) pontjában lévő
együttműködési megállapodásban foglaltakra.
3)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármestert jelen együttműködési megállapodás megkötésére.
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András polgármester) mint Bérbeadó (a továbbiakban:
Bérbeadó),
másrészről a Körös-Kajak Sportegyesület (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Besenyszegi utca 4/1.,
adószáma:18379431-1-04, képviseli: Gellai Imre elnök) mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:
1. Alapvetések
1.1 Bérbeadó és Bérlő mint Együttműködő felek (a továbbiakban: Felek) arra a közös
megállapodásra jutottak, hogy a Bérlő szakmai tevékenységét hatékonyabbá teheti
együttműködésük, különös figyelemmel az evezős sportok szabadidős és versenyszerű űzése
lehetőségének megteremtésére.
1.2 Bérlő 2011. január 3-án tartós használatba kapta a Hármas-Körös gyomai véd töltésénél lévő
0823/2 hrsz. ingatlant, amelyet sportcélra kíván használni, azon csónakház kialakítását tervezi.
1.3 A Bérlő tervei szerinti csónakház kialakítása érdekében a Bérbeadó pályázatot nyújt be a
7/2011. (III.9.) BM rendeletben meghatározott pályázati felhívásra.
1.4 Az együttműködési megállapodás célja, hogy a Bérbeadó elősegítse a Bérlő szakmai
tevékenységét, a csónakház kialakítását célzó projektjének megvalósításához szükséges központi
pályázati támogatás elnyerését.
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1.5 A Bérlő 12 éve nyújt lehetőséget a városunkban sportolni szándékozóknak, kiemelten a
gyermekeknek és fiataloknak. A szabadidős sport lehetősége mellett nagy hangsúlyt fektetnek a
versenysportra is. Ezt számos hazai és nemzetközi eredmény is mutatja.
1.6 A felek megállapodnak, hogy a továbbiakban is közös célkitűzésnek tekintik az utánpótlás
nevelését és ennek támogatását.
2. Megállapodásban foglaltak
2.1 Bérlő vállalja, hogy
elkészítteti a pályázat benyújtásához, és nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges
terveket;
• szakmai tanácsadással közreműködik a pályázat lebonyolításában mind a pályázati, mind a
megvalósítási és fenntartási szakaszban;
• a pályázattal kapcsolatban tevékenyen munkát végez a pályázatírástól a megvalósításig;
• nyertes pályázat esetén az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a pályázat megvalósításához
szükséges önerőt legkésőbb a támogatásról szóló értesítés kézhezvételét követő 10
munkanapon belül. Amennyiben a nyertes pályázatban nem elszámolható, de kötelezően
megvalósítandó tételek is szerepelnek, annak költségeivel nő a Bérlő által vállalt saját erő
mértéke.
•

2.2 Bérbeadó vállalja, hogy
• A Bérlő által rendelkezésre bocsátott adatok, információk, dokumentumok alapján határidőre
elkészíti és benyújtja a csónakház kialakítását célzó pályázatot (7/2011. (III.9.) BM rendelet)
• Nyertes pályázat esetén írásban megküldi a Bérlő részére a támogatásról szóló értesítés
másolatát annak kézhezvétele után közvetlenül.
• Nyertes pályázat esetén megköti a Támogatási Szerződést, amennyiben a projekt
megvalósításához szükséges önerőt a Bérlő határidőben a Bérbeadó rendelkezésére bocsátotta.
• Nyertes pályázat esetén közreműködik a megvalósítás előkészítésében, lebonyolításában,
elkészíti a pénzügyi elszámolásokat.
• Nyertes pályázat esetén tevékenyen közreműködik a monitoring adatok, projekt előrehaladási
jelentések elkészítésében a Bérlő által szolgáltatott adatok alapján.
3. Záró rendelkezések
3.1 Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás megkötésére minden korlátozás nélkül jogosultak.
3.2 Jelen szerződés a Felek általi aláírás napján, nem egyidejű aláírás esetén az utóbb megtett
aláírás napján jön létre. A benyújtandó pályázat Támogató Hatóság általi elutasítása esetén
minden további nélkül megszűnik.
3.3 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
3.4 Felek a jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben
megegyezőt 4 egymással szó szerint megegyező példányban írják alá, és annak 2-2 eredeti
példányát átveszik.
Gyomaendrőd, 2011. .........................

Gyomaendrőd, 2011. ................................
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.....................................................
Várfi András
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
(Bérbeadó)

...............................................
Gellai Imre
elnök
Körös-Kajak Sportegyesület
(Bérlő)

Határidő: azonnal
Dr. Csorba Csaba jegyző figyelemmel a 42. napirendi ponttal kapcsolatban hozott döntés eredményére,
felhívta a figyelmet, hogy a többi beterjesztett alternatíva szerint a testületnek meg van a lehetősége arra,
hogy az egyes területekre készítendő megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről döntsön. Akár a Fűzfászugi holtágon építendő közúti híd tervezésének, akár pedig a Hármas-Körösi csónak-kikötő tervezésének
támogatásáról.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, a csónak kikötő építése kapcsán nem csak a Körös Kajak SE
–ről döntenének, hanem a város fejlődéséről is. ezzel a beruházással ugyanis olyan komplexum valósulna
meg, ami a fürdőtől a csónak kikötőig olyan turisztikai vonzerőt jelentene, amitől ha elesne a város,
nehezen lenne pótolható. Javasolta a képviselő társaknak, hogy az A. alternatíva szerinti megoldást
fogadják el, ugyanis az függ össze a fentiekben támogatott 52. napirendi pont döntési javaslatával.
Várfi András polgármester egyetértve a javaslattal, az A. alternatíva szerinti döntési javaslatot tette fel
szavazásra, amely szerint csak a Hármas-Körösi csónak-kikötő tervezéséről szóló beruházás megindítását
támogatják, és a 2010-es évben megállapított, de be nem folyt, a 2011-es évben esedékes pályázati
támogatások terhére fedezetet biztosítanak a beruházás számára.
A képviselő-testület a döntési javaslatot 7 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János tartózkodás, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet tartózkodás, Iványi
Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József tartózkodás, Nagyné Perjési Anikó igen,
Poharelec László tartózkodás, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
164/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csak a Hármas-Körösi csónak-kikötő
tervezéséről szóló beruházás megindítását támogatja, a 2010-es évben megállapított, de be nem
folyt, a 2011-es évben esedékes pályázati támogatások terhére fedezetet biztosít a beruházás
számára.
Határidő: azonnal
43. Napirendi pont
A Gyomaendrőd 0130/15 hrsz-ú ingatlanból 15.496 m2 területű földrészletre vonatkozó adásvételi
szerződés tervezet jóváhagyása
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette a napirendi pont lényegét:
A Képviselő-testület a januári ülésén döntött arról, hogy a Gyomaendrőd 0130/12 hrsz-ú ingatlanon
található felhagyott szeméttelep rekultivációjának érdekében megvásárolja a felhagyott szeméttelep által a
0130/15 hrsz-ú ingatlanból érintett 15.496 m2 területű földrészletet, valamint felhatalmazta a
polgármestert a 0130/15 hrsz-ú ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzatokkal való
tárgyalásra.
Az önkormányzatok elfogadták a Csényi István ingatlanforgalmi szakértő által megállapított bruttó
694.000, azaz hatszázkilencvennégyezer forintos vételárat.
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Ennek megfelelően elkészült az ingatlan adásvételi szerződés tervezete, melyet Csárdaszállás, Kardos és
Kondoros települések képviselő-testületei már elfogadtak, a többi tulajdonos önkormányzat képviselőtestülete pedig a márciusi ülésén dönt róla.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az adásvételi szerződés tervezetet a döntési
javaslatban foglaltak szerint.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület a döntési javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr.
Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné
Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
165/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd 0130/15
hrsz-ú ingatlanból 15.496 m2 területű földrészlet megvásárlására vonatkozó ingatlan adásvételi
szerződést az alábbiak szerint:
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Szarvas Város Önkormányzata (5540 Szarvas, Szabadság út 25-27, adószám: 15343264-2-04,
törzsszám: 725097, statisztikai szám: 15343264-8411-321-04, képviseli Babák Mihály
polgármester és Dr. Melis János jegyző),
Hunya Község Önkormányzata (5555 Hunya, Rákóczi út 19. sz., adószám: 15346786-2-04,
törzsszám: 346788, statisztikai szám: 153346786-8411-321-04, képviseli: Petényi Szilárdné
polgármester és Miskó Bence körjegyző),
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata (5551 Csabacsűd, Szabadság út 41., adószám:
15346779-2-04, törzsszám: 725558, statisztikai szám: 15346779-8411-321-04, képviseli Molnár
József polgármester és Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző),
Csárdaszállás Község Önkormányzata (5621 Csárdaszállás, Petőfi S. út 17. sz., adószám:
15347189-2-04, törzsszám: 725570, statisztikai szám: 15725572-8411-321-04, képviseli:
Petneházi Bálintné polgármester és Dr. Földesi Szabolcs jegyző),
Kardos Község Önkormányzata (5552 Kardos. Gyomai út 24 sz., adószám: 15347055-1-04,
törzsszám: 347059, statisztikai szám: 15347055-8411-321-04, képviseli: Brlás János polgármester
és Zsindely Ferencné jegyző),
Kondoros Nagyközség Önkormányzata (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5 sz., adószám:
15346676-2-04, törzsszám: 725536, statisztikai szám: 15346676-8411-321-04, képviseli Dankó
Béla polgármester és Zsindely Ferencné jegyző),
Örménykút Község Önkormányzata (5556 Örménykút, Dózsa György út 26 sz., adószám:
15347206-2-04, törzsszám: 347202, statisztikai szám: 15347206-8411-321-04, képviseli: Szakács
Jánosné polgármester és Miskó Bence körjegyző) és
Kétsoprony Község Önkormányzata (5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11., adószám: 153451872-04, törzsszám: 725372, statisztikai szám: 15345187-8411-321-04, képviseli: Völgyi Sándor
polgármester és Surinné Szász Margit jegyző), mint Eladók
- továbbiakban: Eladók
másrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1 sz., adószám:
15346614-2-04, törzsszám: 725525, statisztikai szám: 15346614-8411-321-04, képviseli: Várfi
András polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyző), mint Vevő
- továbbiakban: Vevő
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- továbbiakban együtt: Szerződő felek
között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:
I. Előzmények
1./ A Szerződő felek 2000. március 17-én gesztori megállapodást kötöttek egymással a működési
területükön keletkező kommunális szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására, és a kezelésére
vonatkozó feladatok közös ellátására. A hulladéklerakó telep - Gyomaendrődi Regionális
Hulladékkezelő mű - a Gyomaendrőd külterület 0130/15 helyrajzi számú, természetben a
Gyomaendrőd, külterület, Tanya, VI. kerület 104. szám alatti, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának tulajdonában álló telken valósult meg.
2./ A Szarvasi Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltsége 2010. július 7. keltezésű,
35389/2010.06.23. számú Egyszerűsített Határozatával az építményt bejegyezte az ingatlannyilvántartásba.
Szerződő felek rögzítik, hogy a Gyomaendrőd, külterület 0130/15. hrsz-ú ingatlan tulajdoni
lapjának III. részén III/1. sorszámon az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. vezetékjoga került
bejegyzésre 31653/2005/2003.11.10 számú határozattal. A tulajdoni lap I. részén I/3. sorszámon
védelmi övezet került bejegyzésre 31628-2/2005.04.01 számú határozattal.
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Gyomaendrőd külterület 0130/12 helyrajzi számú
ingatlan tulajdoni lapjának I. részén I/2. sorszámon védelmi övezet került bejegyzésre 316282/2005.04.01 számú határozattal.
Ezeket a bejegyzéseket a jelen jogügylet nem érinti, ezek változatlanok maradnak.
Szerződő felek ezen bejegyzések ismeretében írják alá jelen megállapodást.
3./ Szerződő felek 2010. szeptember 30-án az 1. pontban meghatározott osztatlan közös tulajdonú
ingatlanon az alábbi eszmei tulajdoni hányadokban közös tulajdont létrehozó megállapodást
kötöttek:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Csabacsűd Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata

3383/10000
3909/10000
463/10000
120/10000
182/10000
327/10000
1317/10000
124/10000
175/10000

4./ A Szarvasi Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltsége 2010. december 11. keltezésű, a 369672/2010.11.08. számú Egyszerűsített Határozatával a közös tulajdont bejegyezte az ingatlannyilvántartásba.
5./ A Vevő tulajdonát képezi a Gyomaendrőd külterület 0130/12. helyrajzi számú telek, amelyen
egy régi, felhagyott szeméttelep található. A Vevő a Gyomaendrőd külterület 0130/12 helyrajzi
számú telken található szeméttelep rekultivációjára pályázatot nyújtott be. A 0130/12 helyrajzi
számú szeméttelepen lévő hulladékhalmaz kis része átnyúlik a Szerződő felek közös tulajdonában
lévő Gyomaendrőd külterület 0130/15 helyrajzi számú ingatlanra.
A rekultivációs földrészleteket a Vevő egy helyrajzi szám alá kívánja összevonni. Mivel a
Gyomaendrőd külterület 0130/15 helyrajzi számú ingatlan a 3./ pontban meghatározott tulajdoni
hányadokban a Szerződő felek közös tulajdonát képezi, ezen ingatlan északi részén lévő
rekultiválandó terület Vevő általi megszerzése szükséges.
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II. A Szerződési feltételek
6./ Az Eladók kijelentik, hogy mindösszesen 6617/10000-ed tulajdoni hányaddal kizárólagos
tulajdonukat képezi a Gyomaendrőd 0130/15. helyrajzi számú, külterületi, kivett hulladéktelep
megnevezésű, 22 ha 1087 m2 alapterületű osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan. Az ingatlan
további 3383/10000-ed tulajdoni hányadának tulajdonosa a Vevő.
7./ Az Eladók kijelentik, hogy a II/6./ pontban körülírt ingatlan Gyomaendrőd külterület 0130/12.
helyrajzi számú ingatlannal határos északi részéből 1 ha 5496 m2 alapterületű, jelen szerződés
mellékletét képező - a Gyomaendrőd, 0130/12. és 0130/15. helyrajzi számú földrészletek
határrendezését feltüntető - Változási Vázrajzon megjelölt ingatlanrészt a Vevőnek eladják. A
Vevő kijelenti, hogy az előzőekben körülírt ingatlanrészt megismert állapotban megvásárolja.
A jelen jogügylet következtében kialakításra kerül:
a) Gyomaendrőd, 0130/12. hrsz-ú kivett szemétlerakó telep művelési ágú, 3 ha 3675 m2 területű
ingatlan és a
b) Gyomaendrőd, 0130/15. hrsz-ú kivett hulladéktelep művelési ágú, 20 ha 5591 m2 területű
ingatlan.
A telekalakítást a Szarvasi Körzeti Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltsége 800.007/2011.
ügyiratszámú, 2011. évi március hó __ napján jogerőre emelkedett határozatával engedélyezte.
A Vevő a Gyomaendrőd, 0130/15. hrsz-ú ingatlan 1 ha 5496 m2 területű földrészletéből a
tulajdoni hányada alapján őt megillető 5243 m2területet a Gyomaendrőd külterület 0130/15. és
0130/12. hrsz-ú földrészletek telekhatár-rendezése jogcímén átengedi a telekhatár-rendezés során
kialakuló 3 ha 3675 m2 területű Gyomaendrőd külterület 0130/12. hrsz-ú földrészletre, és
hozzájárul ennek ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez.
8./ Szerződő felek az adásvétel tárgyát képező ingatlanrész vételárát 694.000.- Ft (azaz:
Hatszázkilencvennégyezer forint) összegben határozzák meg, melyet a Vevő jelen szerződés
hatálybalépésétől számított 30 napon belül fizet meg az Eladóknak a 3./ pontban meghatározott
tulajdoni hányadok szerint.
9./ A Vevő a II/8./ pontban meghatározott vételár összegét átutalással köteles teljesíteni a
következők szerint:
Szarvas Város Önkormányzata: 271.285,- Ft (azaz: Kettőszázhetvenegyezer-kettőszáznyolcvanöt
forint) 10402142-21423475 bankszámlára,
Csabacsűd Község Önkormányzata:
32.130,- Ft (azaz harminckettőezer-egyszázharminc
forint) 53900038-15010005 bankszámlára,
Csárdaszállás Község Önkormányzata:8.330,- Ft (azaz nyolcezer-háromszázharminc forint)
53200053-11048699 bankszámlára,
Kardos Község Önkormányzata:
12.630,- Ft (azaz tizenkettőezer- hatszázharminc forint)
11733058-15347055 bankszámlára,
Kétsoprony Község Önkormányzata: 22.695,- Ft (azaz huszonkettőezer-hatszázkilencvenöt forint)
11733003-15345187 bankszámlára,
Kondoros Nagyközség Önkormányzata: 91.400,- Ft (azaz kilencvenegyezer-négyszáz forint)
11773003-15346676 bankszámlára,
Örménykút Község Önkormányzata: 8.605,- Ft (azaz nyolcezer-hatszázöt forint) 1173305815347206 bankszámlára,
Hunya Község Önkormányzata: 12.145,- Ft (azaz tizenkettőezer-egyszáznegyvenöt forint)
53200022-11054106 bankszámlára.
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10./ Szerződő felek kijelentik, hogy a I/2./ pontban írtakon túl a jogügylettel érintett ingatlanok
per-, teher- és igénymentesek. Ezért feltétlen szavatosságot vállalnak.
11./ A Felek kijelentik, hogy a Gyomaendrőd külterület 0130/15. hrsz. alatti 20 ha 5591 m2
területű hulladéktelep művelési ágú ingatlan tulajdonjoga és a I/3./ pont szerinti tulajdoni
hányadok változatlanok maradnak.
12./ A jelen jogügylettel felmerülő szerződéskötési költség, ingatlan-nyilvántartási szolgáltatási díj
és tulajdonszerzési illeték a Vevőt terheli.
Szerződő felek kijelentik, hogy jogi személynek minősülő, devizabelföldi szervezetek, és jelen
szerződés megkötésének részükről jogszabályi akadálya nincs.
13./ Az Eladók jelen megállapodás aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak
ahhoz, hogy a II/7./ pontban meghatározott ingatlanrész a Vevő tulajdonába kerüljön, és az
adásvétel jogcímén a Vevő javára az ingatlan-nyilvántartásába bejegyzést nyerjen.
14./ Az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével, a tulajdonjog átírására
vonatkozó kérelem Földhivatalhoz történő benyújtásával, a NAV 11B400. adatlap aláírásával,
valamint a jogügylettel kapcsolatos peren kívüli ügyek intézésével, különösen a földhivatali
eljárásban esetlegesen szükségessé váló szerződés módosítás elkészítésével és aláírásával a
szerződő felek megbízzák Dr. Timár Gyöngyi ügyvédet (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 4.).
Az ügyvéd megbízása a Földhivatal tulajdonjogot bejegyző, ill. a NAV Illetékfőosztály illetéket
kiszabó határozatának kézhezvételével kapcsolatos eljárásra nem terjed ki. A szerződő felek a
jelen okiratot egyidejűleg egyszerűsített tényvázlatként is elfogadják, mivel az valamennyi általuk
megjelölt tényt, és adatot helyesen tartalmaz.
15./ A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadók. Jelen megállapodás valamennyi szerződő fél általi aláírással lép hatályba.
A szerződő felek a jelen adásvételi szerződést - annak elolvasása és értelmezése után - mint
akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg és jóváhagyólag írták alá. Ezen szerződés 5
(azaz: öt) oldal terjedelmű és 12 (azaz: tizenkettő) egymással szó szerint egyező eredeti
példányban készült, amelyből 1-1 példányt a szerződő felek ellenjegyzés után az eljáró ügyvédtől
átvettek.
Kelt: Gyomaendrődön, 2011. évi március hó __ . napján
……………………
Várfi András
Polgármester

………………..
Dr. Csorba Csaba
jegyző

…………………
Dankó Béla
polgármester

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

KondorosNagyközség Önkormányzata

Vevő

Eladó

P.H.
………………..
Babák Mihály
Polgármester

……………………
Zsindely Ferencné
jegyző

P.H.
…………………
Dr. Melis János
jegyző

…………………
Molnár József
polgármester
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……………………
Kasikné Csík Zsuzsanna
jegyző

Szarvas Város Önkormányzata
Eladó

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Eladó

P.H.

P.H.

………………..
……………….
Petneházi Bálintné
Dr. Földesi Szabolcs
Polgármester
jegyző
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Eladó

…………………… ……………………
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit
polgármester
jegyző
Kétsoprony Község Önkormányzata
Eladó

P.H.

P.H.

………………..
……………………
Petényi Szilárdné
Miskó Bence
Polgármester
körjegyző
Hunya Község Önkormányzata
Eladó

…………………… …………………….
Brlás János
Zsindely Ferencné
polgármester
jegyző
Kardos Község Önkormányzata
Eladó

P.H.

P.H.
……………………
…………………..
Szakács Jánosné
Miskó Bence
Polgármester
körjegyző
Örménykút Község Önkormányzata

P.H.
Ügyvédi ellenjegyzés:
Alulírott Dr. Timár Gyöngyi – 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 4. sz. alatti székhelyű – ügyvéd
kijelentem, hogy az általam készített jelen ingatlan adásvételi szerződést a felek, mint akaratuknak
mindenben megfelelő okiratot előttem saját kezűleg írták alá, ezért az okiratot
ellenjegyzem Gyomaendrődön, 2011. évi március hó ___. napján
Határidő: azonnal
44. Napirendi pont
Rendezvények 2011-ben
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat 2011 évi rendeletében a képviselő-testület
6 millió Ft-ot különített el a városban az év során tartandó rendezvények finanszírozására.
A korábbi évektől eltérően ennek az összegnek a felhasználását átláthatóvá, követhetővé kívánják tenni.
Az előzetes tervezés alapján ebből az összegből az alábbi táblázatban szereplő rendezvényeket kívánják
megrendezni: XIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál (április 30-május 1) 3 millió Ft; XIII. Nemzetközi
Halfőző Verseny (augusztus 20) 1 millió Ft; Nemzeti ünnepek: március 15., Hősök Napja május 29.
;augusztus 20., ;október 23., 600.000 Ft. A fennmaradó 1.400.000 Ft a fenti rendezvényeken kívül
támogatni kívánt rendezvények finanszírozására kerülne felhasználásra. Jelenleg az alábbi három ilyen
rendezvénnyel kapcsolatos kérelem érkezett az önkormányzathoz: XV. Jubileumi Nemzetközi
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Volkswagen Bogártalálkozóra (augusztus 5-7.) a javasolt támogatás 300.000 Ft; II. Pünkösdi Bográcsos
Ételfőző Fesztivál és Családi Napra szintén 300.000 Ft; és a Bowling Étterem IX. könnyűzenei
koncertjére 400.000 Ft.
A korábbi évekhez hasonlóan javasolt, hogy legyen tartalékalap is megjelölve az év során most még nem
ismert rendezvények esetleges támogatására. A javasolt tartalékalap összege 400.000 Ft.
Toldi Balázs alpolgármester visszautalt a képviselő-testület 2010. december 23-i ülésére, melyen a
Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény tevékenységi körének
felülvizsgálata során a beterjesztett alternatívák közül a B. alternatívár fogadta el a testület, melynek
lényege, hogy nem kívánnak az intézmény jelenlegi tevékenységi körén módosítani. Értelem szerint így az
A. alternatívában foglaltaknak már nem volt aktualitásuk, melynek 1. pontja arról szólt, hogy az
önkormányzat az intézmény feladat körébe utalja az ott felsorolt városi kulturális rendezvények
szervezését. Nem emlékszik arra, hogy azt követően született e a testület részéről ezt támogató döntés. A
kérdése ezzel kapcsolatban, hogy ki adott felhatalmazást az intézménynek arra, hogy megkezdje ezeknek a
városi rendezvények szervezését.
Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte, a már lezajlott március 15-i városi ünnepség milyen
költségből lett finanszírozva, milyen határozat alapján és ki engedélyezte ennek az összegnek a kifizetését.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, gyakorlatilag itt arról van szó, hogy ellentétes az intézkedés a
testület döntésétől. Hiába döntött úgy a testület, hogy ne az intézmény legyen a rendezvények szervezője,
ennek ellenére még is ő. Akkor minek ülnek itt a képviselők és minek hoznak döntéseket. Nem a
rendezvényekkel van problémája, mert természetesen azt szervezze valaki, de azért tartsák már magukat a
testület döntéséhez. Meg lett volna a lehetőség arra, hogy a januári ülésre ezt a témát újra előterjesztik.
Nem most, és ilyen módon ismét a testület elé hozni.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő kérte az intézmények vezetőit, hogy lehetőség szerint, amikor az
intézményüket érintő téma kerül, beterjesztésre legyenek jelen a véleményező bizottságok ülésein. Így az
előkészítés időszakában lenne lehetőség arra, hogy a képviselők választ kapjanak az őket érdeklő
kérdésekre, kellő mértékben tájékozódnának az adott témáról, és nem a testületi ülésen kerülnének olyan
kellemetlen helyzetbe, mint ahogy személye került a Pap Zsigmond hagyaték tárgyalása során.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök emlékezte szerint az említett decemberi ülésen arról volt szó,
hogy a 6 millió Ft-ot nem utalják át az intézmény költségvetésébe, viszont arról nem volt szó, hogy nem
bízzák meg a rendezvények szervezésével. Ezt kellene megnézni, hogy pontosan mi is volt a döntés, mert
ez egy nagyon fontos dolog ebben az ügyben.
Várfi András polgármester egyetértett a fentiekkel, ugyanakkor fontos az is, hogy a Tourinform Iroda
beintegrálódott ebbe az intézménybe. Tehát, ha az iroda végezte az elmúlt években ezt a tevékenységet,
melynek jogutódja a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény, akkor
természetes, hogy ez az intézmény lesz a rendezvények szervezője. Az említett ülésen valóban elhangzott,
hogy az intézmény nem kapja meg ezt a 6 millió Ft-ot, hanem az egyes rendezvényekről költségvetést
köteles készíteni, és az alapján dönt majd a testület. Igy került jelen előterjesztés most a testület elé.
Toldi Balázs alpolgármester ismertette azt a jegyzőkönyvi részt, ami az említett decemberi ülés 20.
napirendi pontjáról készült. Ez alapján a testület a B. alternatívát fogadta el. Egyet értett azzal, amit
Polgármester úr is elmondott, hogy ezeket a rendezvényeket a Tourinform iroda szervezte, ami időközben
átkerült az intézményhez. Viszont nem értette, hogy miért kellett akkor a testületnek erről dönteni, mikor
ez már eldöntött volt, csupán az nem volt az iroda helye nem volt eldöntött. Az említett 20. napirendi pont
A. alternatívájában – ami nem került elfogadásra - az is szerepelt, hogy az intézmény vezetője készítsen el
egy költségvetés tervezetet rendezvényekről és azt terjessze be a testület januári ülésére.
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Ehhez képest azóta három hónap telt el, volt két testületi ülés és a testület semmiféle információt nem
kapott a rendezvényekről. Ha januárban ezt megkapják, most nem kellene erről vitázni.
Dr. Szonda István intézményvezető hangsúlyozta, az intézmény folyamatosan egy létbizonytalanságban
kell, hogy dolgozzon, mert ha új szabály nincs, akkor a régi szerint kell eljárniuk, hiszen ezt a két nagy
városi rendezvényt mindenképpen meg kell csinálni. Gyakorlatilag itt egy információ hiány miatt állt elő
ez a helyzet, amiről az intézmény nem tehet. Próbálták végezni a dolgukat és minimális költségvetetésből
megoldani ezt a két rendezvényt, amelyek közül a Sajt-és Túrófesztiválnak kellene a nagyobb prioritást
élvezni. Nagyon jó lenne, és örülne annak, ha a döntési mechanizmus utolérné a történéseket. Egyszerűbb
lenne a munkájuk, nem egy bizonytalan helyzetbe kellene dolgozniuk, egyetértve azokkal, akik ezt
kifogásolják.
Poharelec László képviselő egyetértve az intézményvezetővel, továbbra is az volt a véleménye, és
értelmezése szerint a testület a decemberi ülésén döntött arról, hogy nem adja oda a rendezvények
szervezését az intézménynek.
Felkérte a Jegyző urat ismertesse szó szerint az említett testületi döntés tartalmát.
Dr. Csorba Csaba jegyző felolvasta az 534/2010.(XII.23:9 Gye. Kt. határozatot: Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván módosítani a Közművelődési - Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény működési rendszerének, tevékenységi körének jelenlegi formáján.
Ez azt jelenti, hogy meg kell nézni az intézmény tevékenységi körét, melyben szerepel a rendezvények
megszervezése. Akkor ott a pénzeszköz forrásáról volt a vita, mely a 2011 évi költségvetés elfogadásáig
nem állt rendelkezésre, továbbá az sem volt meg, hogy milyen rendezvényeket kíván támogatni a város,
hiszen az egy költségvetési kérdés, tehát a költségvetésben kell biztosítani erre a fedezetet.
Tisztelettel vette a kritikákat, amennyiben az előkészítéssel kapcsolatban bár milyen jelegű probléma volt,
és ebben az esetben tisztelettel elnézést kért az érintettektől. Megítélése szerint mindenkinek meg van a
felelősségi köre az előterjesztések előkészítésében. Természetesen, ha ez a hivatal felelőssége, úgy a
szükséges felelősségre vonást meg fogja tenni. Ugyanakkor, ha egy intézmény feladatkörébe és
hatáskörébe tartozik egy rendezvény megszervezése, akkor minimum közös erővel történik ezeknek az
előkészítése, megvalósítása, és adott esetben a testület elé történő beterjesztése, mint ahogy ez most
megtörtént. A rendezvény alap felosztásáról a költségvetési rendelet elfogadását követően a februári soros
ülésre kapott tájékoztatást a testület, amit akkor elnapoltak. Ez azonban nem érinti a rendezvény
szervezésének a jogát, vagy, hogy bármilyen más intézkedést tett volna a testület arra, hogy a
rendezvényeket meg kívánja hirdetni, vagy, hogy más módon kívánja elláttatni ezt a feladatot.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint, ha nincs is egyértelmű szabályozás, attól függetlenül
lehetett volna tájékoztatni a testületet, hogy adott esetben a 3 millió Ft-ot mire akarják elkölteni. A januári
ülésre már be lehetett volna nyújtani.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, a Jegyző úr által felolvasott döntést megelőzően a négy
pontból álló A. alternatíváról szavazott a testület, amit nem fogadtak el. Ennek első pontja szólt arról,
hogy a rendezvények szervezését az intézmény feladatkörébe utalják, de mivel ezt nem fogadta el a
testület így nem beszélhetnek arról, hogy megbízták az intézményt. A maga részéről ezt a döntést így
értelmezi.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, abból a tekintetből igaz, hogy nem bízták meg az
intézményt, de nem is változtattak rajta. Így a rendezvényt annak kell előkészíteni, akinek eredetileg a
tevékenységi körébe tartozott. Ez pedig mindig is a Tourinform Iroda feladatkörébe tartozott. Két ilyen
rendezvény volt – ezt a Képviselő úr is nagyon jól tudja – a Sajt és Túró Fesztivál és az Augusztus 20-i
rendezvény.
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Márjalaki József bizottsági elnök ismételten megkérdezte, a március 15-i rendezvény milyen forrásból
lett finanszírozva, ki engedélyezte, és milyen határozat alapján.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető hozzáfűzte, az intézmény alapító okiratában, - melynek része a
Tourinform Iroda szolgáltató tevékenysége, - szerepel, a kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
megszervezése. Ennek alapján nem kellett volna ismételten az intézmény feladat körébe utalni ezt a
feladatot, hiszen az alapból ott volt. A március 15-i rendezvénnyel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal
nevére lettek a számlák kiállítva, és a költségvetési rendelet alapján a 6 millió Ft lehet a forrása.
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy ebből az alapból erre a rendezvényre nem biztosítja a forrást, akkor
a hivatal egyéb szakfeladatain megjelenő kiadások terhére kell a 90.000 Ft-ot elszámolni – gondolt itt a
reprezentációs és egyéb kiadás nemekre.
Dr. Csorba Csaba jegyző a tisztánlátás érdekében szükségesnek tartotta felolvasni az említett A.
alternatívát, amit akkor a testület nem szavazott meg, Az abban foglaltaknak ugyanis van jelentősége.
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési - Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény feladatkörébe utalja a város kulturális rendezvényeinek szervezését az
alábbi rendezvények tekintetében:
Városi fesztiválok (Sajt- és Túró Fesztivál, Halfőző Verseny, stb.)
Városi ünnepségek (március 15, augusztus 20, október 23, stb.)
Turisztikai kiállítások (belföld-külföld)
Testvérvárosi kapcsolatok ápolásához tatozó rendezvények szervezése
Városi emlékművek, kegyhelyek gondozása, figyelemmel kísérése (a Zöldpark vagy a
Gyomaszolg bevonásával).
Dr. Szonda István készítsen el egy költségvetés tervezetet a rendezvényekről és azt terjessze be a 2011.
januári képviselő-testület ülésére.
A 2011. évi Költségvetési rendeletben meghatározott rendezvény alap összege marad az önkormányzat
tartalékai között megjelölve és az egyes rendezvények tényleges költségeinek megfelelő összege kerül
beépítésre az intézmény költségvetésébe.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Várfi András polgármestert, hogy
kezdjen tárgyalásokat az Endrődi Népház belső terének modernizálása, az udvari épület szálláshelynek
való kialakítására, és a Szent Antal ház kulturális értékének megóvása érdekében………
Mint ahogy a fentiekben is elhangzott a városi fesztiválok szervezése a Tourinform Iroda alapító okiratába
szerepelt, ezért nem kellett azt az intézmény alapító okiratában szerepeltetni, a megbízása nem terjed ki
ezen rendezvényeknek a szervezésére. Ennek megfelelően jelenleg egy tervezet szerepel a testület előtt,
amit valóban nem szükséges elfogadni. Azt a kritikát azonban el kell fogadni, hogy ez a tervezet későn
került beterjesztésre, mely kritikát a korábbi hozzászólásában el is ismert.
Poharelec László képviselő véleménye szerint az elmondottak alapján egy kettőség alakult ki az
intézménynél, ugyanis elvileg ott volt nála a feladat, mert azt megörökölte a Tourinform Irodával, viszont
a testület hozott egy olyan döntést, hogy még sem az intézményé a feladat. Akkor most melyik az
erősebb? Ez alapján a testület fölöslegesen hozta azt a döntést, hogy ne legyen az intézménynél a
rendezvényszervezés, ami egyébként meg ott van. Először talán a Tourinform Iroda alapító okiratát kellett
volna módosítani, majd azt követően dönteni, hogy a rendezvények szervezése maradjon az művelődési
háznál, vagy a hivatalban, stb. Ennek a jogi dolognak a rendezését, a kettősség megszüntetését elő kellett
volna készíteni, és azt az Ügyrendi bizottságnak véleményezni.
Jelenleg egy olyan kényszerhelyzet állt elő, hogy a testület nem tehet mást, mint elfogadja azt, hogy
legyen Sajt és Túrófesztivál Gyomaendrődön. A jövőben a testület elő kerülő előterjesztések jobban
legyenek előkészítve, és a hozott döntéseknek legyen súlya.
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Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint most azzal kellene foglalkozni, hogy az egyes
rendezvényekre beterjesztett költségvetések reálisak e, ugyanakkor az előterjesztés tartalmaz még három
rendezvény támogatására irányuló kérelmet. A maga részéről javasolta még a Besenyszegi Cibere
Gyermeknap megrendezését is támogatni a tartalékból. Évek óta megrendezett, jól sikerült rendezvény,
igény van rá.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, nagyon sok más rendezvényt sem tartalmaz ez az előterjesztés,
azok megrendezésére évek óta az alapokból lehet pályázni. Cibere minden évben kapott pályázati
támogatást a gyermeknap megrendezésére.
Márjalaki József bizottsági elnök, módosító javaslattal élt a 6 millió Ft rendezvényalap felosztásáról. Az
idő rövidsége miatt a Sajt és Túrófesztiválra betervezett költségvetést el kellene fogadni, a 3 millió Ft-on
nem kellene változtatni. A Nemzetközi Halfőző Verseny 600.000 Ft, Nemzeti ünnepek 200.000 Ft,
Bogártalálkozó 300.000 Ft, Pünkösdi Bogrács Nap 500.000 Ft, Bowling Könnyűzenei koncert 800.000 Ft,
Mindenki karácsonya 200.000 Ft. A tartalék összege ez alapján 400.000 Ft. Kérte továbbá, hogy a
rendezvényekből visszajövő Áfa összegét, ami kb. 800.000 Ft, tegyék a Halfőző verseny összegéhez, így
az kiegészül 1.500.000 Ft-ra. Véleménye szerint a javasolt összegekből a rendezvényeket meg lehet
rendezni. Kérte a képviselőket fogadják el a módosító javaslatát.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető kiegészítésként elmondta, a kiadásokhoz kapcsolódó Áfa
valóban visszaigényelhető, viszont a bevételekhez kapcsolódó Áfát be kell fizetni. Így a kiegészítést oly
módon lenne célszerű megtenni, hogy a visszaigényelhető és a befizetendő Áfa közötti különbözet áll
plusz forrásként rendelkezésre. Összegszérűsíteni nem lehet, mert nem tudható, hogy a kiadások közül
mennyi lesz az a tétel, amihez ténylegesen kapcsolódik visszaigényelhető Áfa. Például a munkabérek,
reprezentációs kiadások Áfája nem igényelhető vissza.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök aggályosnak tartotta, hogy a Halfőző versenyt 600.000 Ft-ból ki
lehet e hozni, főként amiatt, hogy nem tudjuk mennyi lesz az Áfa összege.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő egyetértett a fentiekkel, de ebből a rendezvényből is lesz
visszaigényelhető Áfa, és ha annak összegét hozzáteszik, úgy már lényegesen több pénzből tud
gazdálkodni az intézmény.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök túlzottnak tartotta a Bográcsnapi rendezvényre és a Bowling
rendezvényre javasolt összegeket. Nyilván, hogy ennyi összegből ezeket nem lehet megrendezni, de azért
a városi rendezvényeket se bizonytalanítsák el, azokra még is csak több pénzt kellene adni. Csak a saját
rendezvényeinknek kellene prioritást élvezni.
Poharelec László képviselő áttekintve a beterjesztett költségvetési tervezeteket, azok között nem talált
szponzori támogatást. Reklám bevételre terveztek 200.000 Ft-ot. Igen is keresni kell a lehetőségeket a
szponzorokra, és vannak lehetőségek a kiadások csökkentésére is. Bízott abban, hogy Dr. Szonda István
színvonalas rendezvényt fog biztosítani Augusztus 20-án is, bizonyítva azt, hogy ezt a szívügyének
tekinti.
Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte Dr. Szonda István intézményvezetőt, hogy
elfogadhatónak tartja e az általa javasolt összegeket a városi rendezvények tekintetében.
Dr. Szonda István válasza igen, a Sajt és Túrófesztivált és a Halfőző versenyt igyekezni fognak a
rendelkezésre álló keretből kigazdálkodni. Számára inkább a nemzeti ünnepek megrendezése aggályos,
ugyanis a március 15 ünnepséget is igyekeztek nagyon minimális költségből megrendezni, és így is
80.000 Ft volt, akkor a többi nemzeti ünnepi rendezvényre a hiányzó összeget az intézmény kell, majd
kipótolni?
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Ez azért is aggályos, mert az első hónapban megjelent helyi újság költségét is az intézmény
költségvetéséből kell kifizetniük, miután a testület részéről született egy visszamenőleges döntés arról,
hogy elveszik a pénzt az újságtól. Ezt a mínuszt az intézménynek ki kell gazdálkodni.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök a fentiekre figyelemmel javasolta, hogy a nemzeti ünnepek
költségét emeljék meg 200.000 Ft-al, úgy hogy a Bogrács napjából is és a Bowling rendezvényből is
elvesznek 100.000-100.000 Ft-ot.
Poharelec László képviselő véleménye szerint a nemzeti ünnepeknél inkább a költségeket kellene faragni.
A március 15-i rendezvénynél is vannak olyan költségek, amelyeket sokkal olcsóbban meg lehetett volna
oldani. Példaként említette, hogy hosszú évek alatt nem kellett fizetni a hangosításért, vállalta, hogy a
meglévő technikával a technikus kollégának segít a hangosításban és mindjárt nem fog pénzbe kerülni.
Ugyanakkor a vendégek étkeztetését is meg lehet oldani a Gondozási Központ konyhájáról, nem kell
étterembe vinni őket, így ez is sokkal kevesebbe kerül. Számtalan lehetőség van a költségek
csökkentésére.
Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte, eddig ezek az ünnepek milyen összegből kerültek
megrendezésre. Tudomás szerint ezeket a nemzeti ünnepeket eddig az iskolák rendezték.
Marton Dániel képviselő kérdése volt az intézményvezető felé, hogy ezekkel a költségkeretekkel van e
reális esély arra, hogy a rendezvények színvonala stagnál, vagy adott esetben emelkedni tud.
Dr. Szonda István intézményvezető válaszolva elmondta, nincs értesülése arról, hogy korábban
mennyibe kerültek ezek a nemzeti ünnepek. A március 15-ét az iskola most is ingyenesen vállalta.
Igyekeztek a költségeket csökkenteni, de a 80.000 Ft így is összejött. Minden felajánlást, segítséget
szívesen fogadnak, a testület kezében van a döntés, az intézmény úgy dolgozik, ahogyan döntenek.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő véleménye szerint jó lenne, ha valamennyi érintett együtt
gondolkodna, hiszen a cél közös, és nyilván a vállalkozók is jobban besegítenének.
Poharelec László képviselő felajánlotta, hogy a hangosításban segít a technikus kollégának, ugyanakkor
magára vállalta a szónoknak a megvendégelését. Ugyanakkor megjegyezte, a városi koszorút talán nem az
intézménynek kellene megvenni, oldják meg a városháza költségvetéséből. Ezekkel a felajánlásaival
48.000 Ft-ot lefaragott egy rendezvény költségvetéséből, talán a képviselő társaknak is követniük kellene
ebben.
Várfi András polgármester lezárta vitát, majd figyelemmel Márjalaki József módosító indítványára, kérte
a képviselőket, hogy az egyes rendezvényekre javasolt költségekről külön-külön szavazzanak.
III. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál rendezvényre javasolt költség 3.000.000 Ft.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
166/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 4/2011.
(II.17.) önkormányzati rendeletben rendezvény alap címén meghatározott 6 millió Ft-ból a III.
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Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál (április 30-májuss 1.) rendezvényre 3 millió Ft felhasználását
engedélyezi.
Határidő: azonnal
XIII. Nemzetközi Halfőző Verseny rendezvényre javasolt összeg 600.000 Ft.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi
Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás,
Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
167/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 4/2011.
(II.17.) önkormányzati rendeletben rendezvény alap címén meghatározott 6 millió Ft-ból a XIII.
Nemzetközi Halfőző Verseny (augusztus 20.) rendezvényre 600.000 Ft felhasználását
engedélyezi.
Határidő: azonnal
Nemzeti ünnepekre javasolt összeg: 200.000 Ft.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, és 2 tartózkodás mellett az alábbi elutasító
döntést hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József nem, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné
nem, Lehóczkiné Timár Irén nem, Marton Dániel nem, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás, Poharelec
László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
168/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete többségi igen szavazat hiányában nem fogadja el a
nemzeti ünnepekre javasolt 200.000 Ft-ot.
Határidő: azonnal
XV. Jubileumi Nemzetközi Volkswagen Bogártalálkozó rendezvényre javasolt támogatási összeg 300.000
Ft.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
169/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 4/2011.
(II.17.) önkormányzati rendeletben rendezvény alap címén meghatározott 6 millió Ft-ból a XV.
Jubileumi Nemzetközi Volkswagen Bogártalálkozó (augusztus 5-7.) rendezvényt 300.000 Ft-al
támogatja.
Határidő: azonnal
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II. Pünkösdi Bográcsos Ételfőző Fesztivál és Családi Nap rendezvényre javasolt támogatási összeg
500.000 Ft.
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett támogatta,
és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József nem, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet
igen, Iványi Lajosné nem, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Marton Dániel nem, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó
igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András tartózkodás.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
170/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 4/2011.
(II.17.) önkormányzati rendeletben rendezvény alap címén meghatározott 6 millió Ft-ból a II.
Pünkösdi Bográcsos Ételfőző Fesztivál és Családi Nap rendezvényt 500.000 Ft-al támogatja.
Határidő: azonnal
A Bowling Étterem IX. könnyűzenei koncertjére javasolt támogatási összeg 800.000 Ft.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett támogatta,
és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József nem, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet
igen, Iványi Lajosné tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Marton Dániel nem, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési
Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
171/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 4/2011.
(II.17.) önkormányzati rendeletben rendezvény alap címén meghatározott 6 millió Ft-ból a
Bowling Étterem IX. könnyűzenei koncertje rendezvényt 800.000 Ft-al támogatja.
Határidő: azonnal
Mindenki Karácsonya rendezvény támogatására javasolt összeg 200.000 Ft.
A képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellet a javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen,
Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen,
Poharelec László tartózkodás, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
172/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 4/2011.
(II.17.) önkormányzati rendeletben rendezvény alap címén meghatározott 6 millió Ft-ból a
Mindenki Karácsonya rendezvényt 200.000 Ft-al támogatja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester az összesítés után megállapította, hogy a 6 millió Ft-ból 5.400.000 Ft-ról
döntött a testület, viszont a nemzeti ünnepekre javasolt 200.000 Ft-ot nem fogadta el a testület, tehát arra
egyenlőre nincs forrás.

285

Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő módosító javaslattal élt, és javasolta a 200.000 Ft-ot plusz 100.000
Ft-al kiegészíteni a tartalékból, így a 300.000 Ft, már elegendő lehet a nemzeti ünnepek lebonyolítására.
Poharelec László képviselő megjegyezte, nincs kifogása az összeg kiegészítése ellen, de itt már kétszer
48.000 Ft le lett véve, ami közel 100.000 Ft.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító javaslatról.
A képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a
javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen,
Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József
tartózkodás, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László nem, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
173/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 4/2011.
(II.17.) önkormányzati rendeletben rendezvény alap címén meghatározott 6 millió Ft-ból a
Nemzeti ünnepek: március 15., Hősök Napja május 29.augusztus 20., október 23., rendezvényekre
300.000 Ft felhasználását engedélyezi.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester indítványozta, hogy Márjalaki József javaslata alapján döntsenek arról, hogy
a Sajt és Túró fesztivál illetve a Halfőző verseny rendezvények kiadásaihoz kapcsolódó Áfa visszatérülés,
illetve a bevételek után befizetendő Áfa összeg közti különbség összegével megnövelik a XIII.
Nemzetközi Halfőző Verseny rendezvényre felhasználható keretösszeget.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
[Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
174/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a III. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál illetve a XIII.
Nemzetközi Halfőző Verseny rendezvények kiadásaihoz kapcsolódó Áfa visszatérülés, illetve a
bevételek után befizetendő Áfa összeg közti különbség összegével megnöveli a XIII. Nemzetközi
Halfőző Verseny rendezvényre felhasználható keretösszeget.
Határidő: azonnal
Dr. Csorba Csaba jegyző a jogi helyzet tisztázása érdekében megkérdezte a képviselőket, hogy nem
vitatott most már az, hogy a rendezvények szervezésért a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény a felelős, és ő fogja benyújtani a rendezvények költségvetését a jövőben?
Toldi Balázs alpolgármester reagálva elmondta, így most már egyértelmű, de a jövőben jó lenne, ha nem
márciusban kapnák meg az évi rendezvények költségvetési tervezetét.
Poharelec László képviselő egyetértett a fentiekkel, az idei évre rendben van, de a jövőre vonatkozóan a
kettősséget meg kell szüntetni, és elő kell terjeszteni, hogy mi lesz a rendezvények sorsa.
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Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva megjegyezte, így egyértelművé vált, hogy kinek a joga az
előterjesztés, amit a hivatal koordinál, de annak felelőssége nem a hivatalé.
45. Napirendi pont
Raiffeisen Mindenki Ebédel 2010-2011
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottsági elnökét röviden
ismertesse az előterjesztés lényegét.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az idei évben a Gyermekétkeztetési Alapítvány a
Raiffeisen Bank Zrt.-vel közösen hirdeti meg a „Mindenki Ebédel” programot. Az Alapítvány támogatói
segítségével szeretné megoldani, hogy hazánk településein ne csak a szorgalmi időszakban, hanem azon
kívül hétvégeken, iskola szünetekben is minden óvodás és általános iskoláskorú gyermek rendszeresen
táplálkozzék. Pályázatot kizárólag települési önkormányzatok nyújthatnak be. Egy település maximum 30
gyermek ellátására pályázhat. A pályázat önrész mentes! Egy gyermek fél éves ellátása a jelen pályázat
keretében átlagosan 40.000 forintba kerül. Ez magában foglalja a 2011. év 05-2011. X. havi valamennyi
hétvégéjére 1-1 adag, a nyári és az őszi szünetre naponta 1-1 adag, így fél évre minimum 80 adag ennivaló
átadását. Önkormányzatunk 2006 óta vesz részt ebben a programban, az ételek kiosztását a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola bonyolította. A gond az lesz, hogy nagyon könnyen fognak találni 30
rászoruló gyermeket.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket támogassák a pályázat
benyújtását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
175/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Raiffeisen Bank Zrt. és a
Gyermekétkeztetési Alapítvány Mindenki Ebédel 2010-2011. pályázat benyújtásával.
Határidő: azonnal
46. Napirendi pont
Szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat kérelme utcai szociális munka szociális szolgáltatás
bevezetésével kapcsolatban
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, A szarvasi Ótemplomi
Szeretetszolgálat a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással (továbbiakban KKTT) kötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz. A Szeretetszolgálat a
Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő szervezet, amely egy sikeres DAOP
pályázattal 4 új szolgáltatással tudja bővíteni a szolgáltatási körét. Ezek az utcai szociális munka,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fogyatékos személyek és demens személyek nappali ellátása. A
szolgáltatások beindítása folyamatban van. Mivel a szarvasi kistérségben nem biztosított az utcai szociális
munka, ezért a Szeretetszolgálat a kistérség önkormányzatainál a megállapodás módosítását követően
biztosítaná a szolgáltatást. Önkormányzatunk számára az utcai szociális munka nem kötelezően ellátandó
feladat, a szociális törvény értelmében a szolgáltatás 50.000 fő lakosságszám felett kötelező. Az
önkormányzat saját intézmény fenntartásában nem kívánja a feladatellátást bevezetni, azonban az ellátás
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jól illeszkedik a gyomaendrődi szociális ellátórendszerhez, ezért javasolta, hogy a Képviselő-testület
járuljon hozzá az utcai szociális munka tekintetében a társulási megállapodás módosításához.
Az elmúlt évek tapasztalata, hogy egy évben egy-egy hajléktalan személy krízis helyzetét kellett
megoldani, melyet a Térségi Szociális Gondozási Központ végzett, az azonnali ellátást –étkezés,
tisztálkodás - követően a Békési Hajléktalan Szállóra szállította a hajléktalan személyt. Ezt követően
amennyiben a testület támogató döntést hoz, a Szeretetszolgálat fogja ellátni ezt a feladatot, Szarvasra
fogja beszállítani a krízisben lévő személyt.
Összegezve, anyagi kötelezettséget az önkormányzatunk részéről nem igényel.
Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fogyatékos
személyek és demens személyek nappali ellátása azért ugyan úgy marad a Térségi Szociális Gondozási
Központnál? ---- Igen.
További kérdés, hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület vita nélkül egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
176/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Szarvasi Ótemplomi
Szeretetszolgálat utcai szociális munka szociális szolgáltatás bevezetésével kapcsolatos
kérelmének, az utcai szociális munka tekintetében hozzájárul a KKTT megállapodás
módosításához.
Határidő: azonnal
47. Napirendi pont
Tájékoztatás a 2011. évi pályázati lehetőségekről
/ Lehóczkiné Timár Irén képviselő távozott az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 11 fő./
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse a
napirendi pontot.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, 2011. január 14-én lépett hatályba az Új Széchenyi Terv,
mely az alábbi hat alterületre lett osztva: Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program;
Zöldgazdaság-fejlesztési Program; Vállalkozásfejlesztési Program; Tudomány - Innováció Program;
Foglalkoztatási Program és Közlekedésfejlesztési Program.
A tájékozatót valamennyi bizottság véleményezte, és javasolják annak elfogadását a képviselő-testület
számára.
A képviselő-testület egyetértve a bizottságok javaslatával, egyhangú 11 igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi
Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
177/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi pályázati
lehetőségekről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
48. Napirendi pont
A 2011. évi szúnyoggyérítési feladatokról tájékoztató
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, az előterjesztés a 2011. évi szúnyoggyérítési
feladatokkal kapcsolatos meghívásos beszerzési eljárás eredményéről van szó. A legkedvezőbb ajánlatot a
Szemp-Air Kft.- RSZ-Coop Kft Konzorcium nyújtotta be, így a az elmúlt évekhez hasonlóan a Körösvölgyi Települések Regionális Szervezet tagtelepüléseinek területén ez a cég fogja végezni a szúnyoggyérítési feladatot.
Javasolta a testületnek a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen,
Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
178/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2011. évi szúnyoggyérítési feladatokkal kapcsolatos
meghívásos beszerzési eljárásról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
/ Lehóczkiné Timár Irén képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 12 fő./
48. Napirendi pont
Tájékoztató Vállalkozásfejlesztési Alap beszámolóinak elfogadásáról, támogatás visszavonásáról
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az előterjesztést.
Az önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló rendelete szerint, az alapból támogatást elnyert
pályázó, a támogatási cél megvalósulásáról, a támogatási időszak alatt évente január 31-ig szakmai
beszámolót köteles benyújtani. A szakmai beszámoló elfogadásáról a Pénzügyi bizottság dönt.
Amennyiben a támogatásban részesülő a szerződésben meghatározott feltételeket nem, vagy csak részben
teljesítette, a támogatást részben, vagy teljes egészében a Bizottság visszavonhatja
Pénzügyi bizottsága első körben 2011. február 15-i ülésén tárgyalta a Vállalkozásfejlesztési Alapból,
2009. évben támogatást elnyert pályázók, 2010. évről szóló szakmai beszámolóját.
Ezek a vállalkozások a következőek voltak:
Leontex Kft., Gyomaendrőd, Fő ú. 7-13. – 12 fő új munkahelyteremtésére nyert el 6.000.000 Ft
kamatmentes hitelt, 3 év futamidőre, 500.000 Ft/negyedév törlesztő részlettel.
- Széchenyi Zs. Vadásztársaság, Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 22. – 4 fő munkahely megtartására nyert el
2.000.000 Ft kamatmentes hitelt, 2 év futamidőre, 250.000 Ft/negyedév törlesztő részlettel,
- Ignácz Kft., Szolnok, Ságvári krt. 22. fsz. 1. – 12 fő új munkahelyteremtésére nyert el 6.000.000 Ft
kamatmentes hitelt, 3 év futamidőre, 500.000 Ft/negyedév törlesztő részlettel.
A Bizottság a szakmai beszámolók elfogadásáról ezen az ülésén nem döntött, a döntése előtt meg kívánta
ismerni a támogatást elnyert vállalkozások pályázati anyagát, támogatási szerződését, továbbá úgy döntött,
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hogy a támogatási cél megvalósulását helyszíni szemle során kívánja leellenőrizni. A helyszíni szemlére
mindhárom vállalkozás esetében 2011. március 4-én került sor.
A bizottság a Leontex Kft. és a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaságnál végzett helyszíni ellenőrzés során
eltérést nem észlelt, a támogatás célját megvalósultnak találta, a vállalt létszám foglalkoztatása a hitel
eddigi futamideje alatt végig megtörtént, a pályázatban vállalt beruházások megvalósultak.
Az Ignácz Kft. esetében viszont észrevételt tett a bizottság. A Kft. 12 fő foglalkoztatásra és melegkonyha
kialakítására nyújtotta be pályázatát. A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a melegkonyhás
étterem kialakítása még nem valósult meg, a beruházás munkái még folyamatban vannak. A vállalt 12 fő
foglalkoztatása pedig nem a pályázatban foglalt munkakörben történt meg. A 12 fő új munkavállaló
foglalkoztatása 2010-ben csak az utolsó két hónapban érte el a vállalt 12 fő létszámot. A Kft. a fizetési
kötelezettségeit általában késve teljesítette. Mivel a helyszíni szemle során a bizottság és a kft képviselői
eltérő véleményt képviseltek a pályázat céljának megvalósulásáról, teljesüléséről ügyvédi szakvélemény
kérésére került sor a kft. támogatásának ügyében. Az ügyvédi szakvéleményt az előterjesztés tartalmazza.
A bizottság második körben 2011. március 22-i ülésén tárgyalta a Vállalkozásfejlesztési Alapból, 2009.
évben támogatást elnyert pályázók, 2010. évről szóló szakmai beszámolóját, a helyszíni szemle során
tapasztaltak figyelembe vételével.
Leontex Kft. és a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság beszámolóját a bizottság elfogadta. Az Ignácz Kft.
esetében olyan döntést hozott a bizottság, hogy a Kft. részére megítélt és kifolyósított 6.000.000 Ft
összegű támogatást visszavonta, mivel a Kft. a szerződésben meghatározott feltételeket nem teljesítette, a
támogatás fő célja – ami a vállalt 12 fő új munkahely megteremtése és folyamatos foglalkoztatása – nem
valósult meg végig a hitel eddigi futamideje alatt. A támogatottnak a támogatási összeget a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegű kamattal vissza kell fizetnie.
Kérte azonban a testületet, hogy mérlegelje a bizottság döntését, ugyanis a pályázat benyújtásakor az
Ignácz Kft. egy olyan ingatlant jelölt meg fedezetként, ahol nem az önkormányzatunk áll első helyen,
hanem megelőzi egy pénzintézet jelzálog joga, ezért egy esetleges végrehajtás során kétséges a még
fennálló 4 millió Ft hitel megtérülése az önkormányzat részére. A Jegyző úr véleménye szerint azonban
nem lehet kétséges az összeg megtérülése, ennek alapján javasolja a testületnek, hogy fogadja el a
bizottság fentiekben ismertetett döntését.
Várfi András polgármester véleménye szerint a testületnek a fent említett hatályos önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, és az alapján dönteni. Nyilván a vállalkozó is elő tud adni olyan
mentőkörülményt, amit a döntés során figyelembe kell venni. Vegyék figyelembe a támogatói
szerződésben foglaltakat és az ügyvédi véleményt, aki a testület hatáskörébe tette a döntés jogát.
Illés János az Ignácz Kft. képviselője elmondta, úgy gondolja, akkor, amikor a Kft. erre a
vállalkozásfejlesztési alapra benyújtotta a pályázatot, akkor a bizottság felelősségteljes döntést hozott.
Nyilván nem azért szavazták meg a 6 millió Ft támogatást, hogy azt most a Kft a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresével növelt összegű kamattal visszafizesse az önkormányzatnak, hanem arra alapult a
támogató döntésük, hogy a konyhaprojektet a Kft. megvalósítsa, ami a turizmus jelenlegi állása szerint
elengedhetetlen. Az akkori pénzügyi bizottság egyik tagja akkor úgy nyilatkozott: „ilyen olcsón 12 fő új
munkahelyhez nem jut a város, mint ennek a támogatásnak az odaítélésével.” A támogató döntés
tudatában kezdte el a Kft. a létszám feltöltését, mindenkor a Munkaügyi Központhoz benyújtott havi
kérelmek alapján. A kiközvetített jó néhány fő nagy része azért nem vállalta a munkát, mert a nevéhez
kapcsolódó cégeknek rossz híre van – nem fizetnek rendesen a dolgozóknak stb.- ezeket a negatív
megítéléseket azonban visszautasította. 1995-2005 között 150 munkahelyet teremtettek Gyomaendrődön,
akik becsülettel mindig megkapták a bérüket. E miatt nagyon nehezen tudták a 12 fő létszámot feltölteni,
de minden hónapban emelkedett a létszám, és valóban csak év végére érte el a 12 főt. A dolgozók ugyan
abban a munkakörben dolgoznak, mint ami a pályázati kiírásban szerepelt, mert a konyha projekt még
nem készült el. A bérét mindenki megkapta, és a pályázati célban megfogalmazott célra használták fel a
támogatás összegét. Közel 9 millió Ft-ot fizettek ki bérre, és a kapott támogatásból 2 millió Ft-ot
visszafizettek az önkormányzatnak. Megítélésük szerint ez által a pályázati célnak megfelelnek.
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Természetesen felelősségteljes döntést várnak a testülettől, olyat, ami elfogadható mindkét fél számára.
Kérik az egyenlő elbírálás módját azonos témában, ugyanis a Pénzügyi bizottság hozott egy olyan döntést,
ami a felelősség tekintetében némi kívánni valót hagy maga után. A helyszíni szemle során ugyanis olyan
jegyzőkönyv készült – és ez alapján hozták meg a döntésüket is, - melyben őt Ignácz Jánosnak hívják, és a
Kft. ügyvezetője. Ez rosszul esik neki, mert amikor ő képviselő volt, elég körültekintő volt a tekintetben,
hogy a döntés előtt az adott témát körbejárja. Szó szerint idézte a bizottság döntését: a megítélt és
kifolyósított 6.000.000 Ft összegű támogatást a Bizottság visszavonta. Jó lett volna, ha pontosabb a
megfogalmazás, mivel a Kft. nem kapott 6 millió Ft támogatást, csekély mértékű pénzösszegű támogatást
kaptak, ami a 6 millió Ft kamatösszegére vonatkozik. A 6 millió Ft kamatmentes kölcsönnek felel meg. A
bizottság döntésének további része, hogy a Kft. a szerződésben meghatározott feltételeket nem teljesítette.
Az elfogadják, hogy nem a hitel kifolyósításával azonos időpontjában tudták felvenni a 12 főt, hanem
folyamatosan. A bizottság döntése alapján annak a 12 főnek az álláshelye van veszélybe, ugyanis a cég
akkor nem tehet mást, mint hogy ezt a 12 főt utcára teszi. Fájó, de meg kell, hogy tegyék, mert a 4 millió
Ft befizetése a céget olyan anyagi helyzetbe sodorja, amivel nem tud megbirkózni. Nem lehet az a cél,
hogy ennek a cégnek a felszámolását indítsák el, hanem ennek a vállalkozásfejlesztési alap létrehozásának
célját kellene szem előtt tartani.
Kérte a képviselőket a döntés során ezeket mérlegeljék, természetesen a cég minden más megoldásban
partner, amennyiben erre van javaslat, de a befektetett pénzt, energiát nem szeretnék elveszíteni.
Nagyné Perjési Anikó képviselő elolvasva a támogatói szerződést, talán annak az a mondata, hogy” a
munkahelyteremtéssel létrejött létszámot legalább a támogatás visszafizetéséig, 3 évig fenn kell tartani”
utalhat arra, hogy már az első napon fel kellett volna venni a 12 főt.
Számra érthetetlenek az ügyvéd által adott szakvéleményben bizonyos megfogalmazások. Például, hogy
„a támogatási szerződés, ill. az Ignácz Kft. pályázati anyag sajnálatos módon nem tartalmazza, hogy a
pályázó a pályázatában írt beruházást köteles megvalósítani. Továbbá sajnálatos módon az sincs
szabályozva konkrétan, hogy milyen határidőn belül kell a létszámot felvenni.” Érthetetlenek ezek a
vélemények azért, mert egy ügyvéd által készített támogatói szerződésről van szó, amiből „sajnálatos
módon” kimaradtak lényegi szabályozások. Kié a felelősség?
Az ügyvédi szakvélemény a testületre hárít minden felelősséget és azt várja el, hogy jogi hozzáértés nélkül
döntsék el azt, hogy ez a támogatói szerződés jó volt e, vagy nem. Az ügyvédnek viszont egy konkrét
döntési javaslatot kellett volna a testület elé terjeszteni.
Márjalaki József bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, hogy a helyszíni szemléről készült
jegyzőkönyvben a névelírás még ott a helyszínen – Illés János úr jelenlétében – szabályosan kijavításra
került, azt alá is írta, és részére egy példány át lett adva. Az ügyvédi véleményt illetően megjegyezte,
szomorú, hogy ugyan az az ügyvéd véleményezte a támogatói szerződést, aki írta.
Poharelec László képviselő megkérdezte Jegyző urat, konkrétan ki készítette a támogatói szerződést, külsős jogász? Nincs a hivatalban olyan jogász végzettségű, aki ilyen szerződést el tudna készíteni. Kínos
a kialakult helyzet. Nem egyértelmű a vélemény, a testületre van bízva a döntés.
Véleményt fogalmazott meg Illés úr felé- csak óvatosan. Először azon a véleményen volt, hogy
tiszteletben tartja a Pénzügyi bizottság döntését, tartsák be az ide vonatkozó jogszabályokat, viszont nem
biztos, hogy képviselőként arra esküdött fel, hogy mindenáron tönkre tegyen egy vállalkozást. Keressék a
megoldás lehetőségét. Módosító indítvánnyal élt, miszerint bízzák meg a Polgármester urat, hogy üljön le
Illés úrral, és a következő testületi ülésre kerüljön be egy olyan javaslat, - akár szerződésmódosítás amely mindkét fél számára elfogadható. Ha ezt követően sem tudja a Kft. a vállalt feltéteket teljesíteni,
úgy lépjen életbe a Pénzügyi bizottság döntése. Ez a kialakult helyzet is igazolja abban, mikor azon a
véleményen van, hogy ezt a vállalkozásfejlesztési alapot meg kellene szüntetni, - az önkormányzat ne
foglalkozzon hitel kihelyezéssel.
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Illés János reagálva Márjalaki úrnak, megjegyezte, a jegyzőkönyv javítása valóban megtörtént, de azért
számára sértő volt az, hogy a bizottság azt sem tudta őt, hogy hívják, pedig már elég régen él itt
Gyomaendrődön.
Hangsúlyozni kívánta, hogy a támogatói szerződésben szereplő feltételeknek a Kft. a mai napon és az
elmúlt három hónapban eleget tett.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva a feltett kérdésekre elmondta, a támogatói szerződést Dr. Timár
Gyöngyi ügyvédnő készítette, mivel ingatlan nyilvántartásba bejegyzés csak ügyvéd által ellenjegyzett
okirattal lehetséges. A képviselő-testület által megalkotott vállalkozásfejlesztési alapról szóló rendeletnek
az a célja, hogy az adott időszakban a munkahelyteremtést támogassa. E tekintetben a szerződés
egyértelmű, és egyértelmű a pénzügyi bizottság korábbi határozata is, melyben ahhoz adta a támogatást,
hogy a munkahelybővülés megtörténjen. Lehet azt mondani, hogy ez egy jelképes összeg, viszont tudni
kell, hogy a mi piaci szférában ilyen kedvező támogatáshoz nem igen lehet hozzájutni. Kedvező ez a
támogatás a tekintetben is, hogy a munkahelyteremtéshez köti a támogatás feltételét.
Valóban sajnálatos a név elírás, viszont, ha adott esetben teljesen egyértelmű lett volna, hogy a cégen
belük ki-kinek a kicsodája, valószínű, hogy a korábbi támogatási szerződésből ki kellett volna zárni
néhány támogatásra jogosultat. Fel lehet ezen háborodni, de az akkori Pénzügyi bizottság és a mostani
testületnek a jóindulatát megkérdőjelezni a tekintetben, hogy történt egy névelírása, ami ki javításra került
– nem szerencsés. A bizottság a helyszíni szemlén is és a bizottsági ülésen is jóindulatúan próbáltak eljárni
ebben az ügyben.
A támogatási szerződést illetően, abban egyértelműen szerepel, hogy a pályázat szerves része, és a
szerződés által nem szabályozott kérdésekben a helyi rendelet, illetve a Ptk. rendelkezéseit kell figyelembe
venni. Ennek megfelelően egyértelmű a szerződés, amit a helyi rendelet szellemében készített el az
ügyvéd és a hivatal ügyintézője. Mivel egy szerződésszegés súlyát értékelni kell egy szakvéleményben,
így az ügyvéd ezt ennek megfelelően értékelte. A kialakult hiba alkalmasa a szerződésszegésre, ami
alapján a testület a szerződést felmondja, és követelje a visszafizetést. Mint ahogy elnök úr is elmondta, a
cég által fedezetként felajánlott ingatlanon teher van, így az, hogy egy végrehajtási eljárás során milyen
értékben történik az ingatlan értékesítése, nincs rá garancia.
Véleménye szerint önmagában az, hogy a foglalkoztatás nem történt meg, a támogatói szerződés hatályba
lépésekor – amikor azt a felek aláírták – alkalmas arra, hogy a bizottság a szerződést felmondja.
Természetesen a képviselő-testület a bizottság döntését felülbírálhatja, adott esetben új eljárásra
utasíthatja, - vizsgálja meg, hogy ez a szerződésszegés olyan súlyú e, és nem e más intézkedést kellene
életbe léptetni.
Az ügyvéd a szakvéleményben leírta azt, hogy melyek a jogi lehetőségek, és megadta a döntéshozónak azt
a lehetőséget, hogy a számára mérlegelhető szempontok közül hozza meg a döntését.
Látni kell azt, hogy a bizottság következetesen a korábbi testületi, illetve bizottsági döntéshez alakította ki
álláspontját.
Összegezve: a testület belátásán múlik, hogy jóváhagyja e a bizottság döntését, vagy annak
felülvizsgálatára kéri fel a bizottságot.
Arnóczi István János képviselő pontosításként megjegyezte, a kimutatás szerint több mint egy évvel a
támogatás folyósítása után érte el a cég a pályázatában vállalt 12 fő foglalkoztatását.
Várfi András polgármester visszautalt Poherelec képviselő úr módosító javaslatára. Nem tartotta
helyesnek, hogy a Polgármester kezdjen tárgyalást Illés úrral. Ez a Pénzügyi bizottság hatáskörébe
tartozik, ezért úgy lenne helyes, ha a bizottság felülvizsgálná a döntését, készítene egy ütemtervet Illés
úrral, hogy milyen formában kíván eleget tenni a szerződésben foglalt feltételek teljesítésének, melynek ez
idáig nem tett eleget. Így tud a testület vállalkozó barát lenni, és eleget tenni a törvény adta
kötelezettségének. Kérte az általa elmondottakat módosító javaslatként vegyék figyelembe.
Megkérdezte Poharelec László urat ezek alapján is fenntartja e korábbi javaslatát.
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Poharelec László képviselő elfogadta a Polgármester úr által elmondottakat, viszont kérte, hogy a
Polgármester úr legyen jelen a Pénzügyi bizottság ülésén.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket, szavazzanak a módosító javaslatról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János nem, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József tartózkodás, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László
igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
179/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság a Vállalkozásfejlesztési Alapból az Ignácz Kft. részére megítélt és
kifolyósított támogatással kapcsolatban megállapított szerződésszegés tényét.
Ezzel egyidejűleg felkéri a bizottságot, vizsgálja felül, hogy a határozatában foglalt egyösszegű
visszafizetési kötelezettségtől milyen kedvezőbb feltételekkel tudja biztosítani a Kft. részére a
szerződésben foglaltak teljesítését.
Határidő: 2011. május 26.
Felelős: Márjalaki József bizottság elnök
Várfi András polgármester kérte a képviselőket, hogy a Leontex Kft., és a Széchenyi Zs. Vadásztársaság
beszámolójának elfogadásával kapcsolatos bizottsági tájékoztatásról hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen,
Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen,
Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
180/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság tájékoztatóját, a Leontex Kft., és a Széchenyi
Zs. Vadásztársaság Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyert támogatások beszámolóinak
elfogadásáról.
Határidő: azonnal
50. Napirendi pont
Tájékoztató a - 2010. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások - hiánypótlásra felkért
szervezeteinek szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a hiánypótlásra való felszólítása 17
pályázót érintett, melyből 16 eleget tett. Hajdú László a Komédiás Kör vezetője nem pótolta hiányosságát
és levélben kérte a hiánypótlás lehetőségét az alábbiak szerint: „Ha más megoldásra nincs lehetőség,
akkor a Komédiás Kör előadásainak bevételéből a fennmaradó 27.565 Ft-ot 2011. április 30-ig
visszafizetjük.”. A pályázó 50.000 Ft támogatást nyert, melyből 22.445 Ft-ról elszámolt, a fennmaradó
27.555 Ft összegről nem volt megfelelő az elszámolás, mert 2010. december 31 utáni számlát csatolt be. A
bizottság a kérésnek megfelelően elfogadta azt, hogy a pályázó április végéig visszafizeti a fennmaradó
összeget, ami időközben meg is történt.
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Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket fogadják el a
tájékoztatót.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
181/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999.
(VIII. 23.), az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV.18.) valamint a sportról
szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletek alapján elfogadja a 2010. évi Civil, az Ifjúsági
és a Sportszervezetek támogatási alapjából elnyert támogatások pénzügyi és szakmai
elszámolásáról készített hiánypótlást tartalmazó jelentést az alábbiak szerint:
1.
A Komédiás Kör 2011. február 28. napjáig nem rendezte a hiánypótlási kötelezettségből adódó 27.555 Ft-ot, azaz Huszonhétezer-ötszázötvenöt forint - elmaradást, így a Támogatói Szerződés 3.
pontja alapján, a pályázati rész összeget a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten
köteles az Önkormányzat részére 2011. május 31. napjáig visszafizetni.
2.
A hiánypótlások megtörténtek és elfogadottá váltak az alábbi szervezeteknél:
1. „Dél- Alföld- Európai Unió” Gazdasági, Kulturális, Oktatási, Integrációs Együttműködést
Koordináló Közhasznú Egyesület - Davidovics László
2. Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú KFT. - Varjú Judit
3. Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. - Szmola Magdolna
4. Csemetekert Nonprofit Kft. - Bárdi Zoltánné
5. Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület - Kéri Roland
6. Gyomaendrődi Judó Klub - Gari János
7. Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub - Csikós Zoltán
8. Gyomaendrődi Futball Club – Fülöp Zoltán
9. Omart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület - Oláh Gizella
10. Palmetta Tudományos, Szociokulturális, Szabadidős, Ökológiai és Terápiás Egyesület - Dr.
Dénes Zoltán
11. Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete - Tímárné Kozma Ágnes
12. Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus ALAPÍTVÁNY - Holubné Hunya Anikó, Horváth
Gáborné
13. Kulturális Egyesület Színfolt Majorette Csoport - Hunya Jolán
14. „Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért” Egyesület - Baráth Zsolt
15. Öregszőlői Gyermekekért ALAPÍTVÁNY - Pésó Illés Béláné
16. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért - Dr. Szonda István
Határidő: azonnal

294

51. Napirendi pont
Hevesi Nagy Anikó intézményvezetői megbízása
Várfi András polgármester elmondta, a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója
Holubné Hunya Anikó hivatkozással egészségi állapotának megváltozására, közalkalmazotti
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kérte 2011. március 22. napjával, mely
kérésnek, mint munkáltató eleget tett. Az igazgatónő megbízása, mint intézményvezető, 2011. augusztus
15. napjáig szólt. Javaslata, hogy 2011. március 23. napjától a jelenleg is igazgatói feladatokat ellátó
Hevesi Nagy Anikó igazgatóhelyettest bízza meg a testület 2011. augusztus 15. napjáig az iskolaigazgatói
feladatok ellátásával, bére változatlanul hagyása mellett.
Hevesi Nagy Anikó nyilatkozatott, hogy hozzájárul a vezetői megbízásának nyílt ülésen történő
tárgyalásához.
Kérte a képviselőket támogassák a javaslatot.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
182/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Holubné Hunya Anikó
közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését tudomásul veszi.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozással az 1992. évi XXXIII.
tv. 20/B. §-ára, a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, az igazgatói álláshely pályázat
befejezéséig, 2011. március 23. napjától, 2011. augusztus 15. napjáig a jelenlegi helyettes
Hevesi Nagy Anikó közalkalmazottat megbízza az igazgatói feladatok ellátásával.
Illetményét változatlanul hagyja:
Garantált illetmény F/7
149145.-Ft
További szakképesítés
7457.-Ft
Munkáltatói döntésen alapuló
57800.-Ft
Magasabb vezetői pótlék
50000.-Ft
Osztályfőnöki pótlék
7600.-Ft
Munkaközösség vezetői pótlék
4000.-Ft
Járandóságok összesen:
276000.-Ft
Határidő: azonnal
További írásos napirendi pont nem volt a bejelentések között Várfi András polgármester elsőként
felolvasta Hangya Lajosné az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
külsős bizottsági tagjának a tagság alóli felmentése tárgyában írt levelét. Hangya Lajosné romló egészségi
állapota miatt 2011. március 24. napjától kérte a külsős bizottsági tagság alóli felmentését.
Kérte a képviselőket, a kérést támogassák, és adják meg a felmentést.
/ A levél a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

295

A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
183/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Hangya Lajosnét felmentését az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság külsős bizottsági tagság
alól 2011. március 24. napjával.
Határidő: azonnal
A Polgármester kérte a bizottság elnökét, hogy a soron következő testületi ülésre tegye meg javaslatát az
új külsős bizottsági tag személyére.
Várfi András polgármester ezt követően felolvasta Egeresi András a Gyomaszolg Ipari Park Kft
ügyvezető igazgatójának, valamint Vodova János a Liget Fürdő Kft. ügyvezetői igazgatójának
lemondásáról szóló leveleket.
/ A levelek a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezik. /
Mivel a lemondásokkal kapcsolatos előkészítésre az idő rövidsége miatt nem volt lehetőség, ezért azok
elfogadásáról, illetve az új megbízásokról az április 6-i rendkívüli ülésen tud dönteni a testület.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök lakossági észrevétellel élt, miszerint az Ugari úton lakó
mozgásfogyatékos személyt, a rossz útviszonyok miatt a Támogató Szolgálat autója nem tud érte
bemenni, így nem tudja beszállítani az esély klubba. Megkérdezte a Városüzemeltetési osztály vezetőjét,
van e valamilyen lehetőség arra, hogy Öregszőlőben ezeket a földutakat kezelni tudják, hogy eső után is
járhatóak legyenek. Ráadásul a járda is olyan rossz minőségű, keskeny, hogy nem tudják kerekesszékben
sem kitolni a műútig. Valami megoldást kell keresni, ezen a településrészen is emberek élnek, és a
sorsukkal törődni kell.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő felhívta a figyelmet, hogy a Kocsorhegyi lakosok is hasonló
gonddal küzdenek. Lakossági fórumon kérték, hogy próbáljon, az önkormányzat segíteni- egyengessék el
az utat. Ugyanakkor nagyon sok lakos kérte az Endrődi Közúti híd gyalogos, illetve kerékpáros forgalom
ideiglenes megnyitását. A Magyar Közút felé is megtették a lépéseket. Sürgető lenne, mert jön a szezon, a
Pájer strandra igen sokan fognak a hídon közlekedni, ami így most nagyon balesetveszélye. Kérte
Osztályvezető asszonyt, hogy az ügy állásáról adjon tájékoztatást a lakosság felé.
Béres János képviselő az új kerékpárúttal kapcsolatban elmondta, látható, hogy megkezdődtek az út
melletti munkálatok, füvesítés stb. Jó lenne, ha a kivitelező a Kazinczy út végén a Bajcsy út felől az
összeaszfaltozást is elvégezné a kerékpárúttal, illetve a többi hibát is kijavítaná.
Poharelec László képviselő azt kérte, hogy az út mellett a föld szintezését megfelelően végezzék el.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető reagált a felvetésekre, Öregszőlőben és Kocsorhegyen a földutaknál
többször végeztek toló lapozást, gléderezést. Ezt most is meg fogják rendelni.
A híddal kapcsolatban tájékozásul elmondta, a megyei Közlekedési Hatóság a megkeresésre azt a választ
adta, hogy a Budapesti Kiemelt Ügyek hatósága engedélyezi a szalagkorlát bontást és a járda építését. A
hatóság illetékesével az időpont egyeztetés folyamatban van.
A kerékpárút padka rendezési munkáinál kérte a Zöldpark Kft. ügyvezetőjét, hogy különös figyelemmel
legyen a kivitelezőkre, mert a későbbiekben azt a Kft-nek kell gondozni.
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Betkó József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Városfenntartó bizottság javaslatára a
lomtalanítás 2011-ben szeptemberben kerül végrehajtásra. Ennek oka, hogy a szemétszállítást a második
negyedévtől heti rendszerességgel kötelező lesz igénybe venni, így feltételezhető, hogy a szemét a lom
mennyisége így csökkeni fog.
Várfi András polgármester egy eredményről kívánt beszámolni, miszerint a MÁV-val pozitív
hozzáállásának köszönhetően úgy tűnik, hogy a vasút előtti terület aszfaltozását még az idei évben
közösen el fogják végezni. A liftek állapotát folyamatosan ellenőrzi.
Vaszkó Katalin elismeréssel szólt a március 15-i ünnepségről, nagyon szép műsort láthattak.
Lakossági kérését tolmácsolva, kérte, hogy a haláleseti értesítő táblát a jelenlegi helyéről el kellene tenni,
mert most közvetlenül a kerékpárút mellett nincs jó helyen. Nehezen megközelíthető, főleg az idősek
számára. Értesülésük szerint talán a piactér és a Penny bejáratához tervezik áttenni. Véleménye szerint a
jelenlegi hellyel szemben a másik oldalon jobb lenne elhelyezni.
Kérdése volt továbbá, hogy a gyomai köztemetőbe miért nem lakik a temetőgondnok házban senki.
Állítólag azért nem, mert lakbért kértek az ott lakó családtól. Szükség lenne a temető őrzésére, a
felügyeletre.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, ő és Poharelec László képviselő kezdeményezésére vizsgálta
meg a Gyomaszolg Ipari Park kft. a haláleset értesítő tábla áthelyezést, mert a mostani helyén rontja a
városképet. A Kft. javaslata volt, hogy helyezzék át a piac és a Penny környékére, mert ott több ember
megfordul és biztonságosabban meg lehet tekinteni, mit most a Stopnál. Amennyiben ez mások érdekét
sérti, úgy kérni kell a kft-t, vizsgálja felül mi lenne az ideális hely, ami mindenki számára elfogadható.
Várfi András polgármester a jelenlegivel szemben lévő parkos közterületet tartaná alkalmasnak, kissé
beljebb a kerékpárúttól, hogy ne zavarja az úton közlekedőket.
További bejelentés, hozzászólás nem volt a Polgármester megköszönte az érdeklődőknek a jelenlétet a
helyi Tv nézők figyelmét, és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Dr. Farkasinszky Erzsébet
hitelesítő

Arnóczi István János
hitelesítő
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