Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
18/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester,
Arnóczi István, Betkó József, Béres János, Dr. Farkasinszky Erzsébet, Iványi
Lajosné, Lehóczkiné Tímár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József, Nagyné
Perjési Anikó, Poharalec László képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Meghívottként az egyes napirendi pont tárgyalásában érintettek,
Önkormányzati intézmények vezetői, a gazdasági társaságok ügyvezetői,
Liszkainé Nagy Mária, Enyedi László, Szilágyiné Bácsi Gabriella,
Keresztesné Jáksó Éva, Tímárné Binges Irén osztályvezetők,
Sajtó képviselői, érdeklődő állampolgárok,
Csikós Anikó és Jakucs Mária jegyzőkönyvvezetők

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, a
meghívottakat, köszöntötte a gazdasági társaságok ügyvezetőit, a hivatal osztályvezetőit, a sajtó
képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat, és a helyi Tv-n keresztül a város lakosságát. Megállapította,
hogy a testületi ülés határozatképes, a 12 fős testületből 11 fő volt jelen. Jelezte késését Toldi Balázs
alpolgármester.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Arnóczi István János és Marton Dániel képviselőket.
A képviselő-testület a hitelesítők személyére tett javaslatot 11 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, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
360/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Arnóczi
István János és Marton Dániel képviselőket.
Határidő: azonnal
A napirendi pontokat a meghívóban feltüntetett sorrend alapján javasolta elfogadásra.
Megkérdezte, van e további napirendre vonatkozó javaslat.
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy két képviselő társával részt vettek a Bethlen Gábor Szakképző
Iskola szakmai tájékoztatóján, melyet Zámbó András a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
igazgatója tartott. Örömmel hallották, hogy kiemelt innovatív szerepet szánnak a szakképzésben az
iskolának. Komoly együttműködési elképzeléseik vannak, mind a várossal, mind az intézménnyel. A
fejlesztési elképzelések esetlegesen az iskola konyháját is érinthetik, ezért javasolta, hogy a 13.
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napirendi pontot a „A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium „Diákétkeztetéssel”
kapcsolatos közbeszerzési eljárása” tárgyában vegyék le a napirendek közül és majd az intézmény
átvételét követően tárgyalják.
További napirendet érintő javaslat, hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket, hogy a fentiek
figyelembe vételével hozzák meg döntésüket az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi
István János igen, Betkó József tartózkodás, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné nem,
Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Marton Dániel tartózkodás, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec
László igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
361/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
2. A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007.(XI.30.)
önkormányzati rendelet módosítása
3. Településrendezési terv 2. módosítása
4. Helyi adórendelet felülvizsgálata
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gazdasági Programja végrehajtásának ütemezése
6. Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-4 havi finanszírozási
helyzetéről
7. A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány pályázati kérelme
8. Az általános iskolák napközis szolgáltatásának megszervezése, valamint az óvodák nyári
nyitva tartásának tudomásul vétele
9. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2011/2012-es tanévben
indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
10. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 2011. évi létszámcsökkentéséhez kapcsolódó
visszaigénylés
11. A Térségi Humánsegítő Szolgálat feladatellátás bővítésére irányuló kérelme
12. Tájékoztató a főző- illetve a tálaló konyhák működéséről
13. 3. számú fogászati körzetre vonatkozó megbízási szerződés módosítása
14. Tájékoztatás Csárdaszállás lakosságának szakrendelő igénybevételével kapcsolatos eljárásról
15. Váry József adománya
16. Projektmenedzsment
tagjainak
kijelölése
a
TIOP-1.1.1-07/1-2008-...
projektek
megvalósítására
17. Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői tisztség 2011. május 2.-i átadás –
átvételéről
18. Gyomaendrődi Liget Fürdő Szervezeti Működési Szabályzatának jóváhagyása
19. Regionális Hulladékkezelő kft. 2011. évi üzleti tervének jóváhagyása
20. Informatikai koncepció felülvizsgálata, elektronikus ügyintézés áttekintése
21. Gyomaendrőd város belterületén, a 46. számú főút átkelési szakaszán, forgalomcsillapító
berendezés (sebességmérő)
22. 2011. évi belterületi kátyúzás
23. 2011 évi köztemető rekonstrukció
24. Gyomaendrődi depóniák rendezése
25. Záportározó kotrása
26. Magtárlaposi u. 14-16. szám alatti költségalapú bérlakásoknál elvégzett pótmunka
engedélyezése
27. Kör utca 39. szám alatti bérlakás értékesítése Víg Erzsébetnek
28. Kescegészugi Tájvédelmi Egyesülettel kötött haszonbérleti szerződés módosítása
29. Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei
Szervezetével
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

A XIII. Nemzetközi Halfőző Verseny helyszínmódosítási kérelme
A XIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál elszámolása
A XXXIV. Besenyszegi Gyermeknap megrendezésének támogatása
Európai Mobilitási Hét 2011
Környezetszépítő verseny
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület kérelme
Beinschróth Károly kérelme
Tájékoztató a település munkanélküliségi helyzetéről, a közfoglalkoztatásról beszámoló
Tájékoztató a Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos jogi eljárásokról
Tájékoztató a holtágak üzemeltetéséről
Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetői tisztségre pályázati kiírás
Bejelentések

Határidő: azonnal
A Polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi
napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület.
1. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására érkezett pályázat elbírálása
2. Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetői tisztségre megbízásadás
3. Ügyvédi Megbízási Szerződések
4. Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
A következőkben Várfi András polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyző köszöntötték Ugrainé Gróf
Évát a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét jubileuma alkalmából. Kívántak neki további jó munkát
és jó egészséget.
Ezt követően Várfi András polgármester és Liszkainé Nagy Mária osztályvezető „Gyomaendrőd Város
Környezetvédelméért” elismerő oklevelet adományozott Braun György részére.
Várfi András polgármester ezt követően beszámolt az eltelt időszak eseményeiről.
Május 28-án volt a város egyik kiemelkedően jól működő cége a Skylotec Hungary Kft 5 éves
ünnepsége, melyet nem csak a vendégeknek, hanem a dolgozóknak is szerveztek, jegyző úrral vettek
részt. Ugyanezen nap volt a hagyományos Bogrács Napja Öregszőlőbe, és a Hír6 4 éves születésnapja,
melyen részt vett.
Május 29-én a Hősök Napja ünnepség volt, melyet évek óta a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény szervez. Szép műsor volt.
Pünkösdkor volt a pünkösdi fesztivál, mely második alkalommal került megrendezésre.
Megemlítette, hogy a Tűzoltó Egyesületnek június 25-én közgyűlése volt, ahol ismét Szilágyi Sándort
választották meg elnöknek, gratulált neki. Ezen a napon volt Szarvason a Vízi Színház átadása, mely
egy nagy léptékű fejlesztés volt. Sok szép darabot lehet látni a nyáron.
Sok sportesemény volt, sok sportoló öregbítette a város hírnevét. Lengyelországban Vaszkán Gábor
atlétái bizonyítottak. Tótka Sándor kvalifikált az ifjúsági világbajnokságra, mely júliusbanBrandenburgban lesz.
Új tömegsport a sárkányhajó, mely nemcsak a Körösön, a Tiszán, hanem a Dunán is bizonyítottak.
Siroki Ibolya Máltán, Grazban szerepelt az elmúlt időkben szép judo eredményekkel.
Sikeres pályázati zárások voltak a héten. A kerékpárút pályázat kapcsán elmondta, hogy nem volt
szerencsés a kivitelező kiválasztása, hosszú idő alatt valósult meg a beruházás. A héten volt még két
iskola informatikai pályázat átadás is.
A járások kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy Gyomaendrődnek fontos, hogy járási székhellyé
váljon. Ennek érdekében beszélt a szomszédos polgármesterekkel, elfogadja és szeretné Ecsegfalva,
Dévaványa, Hunya, Csárdaszállás, ha Gyomaendrőd járási székhely lenne. Ehhez az kell, hogy a
városnak jó híre legyen, fel legyen készülve a feladatokra. A Hivatalnak azok az osztályai, melyek
majd a járási hivatalhoz kerülnek, fel vannak készülve. Gondolkodni kell épületben is, hiszen fel kell
ajánlani egy épületet. Amennyiben sikerül akkor 2012-ben megalakul a járás és 2013. január 1-én
megkezdi működését.
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A Bethlen Gábor Szakképző Iskolával kapcsolatban elmondta, hogy az iskola valamikor városi
fenntartású intézmény volt, majd azt követően akkor előnyösebbnek látszott, hogy ez a feladat
átkerüljön a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. Az idei esztendőben tárgyalás kezdődött a VM és a
megye között, hogy a minisztérium két iskoláját le kíván adni a megyének, a kétegyházi és a
gyomaendrődi iskolákat. Figyelemmel kísérte a folyamatokat. Kikérték Dr. Varga Imre ügyvéd
véleményét, hogy melyek azok a jogi alternatívák, mikor nyílnak meg a lehetőségek, mikor lesz
beleszólása a városnak, mikor kérhetnek az állami épületekből vissza? Állami épület nem a Bethlen
épülete. Amennyiben nem kívánja az iskola minden épületét oktatási célra használni akkor megnyílik
a lehetőség, a Selyem úton lévő ipari iskolának a visszakérése, majd ezt követően a gimnázium
területéből lehetne olyan építményt - a Pintér-házat - átadni, vagy a Hősök úton lévő kollégium, mely
kihasználatlan. A szükséges tárgyalásokat lefolytatja és amennyiben döntés szükséges, akkor
függetlenül a júliusi szünettől haladéktalanul összehívja a Képviselő-testületet ahol tájékoztatást ad.
Elmondta továbbá, hogy előző napon a város egyes részein röplapok jelentek meg, mely tartalmával
nem kívánt foglalkozni. Ez közterület-szennyezés, ilyen formában kell megtenni a szükséges
intézkedéseket. Megfelelően eljárt, beszélt Oltyán Sándor rendőrkapitány úrral is, kikérte a
véleményét, ennek megfelelően a jegyző által megkérte a rendőrséget, hogy tegye meg a szükséges
intézkedést. Gyomaendrőd közéletét sérti. A Képviselő-testület elhatárolódik ettől a módszertől. Akit
személyében sért, tegye meg a szükséges intézkedést.
Lehóczkiné Timár Irén elmondta, hogy Dr. Csorba Csaba jegyző részére érkezett levél, hogy az
Ügyrendi Bizottság kezdeményezzen vizsgálatot Poharelec László képviselő vagyonnyilatkozatával
kapcsolatban, mivel a képviselő a leadott vagyonnyilatkozatában nem tüntette fel az adótartozást.
Illetve a vizsgálat eredményéről számoljon be a bizottság. Az Ügyrendi Bizottság a júniusi ülésen
megvizsgálta az ügyet és megállapította, hogy a képviselő vagyonnyilatkozatának 3. tartozások rovata
a benyújtás időpontjában nem tartalmazta a képviselő köztartozását. Poharelec László képviselő 2011.
június 22. napján írásos bejelentéssel élt, miszerint vagyonnyilatkozatának 3. tartozások rovat 1. pontja
köztartozás pontját kijavította, a tartozást feltüntette. Az önkormányzat honlapján feltöltésre került a
módosított vagyonnyilatkozat.
Dr. Farkasinszky Erzsébet Poharelec László képviselő vagyonnyilatkozat hiánypótlásával
kapcsolatban megjegyezte, hogy képviselő lehet az, akinek köztartozása van, polgármester nem. Külön
kell választani a képviselőnek a képviselő-testülethez tartozó munkáját és a magánszféráját.
A szétszórt nyomtatványokkal kapcsolatban elmondta, hogy az, hogy az első fejezetekben lévő részek
mennyire fedik a valóságot és mennyire nem ez nem tartozik rá, mint ahogy az sem, hogy egy évvel
ezelőtt hasonló probléma volt. Ettől a Képviselő-testületnek el kell határolódnia. A mai napon
feljelentést tett a rendőrségen a „velem van a bukott rendszer összes csaló tagja” mondat miatt. Ez
alaptalan és valótlan, ezért kívánt rágalmazás miatt is feljelentést tenni a saját nevében. Az
elkövetéssel senkit nem tud gyanúsítani. Amennyiben a testület többi tagja is részben magára veszi,
mindenki megtenné a magán feljelentését ez nyomatékosítaná azt, hogy a városban az ilyen jellegű
dolgoktól el kell határolódni. Vállalja fel magát az illető.
Elmondta továbbá, hogy a városban több elmarasztalást kap, a lakók nem igazán elégedettek a testületi
munka formájával. A testületnek nem arról kell szólni, hogy kinek milyen megnyilvánulásai vannak.
A testületi munkát az önkormányzati törvény behatárolja. A testületi üléshez a lakosságnak lehet
hozzászólása abban az esetben, ha az aktuális kérdésben a polgármester engedélyt ad. A testületi ülést
nem érintő témákban a szolgálati út betartása mellett van lehetőség polgármester, jegyző, testületi
tagokon keresztül és ilyen formában a testület elé kerül az anyag.
A testületi ülésekkel kapcsolatban elmondta, hogy van nyílt és zárt ülése. A nyílt ülésen a
nyilvánosság a Tv-n keresztül is biztosítva van. A zárt ülésnek meghatározott rendje van, van a
szigorúan zárt, illetve lehet kérni, melyeknek megvan a szabályozott formája, nem a testületi tagok
döntik el.
Kérte a következőkben, hogy a testület tegye lehetővé, hogy olyan esetben, amikor nem szigorúan zárt
ülésről van szó, a nyilvánosságot vegyék igénybe. A Papp Zsigmond hagyaték nem merítette ki a zárt
ülés fogalmát, a közvéleménynek joga van megtudni, kérte a testületnek, hogy ennek mind az írásbeli,
mind pedig egyéb anyagát, hanganyagát tegye nyilvánossá. Végignézte, végighallgatta, átolvasta az
anyagot semmiféle Papp Zsigmond örökösökkel kapcsolatos negatív jelzéssel nem élt.
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A zárt ülésnek azért van szerepe, hogy mindenkit védjen. Védje, akiről szól, és védje a testület tagjait.
A zárt ülésről a határozat mehet ki.
A testületi ülésen vannak olyan kérdések, melyek elnapolásra kerülnek, ezekről a testületnek akkor
kell dönteni, hogy mikor kívánja behozni ismét a tárgyat. Ha nem adnak meg időintervallumot, akkor
hosszú időközök vannak, és esetleg késve kerülnek feldolgozásra. Ha van, amit SZMSZ-ben kell
szabályozni és módosítani akkor tegyék meg, hogy a jövőben megfelelő formában tudják végezni a
testületi munkát.
Nehéz helyzetben van a hivatal, ha nincsenek egyértelműen megfogalmazott kérések és válaszok,
akkor ők sem tudják megfelelő időben és formában végezni a dolgukat.
Le kell vonni a megfelelő tapasztalatokat, következtetéseket, kérte a testület tagjait üljenek össze,
határolják be azokat a dolgokat, amik az elkövetkezendő munkájukat, megfelelő formában fogja
irányítani.
Fekécs László a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár Szakképzői Központjának munkatársa azzal a
kéréssel fordult a testület felé, hogy a 2011. július 5-én tartandó köztes konferenciájukon vegyen részt
a testület, lássák merre tart a Bethlen iskola, mintegy kétéves fejlesztés vége felé közelednek.
Mraucsik Lajosné intézményvezető tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy sikerült kapcsolatba
lépni a Schönecki testvérváros szociális intézményével. A mai napon megérkezett egy négyfős
delegáció, az elkövetkezendő napokban megmutatják nekik a várost, a szociális intézményeket,
különböző programokat szerveztek az időseknek is ezekre a napokra.
/ Toldi Balázs alpolgármester megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 12 fő./
Várfi András polgármester elsőként a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló döntésről kérte
a képviselők véleményét.
Megkérdezte, van e kérdés, hozzászólás.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal a beszámolót 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
362/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 38/2011 (I. 27), a 153/2011 (III.31), valamint a
210/2011 (IV.28) Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal

Várfi András polgármester ezt követően a beszámolt a június havi szabadságának alakulásáról.
Személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását. Bejelentette, hogy június 9-10én volt szabadságon, illetve július 11-24-ig 10 napot kíván szabadságon lenni.
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.]

522

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
363/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a szabadságának
alakulásáról szóló beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a szabadság alakulásáról adott beszámolót 11 igen szavazattal elfogadta, - Várfi
András polgármester nem vett részt a döntéshozatalban – 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 nem szavazott.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
364/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester
szabadságának alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint június 9-10-én összesen 2 nap
szabadságot töltött le, illetve július 11-24-ig 10 nap szabadságot kíván kivenni.
Határidő: azonnal

1.Napirendi pont
A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, hogy a Képviselő-testület 2011. február 15-i ülésén elfogadta a város
2011. évi költségvetését, melyet a mellékelt rendelet-tervezet módosít az alábbiakban: a költségvetési
főösszeg 193.373 e Ft-al nőtt. A Pénzügyi Bizottság a rendelet előterjesztés szerinti módosítását
javasolja a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. Felhívta a figyelmet, hogy a
rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
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
21/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2.
§-ában szereplő bevételek főösszege 4.229.159.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.482.853.-E Ft-ra változik,
részletezve a 3. mellékletben.
3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 75.439.-E Ft-ra
módosul, részletezve a 4. melléklet szerint.
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4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 813.253.- E
Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 394.831.- E Ft-ra, a felhalmozási
célú pénzeszköz átadás 14.759.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet
részletezi
5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 857.614.-E Ft-ra változik, a tartalék
részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2011. június

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. június hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. június 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző

2.Napirendi pont
A közterületek használatának rendjéről és
önkormányzati rendelet módosítása

köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.)

Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, a Képviselő-testület 2011. májusi ülésén elfogadta a közterület
használatáról szóló tájékoztatást. Az ülésen javaslatként vetődött fel a rendelet felülvizsgálata. Az
előterjesztés a rendeletmódosítás első fordulójaként megvitatásra került. A Városfenntartó Bizottság
ülésén felvetésre került, hogy a Gyomaendrődön üzlettel rendelkező vállalkozások az üzletek előtti
közterületen ingyenesen vagy kedvezményesen használhassák. Ezért át kell dolgozni a rendeletet,
illetve bele kell építeni, hogy ne csak a vállalkozásokra, hanem a lakosságra is vonatkozzon ez a
kedvezmény. Módosító javaslatról van szó, hiszen igazságtalan lenne, ha a magánszemélyektől kér az
önkormányzat engedélyt a vállalkozóktól pedig nem. A közterület foglalásból befolyó bevétel nem
meghatározott nagyságrendű az önkormányzat költségvetésében. 2009-évben nettó 1.294 e Ft, 2010évben 954 e Ft bevétel keletkezett.
Betkó József hozzátette, az előterjesztésben szereplő döntéshozói vélemények nagy hangsúlyt kapnak
abban, hogy milyen döntésre jut a testület. A Városfenntartó Bizottság a döntéshozói vélemények
szerint az előterjesztésben közösen kialakított álláspont alapján javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását. A Városfenntartó Bizottság nem hozott döntést ezzel a napirenddel kapcsolatban. Nem
hozott ilyen javaslatot.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a rendelettervezet elfogadásáról.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József tartózkodás, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
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Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) 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. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának
rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 40. §-a a következő (4)(9) bekezdéssekkel egészül ki:
„(4) A 41. § c), e), g) és i) pontjaiban meghatározott esetekben április 1. és szeptember 30. közötti
időszakban a közterület használatért nem kell díjat fizetni.
(5) A (4) bekezdésben foglalt esetekben használó köteles a terület használatára haszonkölcsön
szerződést kötni az önkormányzattal.
(6) Az (5) bekezdés szerinti haszonkölcsön szerződés megkötését a polgármester kizárólag a 43. § és
44. §-ban meghatározott okokra hivatkozva tagadhatja meg. A szerződéskötés megtagadása esetén az
érdekelt a Képviselő-testülettől kérheti a haszonkölcsön szerződés megkötését.
(7) Az ingatlanok tulajdonosai a 41. § d) pontjában meghatározott esetekben az ingatlanuk előtt, a
tevékenység megkezdésének bejelentését követő naptól számított 15 napig a közterületet ingyenesen
használhatják a közlekedés rendjének veszélyeztetése nélkül.
(8) A közterület bejelentés alapján legfeljebb 45 napig használható. Az igénybejelentések között
bejelentések között legalább 5 napnak kell eltelnie.
(9) Az ingatlan használója a lakás céljára szolgáló ingatlan előtti közterületet háztartási tüzelőanyag
tárolása céljából bejelentés alapján 5 napig ingyenesen használhatja a közlekedés rendjének
veszélyeztetése nélkül. A közterület foglalási igényt a tárolás megkezdésének napján a közterület
felügyelőnél a helyszínen, vagy írásban a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán kell
bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a rendelet szerinti közterület foglalási díjat kell
megfizetni.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2011. év július 1-én lép hatályba, és az hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Gyomaendrőd, 2011. június

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. június hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. június 30.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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3. Napirendi pont
Településrendezési terv 2. módosítása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József elmondta, az Általános Rendezési Tervben néhány terület hibás besorolási övezetet
kapott. A területen gazdasági tevékenységet folytató gazdálkodók kérelemmel fordultak, hogy a
területi övezet besorolás módosításra kerüljön, mert gazdasági érdekeiket nem tudják jogszerűen
érvényesíteni. A Városfenntartó Bizottsága javasolja az Általános Rendezési Terv módosítását.
Kmetykó János főépítész kiegészítésként elmondta, az állami főépítész levelét jogszabály alapján
ismertetni kell a Képviselő-testülettel, melyet kivonatos formában tesz meg. Az állami főépítész
megállapította, hogy az egyeztetési eljárások és a szabályszerű közzététel lezárult és erről a
tájékoztatást megkapta. Megállapította továbbá, hogy a tervezés előkészítése a terv államigazgatási
egyeztetése a jogszabályoknak megfelelően történt és ezzel kapcsolatban a főépítész véleményét az
alábbiakban közli: A településszerkezeti tervrajz és szöveges munkarészeit határozati javaslattal küldi
elfogadni. Az Építési Törvény 11. §-ának (1) bekezdésének megfelelően. Két problémára hívta fel a
figyelmet, az egyik a jogszabályszerkesztéssel kapcsolatos, mely korrigálásra került a rendelet-tervezet
már a 61/2009 IRM rendeletnek megfelelő formában került stilizálásra. A másik egy szakmai
észrevétel volt, egy megszűnő szabályozási vonal törlését kérte, mely átvezetésre került a terven.
A véleményezési eljárás során elhangzott egyéb érdemi észrevételek következményét a terven és a
Helyi Építési Szabályzatban átvezették, intézkedései, módosítást igénylő észrevétel nem maradt
lezáratlanul. Mindezek figyelembe vételével a javítások elvégzést követően a Településszerkezeti terv
módosítása és a Helyi Építési Szabályzat jogszerűen jóváhagyható.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslat elfogadásáról, majd a rendelet megalkotásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához 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
365/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
1) Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd Város
aktualizált
Településszerkezeti tervét:
a) a külterület 0897/4 helyrajzi számú földrészletek övezeti besorolásának „általános
mezőgazdasági terület” terület felhasználási besorolásról „különleges beépítésre nem szánt
terület”;
b) a belterület 3743/5 helyrajzi számú beépítésre szánt magánterület „közpark” illetve
„közlekedési célú közterület” terület felhasználási besorolásról „kisvárosias lakóterület”;
c) a belterület 2918 helyrajzi számú beépítésre szánt területnek a tervlapokon meghatározott
részét a „közpark” terület felhasználási besorolásból „kisvárosias lakóterület”;
d) a belterület 2888/1 helyrajzi számú terület tervlapokon meghatározott részét „közlekedési
célú közterület” terület felhasználási besorolásból „kisvárosias lakóterület”;
terület felhasználásba sorolja át a mellékelt tervlapokban foglaltak szerint.
2) Gyomaendrőd Város aktualizált Településszerkezeti tervét a 2888/1-3, 2889-2894 helyrajzi
számú területeknek a tervlapokon meghatározott részeit a „nagyvárosias lakóterület” terület
felhasználásból a „kisvárosias lakóterület” terület felhasználási besorolására módosítását
rendeli el a tervi hibák korrekciójával, amely új lakóterületek kialakítását nem eredményezi.
3) Gyomaendrőd Város aktualizált Településszerkezeti tervét a 2888/1 helyrajzi számú
területnek a tervlapokon meghatározott részeit a „kisvárosias lakóterület” terület
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felhasználásból a „közpark” terület felhasználási besorolás módosítását rendeli el a biológiai
aktivitási érték megtartása érdekében.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Kmetykó János főépítész
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
23/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az Étv. 9. § és 10. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád
Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítészi Iroda, Csongrád Megyei
Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala,
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Békés Megyei
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Honvéd Vezérkar főnöke Honvédelmi
Minisztérium, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Szegedi Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság véleményének
kikérésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
biztosított feladatkörében eljárva Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város
helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)
módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (2) Az Lk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
Min/max
Max.
Min.
Min.
Előker Oldalker
Övezeti
Beépítési
építmény
Hátsóker
beépítetts
telekterüle zöldfelüle t min t min
Jel jel
mód
t min.(m)
ég (%)
t (m2)
t (%)
(m)
(m)
magasság
(m)
Sz 50
Lk1 L
Szabadonálló 50
7,5
2000
25
5**
h/2
h
*
k 7,5 200
0
L Sz 50
Lk2
Szabadonálló 50
4,5-6,5 600
25
5**
h/2
6
k 6,5 600
L O 40
Lk3
Oldalh.álló
50
Kialakult 600
25
5**
h
h
k K 600
L SZ 60
Lk4
Szabadonálló 60
6,0-9,0 400
20
5**
h
6
k 9,0 400
L O 60
Lk5
Oldalh.álló
60
4,5-7,5 400
20
5**
h
6
k 7,5 400
L O 50
Lk6
Oldalh.álló
50
6,5
Kialakult 25
5**
h
6
k 6,5 K
L Ik 60
Lk7
Ikerházas
60
4,5-7,5 400
20
5**
h/2
6
k 7,5 400
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L Z 60
Zártsorú
60
4,5-6,5 600
20
5**
6
k 6,5 600
L Sz 50
Lk9
Szabadonálló 50
Kialakult 400
20
5**
h/2
h
k K 400
Lk1 Sz 40
L
0
Szabadonálló 40
-12,5
1200
30
5**
8
8
k 12, 120
*
5 0
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi
véleményezése alapján engedélyezhető,
**megjegyzés: 5 m-nél kisebb meglévő előkerthez való csatlakozás 0-1,5 m eltéréssel a telek belseje
felé, legfeljebb 5,0 m előkertig engedélyezhető,
***megjegyzés: meglévő garázs csak annak pótlása esetén számolható fel,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén, de min. 6,0
m
Lk8

2. § Az Ör. 20. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A K jelű (beépítésre nem szánt) övezetekben új építés esetén a következő paraméterek
biztosítandók:
Min/max
Max.
Min.
Min.
Előkert Oldalkert
építményÖvezeti Beépítési
Hátsókert
beépített
telekterület zöldfelület min
min
Jel jel
mód
magasság
min (m)
ség (%)
(m2)
(%)
(m)
(m)
(m)
K Sz 2
K 4000 Szabadonálló
Vízmű
Sz 2
K
K02 4,5 4000 Szabadonálló
Sport
Sz 2
K
K03 4,5 4000 Szabadonálló
Vásártér
Sz 2
K
K04 6,5 4000 Szabadonálló
Temető
Sz 2
K05
K
2000
Szabadonálló
*
4,5
0
**
Egyéb
K01

2

Kialakult 4000

60

5

8

8

2

4,5

4000

60

5

6

8

2

4,5

4000

60

5

6

8

2

6,5

4000

60

5

8

8

2

4,5

20000

80

5

6

8

*megjegyzés: Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi
véleményezése alapján engedélyezhető,
**megjegyzés: Az engedélyezése során a tájképet befolyásoló építmények tájba illesztését biztosítani
kell. A tervtanácsi véleményt településrendezési és táj- és kertépítészeti szakértő közreműködésével
kell kialakítani. A létesítmények tervezésekor látványtervet kell készíteni.
(2) A K01, 02, 03, 04, 05 jelű (beépítésre nem szánt) övezetekben új építés esetén a következő
rendeltetésű épületek engedélyezhetők:
a) K01 vízmű, amelyben építmények külön jogszabályba foglaltak szerint helyezhetők el.
b) K02 sport, amelyben sportolási célú építmények és kiszolgáló létesítményeik, vendéglátás,
szolgáltatás helyezhetők el,
c) K02 rekreáció, sport, amelyben szabadidős és sportolási célú építmények és kiszolgáló
létesítményeik, vendéglátás, szolgáltatás helyezhetők el,
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d) K03 vásártér, amelyben piaci, vásári funkciók és építményeik, ill. kiszolgáló építmények
helyezhetők el,
e) K04 temető, amelyben a temetési funkcióhoz kapcsolódó építmények és kiszolgáló létesítményeik
helyezhetők el,
f) K05 egyéb, közlekedési -, a közlekedéshez kapcsolódó oktatás és képzés céljait szolgáló, egyéb nem
zavaró hatású szolgáltató építmények helyezhetők el.”
3. § Az Ör. a következő „Épített környezet védelme” címe a következő 30/A. §-al egészül ki:
„30/A.§ (1) Helyileg védett épületek bontására csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság beálltával,
hatósági engedéllyel, a védelem feloldását követően kerülhet sor. Bontás előtt el kell rendelni:
a) az épület és telek felmérési és fotódokumentációjának elkészítését,
b) az értékes építészeti és szerkezeti elemek és tárgyak megmentését, esetleg újrafelhasználásukat az
új épületben vagy máshol.
(2) A védelem alatt álló értékek megőrzése érdekében a tulajdonost (használót), a mindenkor érvényes
hatósági eszközök alkalmazásával kötelezni kell a védett értéket torzító idegen részek eltávolítására.
(3) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani,
érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendszert és a nyílások osztását, megőrizve a homlokzati
tagozatokat, anyaghasználatot.
(4) A védelemben részesített építmények korszerűsíthetők, (bővíthetők), funkciójuk megváltozhat,
ezzel azonban a védettségre okot adó értékeik nem csökkenthetők.
(5) Védett építményen hirdetés, reklám engedély alapján, megtervezet módon helyezhető el.
(6) A helyileg védett épületek és építmények építési engedélykérelméhez a területi építész kamaránál
működő tervtanács véleményezését be kell szerezni.”
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2011. június

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. június hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. június 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4.Napirendi pont
Helyi adórendelet felülvizsgálata
Várfi András polgármester elmondta, hogy a rendelet módosítása nem most történik, hanem elkezdik
a közös gondolkodást, megkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, a Képviselő-testület 2000. évben alkotta meg az azóta többször
módosított helyi adókról szóló rendeletét. A legutóbbi átfogó rendeletmódosítás 2008. évben történt,
mely során 2009. január 1-i hatállyal általános adótétel emelésre került sor. Ezen túlmenően csak a
magasabb szintű jogszabályok változása miatt került sor módosításra. Az adórendelet módosításáról a
jogalkotásról szóló törvény előírásainak és a kétfordulós tárgyalásra is figyelemmel legkésőbb az
októberi testületi ülésen kell dönteni. Ahhoz, hogy a döntésig a megfelelő számítások, kimutatások
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rendelkezésre álljanak célszerű már most meghatározni a változás főbb irányvonalait. Az elektronikus
bevallás lehetőségét, illetve meghatározott esetekben kötelezővé tételét célszerű lenne, 2012. január 1től bevezeti. Az építményadó tekintetében, üdülés, pihenés célját szolgáló építményeknél az adó
mértéke függ az építmény területi elhelyezkedésétől és közművel való ellátottságától, mivel a
zártkerti, külterületi üdülőterületek közműellátottsága több helyen változott, szükséges a területek
besorolásának felülvizsgálata. A nem üdülés, pihenés céljára szolgáló intézmények, iparűzési
adóalanyok vállalkozásai, az adó mértékének csökkentésével lehetne a vállalkozások terheit
mérsékelni. A telekadó az adó mértékek egységesítésével lehetne egyszerűbbé tenni a jelenleg elég
szétszabdalt területi adóztatást. Magánszemélyek kommunális adójában az utóbbi időkben változás
nem történt az ingatlanok besorolásában, adómérték változott legutóbb 2009. január 1-től.
Idegenforgalmi adó változások a magasabb szintű jogszabály mentességi szabályainak változása miatt
volt. Iparűzési adó éves mértéke állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,9%-a. Az
előterjesztést minden bizottság megtárgyalta, egyetértenek abban, hogy a rendeletet felül kell
vizsgálni, az aránytalanságokat, párhuzamosságokat meg kell szüntetni, a számításokat el kell végezni.
A Pénzügyi és a Városfenntartó Bizottság javasolja a nem üdülés céljára szolgáló építmények
adójának megszüntetését.
Betkó József hozzátette, hogy a Városfenntartó Bizottság a nem üdülés céljára szolgáló építmények
adójának a megszüntetése illetve jelentős mérséklése mellett tart ki.
Várfi András polgármester kérte, hogy a helyi adórendelet felülvizsgálatáról szavazzanak.
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
366/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felül kívánja vizsgálni a helyi adókról
szóló 21/2000. (VII.18.) KT rendeletét, felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által
meghatározott módosítási igények döntéséhez szükséges számításokat, kockázatának
elemzését végezze el, különös tekintettel az alábbiakra:
1. Elektronikus adóbevallás lehetőségének biztosítása a helyi adórendeletben, iparűzési adó
esetében annak kötelezővé tétele.
2. A rendeletben szereplő párhuzamosságok megszüntetése, számítások elvégzése.
3. Építményadó esetében, a nem üdülés céljára szolgáló építmények adója megszüntetési
lehetőségének a megvizsgálása.
A rendelet felülvizsgálatával a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottságot bízza meg.
Határidő: 2011. augusztus 25.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
5.Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gazdasági Programja végrehajtásának ütemezése
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József elmondta, Gyomaendrőd Város Gazdasági Programja elfogadásra került. Minden egyes
tétel akár több órás tárgyalást kívánna. Javasolta, hogy elsősorban azokról tárgyaljanak, melyekről a
döntést jelen testületi ülésen kell meghozni. A szennyvíztisztító telep fejlesztésének becsült bekerülési
költsége 955 M Ft, melyhez augusztusban lesz szükség a pályázat benyújtására, ezt muszáj meglépnie
az önkormányzatnak. A Liget Fürdő fejlesztése új kút bekötése, fűtési rendszer átépítése 97 M Ft-os
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beruházási költséggel. A pályázat benyújtásáról októberben kell majd dönteni. Pelletgyártó üzem
létesítésével kapcsolatosan két bizottság javasolta, hogy hatástanulmányt készítsenek, melyről most
kell dönteni, a pályázat előkészítéséről szeptemberben, 250 M Ft. Egyes intézmények fűtési
rendszereinek átalakítása, pelletkazánok beszerelése, mintegy 50 M Ft-ba kerül. A Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola felújítása, főépület, gazdasági épület, tornaterem felújításának
pályázati előkészítése, külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje szeptemberi döntést igényel. A Kner
Imre Gimnázium épületének felújítása augusztusi döntést igényel a pályázat benyújtásáról.
Közlekedési módok összekapcsolása összes költség, megosztás nélkül 98 M Ft, a pályázat készítés
költségei biztosítottak, a pályázat benyújtásáról októberben kell döntést hozni. Belterületi kerékpárút
hálózat fejlesztése, külterületi kerékpár úthálózat fejlesztése augusztus-novemberi döntés szükséges a
pályázat benyújtásához. Belterületi utak felújítása, építése júniusi döntést igényel a pályázat
előkészítéséről, a tervek megrendeléséről. A benyújtásról augusztusban szükséges dönteni.
Belvízelvezetés pályázat előkészítéséről júniusban szükséges dönteni, a pályázat benyújtásáról
augusztusban.
Nagyné Perjési Anikó hozzászólásában elmondta, hogy két problémája van, az egyik, hogy miből
ugyanis a kötvény felhasználásának van olyan feltétele, hogy csak termelő beruházásra lehet fordítani.
Ezek közül a beruházások közül talán a pelletüzemnek a felépítése felel meg. A táblázat végén látható,
hogy az összes beruházás minimum 270 M Ft-os önerőt igényel, illetve vannak olyan pályázatok, ahol
még nem tudható az önerő nagysága. A 2011. évi költségvetésben a kötvényből felhasznált összeg 250
000 ezer Ft kijelölt fejlesztési forrás, 148 000 ezer Ft törlesztés. Fennmaradó felhasználható forrás:
602 000 ezer Ft. Ebből, ha felhasználják, ezt a 270 M Ft-ot illetve az elkövetkezendő években a
kötvénynek a kamatát illetve a kötvényt vissza kell fizetni, miből fogják ezt megtenni?
A másik kérdése a pelletgyártó üzemmel kapcsolatban a hatástanulmány készítésére vonatkozik. Az
árajánlatban egy 3,5 M Ft-os összeg szerepelt a hatástanulmány elkészítésére, melynek forrása a
kötvény. A pályázati kiírásoknál ahhoz, hogy a pelletáló kazánokra lehessen pályázni feltétel, hogy
olyan épületben lehet, aminek C minősítése van. Az épületekből jelenleg a Rózsahegyi iskola egyik
épületszárnya felel meg ennek a kritériumnak az összes többi épület nem. Ez azt jelenti, hogy egyelőre
pelletkazánokra nem lehet pályázni. Javasolta, hogy készítsenek el 6-8 éves tervet, ami tartalmazná,
hogy a gyermeklétszámoknak megfelelően, mely intézményeket kívánja az önkormányzat fenntartani.
A gyermeklétszám alapján határozzák meg a szükséges infrastruktúrát, azaz az épületeket és tegyék
hozzá a fenntartói szándékot, hogy mely épületek megtartása szükséges, hogy ezek az intézmények
működni tudjanak. Amikor tudják majd, hogy melyik épületeiket szeretnék, majd továbbműködtetni 68 éves távra akkor ezeknek készítessék el az energiamérlegét. Határozzák meg, hogy milyen
felújítások szükségesek hozzá, hogy a C minősítést elérjék és utána tudják a pályázatot akár a pelletre
akár a termálvizes fűtésre benyújtani. Döntést kellene abban is hozni, hogy egyáltalán melyek azok az
intézmények amelyeket pelletre szeretnének átállítani, illetve melyek azok, amelyeket gazdaságosan a
termálvízfűtésre át lehet állítani. Addig, amíg ezeket az adatokat nem tudják, felesleges egy
hatástanulmányra 3,5 M Ft-ot kiadni, hiszen nem tudják, hogy mire készüljön el maga a
hatásvizsgálat.
Poharelec László hozzátette a Liget Fürdővel kapcsolatban, hogy a jelenlegi vezetés dolgozik a
fejlesztésen és rövidesen be fogja nyújtani a Képviselő-testület felé az elképzeléseit.
Betkó József elmondta, hogy a pelletüzem hatástanulmányával kapcsolatban, hogy az Ügyrendi és a
Pénzügyi Bizottság kért hatástanulmányt, megkérdezte, hogy mi lett volna a cél, mire készült volna?
Hol lenne a beruházás helyszíne, ki lenne a beruházó?
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a Gazdasági Programot a Képviselő-testület két
alkalommal fogadta el. A bizottsági üléseken ez a sorrend felállt és így került az előterjesztés a testület
elé. Nem hallotta korábban ezeket a módosító indítványokat, hogy hogyan kell, hogyan lehetne, mert
mindent többféleképpen lehet. A szomszédos települések régen túl vannak különböző zöld
beruházásokon. Nem érti, hogy konkrétan mit fogalmazott meg képviselő asszony, melyik pontot
kellene módosítani.
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Nagyné Perjési Anikó válaszában elmondta, hogy azt javasolta, hogy 6-8 évre nézzék meg, hogy
mely épületekre lesz szükségük és arra adják be a pályázatot. Készüljön el augusztusig, hogy melyik
épületet szeretnék tovább üzemeltetni. A végcél, hogy akár a pellettel akár a termálvízzel tudják fűteni,
de ennek megvannak a megfelelő előírásai. Javaslata, hogy az augusztusi testületi ülésre át kellene
nézni, meg kellene határozni nagyon pontosan, hogy melyek azok az akár oktatási intézmények, akár
egyéb intézmények, amelyeket hosszú távon fenn szeretnének tartani, amelyeket be szeretnének
kapcsolni a pellet és termálvizes fűtésbe és utána lehet magát a pályázati anyagot elkészíteni.
Várfi András polgármester összegezve elmondta, hogy a Gazdasági Programnak a római számmal
jelölt elemein végigmehetnek úgy, hogy rákérdez, hogy azzal foglalkozzanak ebben a formában vagy
nem?
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy pontról pontra döntsenek, a többi pályázattal kapcsolatban
pedig azt kérdezte, hogy miből fogják finanszírozni, ha a kötvényből, akkor milyen tervek vannak
arra, hogy a kötvénynek a visszafizetése miből történi?
Poharelec László javasolta, hogy döntési javaslatokat egyenként nézzék meg, hogy kinek mi a
véleménye.
Várfi András polgármester az első döntési javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy egy város a
beruházásaihoz a saját erőt vagy nyereségből termeli meg, vagy hitelt vesz fel, vagy más
pénzeszközhöz nyúl, ilyen például a kötvény. Vannak a városban olyan beruházások, amelyek
elengedhetetlenek, például a szennyvíz tisztító telep, amit el kell készíteni. Történtek a kötvényből
olyan beruházások, amelyek munkahelyet teremtenek, mely után nő az iparűzési adó később az lesz a
forrás, a saját erő, amiből kifizethető a kötvényt. Van egy pillanatnyi állapot, amikor a CHF és a Ft
eltávolodott egymástól, végig lehet gondolni egy-egy ilyen döntéskor, hogy mennyiért kapnának pénzt
bankon keresztül hitel formájában.
Abban az esetben, ha elfogadásra kerül az első döntési javaslat és megnyerik a pályázatot, akkor el
lehet készíteni azt a modellszámítást, hogy a kötvényből használjanak, vagy forduljanak valamely
pénzintézethez.
Kérte, hogy szavazzanak az első 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
367/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
szennyvíztisztító telepének korszerűsítését célzó beruházás előkészítését.

a

település

Határidő: azonnal

Várfi András polgármester a Liget Fürdő Kft fejlesztését célzó beruházással kapcsolatban
megkérdezte, van e kérdés hozzászólás?
Poharelec László elmondta, az új ügyvezető a megbízásakor kapott olyan feladatot is, hogy dolgozza
ki a fürdő fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseit. A költségek finanszírozását nem biztos, hogy ki
kell mondani, hogy 15 M Ft-ot adnak neki erre, mert lehet, hogy sokkal kevesebből is meg fogja tudni
valósítani. Lehet, hogy azt az összeget ő is ki tudja gazdálkodni. Javaslata, hogy a második döntési
javaslatból a pénzösszeget vegyék ki.
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Liszkainé Nagy Mária észrevétellel élt, miszerint ez a beruházás nemcsak a fürdőt érinti, hanem a
Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítését, valamint a Sportcsarnok fűtését is.
Nagyné Perjési Anikó javasolta, hogy mivel a támogatási intenzitás úgy van meghatározva, hogy 1085 % között, ezért nem lehet tudni, hogy mekkora önerő szükséges hozzá. Előfordulhat, hogy a
támogatási intenzitás 30% lesz, ebben az esetben 70 %-os önerőre van szükség, amiért már nem
biztos, hogy érdemes ezt a beruházást elvégezni. Javasolta egy vizsgálat készítését, hogy ha elkészítik,
ezt a pályázatot milyen intenzitást lehet vele elérni?
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy módosító indítvány kívánt valaki megfogalmazni
azzal, hogy ne határozzanak meg pénzösszeget?
Poharelec László hozzátette, jobban át kell nézni a döntési javaslatot, mert egyértelműen csak azt írja,
hogy „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Liget Fürdő
fejlesztését célzó beruházás előkészítését. A beruházáshoz rendelkezésre álló korábbi tervet
aktualizálni kell, és a megnyíló pályázati kiírásnak megfelelően elő kell készíteni a pályázatot. Az
előkészítés költségeinek finanszírozását a képviselő-testület az elkülönített 15 millió Ft-os önerőből
biztosítja a kötvény terhére.” Az utolsó mondatot javasolja kihagyni, az előző részből pedig az derül
ki, hogy a fürdő fejlesztését célzó beruházásoknak az előkészítésére adnak 15 M Ft-ot.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető egyetértett azzal, hogy meg kellene vizsgálni a lehetőséget, és
erre az előkészítési munkára kérnek döntést, hiszen lehetséges, hogy nemcsak a Polgármesteri Hivatal,
vagy a Sportcsarnok fűtéskorszerűsítését, hanem az általános iskolát is az új kút bekötésével a fűtés
megtakarítást el lehet érni. A testülettől olyan döntést kért, hogy ezeket az előkészítő munkákat
elvégezzék, és nem 15 M Ft-ért, hanem 15 M Ft-os keret van erre a beruházásra.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a döntési javaslatban az szerepel, hogy a 15 M Ft-ból,
tehát az egésznek ennyi az önereje, az előkészítés lehet, hogy 1,5 M Ft.
Poharelec László javasolta, hogy a döntési javaslat alapján hozzanak két határozatot, az egyik
vonatkozzon a fürdőre, mivel nem biztos, hogy a fürdő igazgatójával kell kidolgoztatni azt, hogy
hogyan lesz megoldva akár a hivatal akár a sportcsarnok fűtése. A másik határozatban pedig döntsenek
arról, hogy ezt meg kell vizsgálni és ezekre az intézményekre kérjenek valamilyen fejlesztési
elképzelést.
Liszkainé Nagy Mária hozzátette, több alkalommal került a testület elé, beszámoltak az elmúlt évek
munkájával kapcsolatban is, hogy ez egy új kútnak az üzembe helyezéséről szól és ennek kapcsán a
termálvíznek a hasznosításáról, ami jelentősen megkönnyíti az intézmények fűtését a költségét
jelentősen csökkenti. Nem lehet ezt a beruházást külön kezelni úgy, hogy csak a fürdő illetve a többi
intézmény.
Várfi András polgármester javasolta, hogy elég lenne olyan formában kettébontani egy döntésen
belül, hogy a Liget Fürdő fejlesztését célzó beruházás előkészítését valamint az ezzel kapcsolatos
alternatív energiahasználatot, melyek előkészítését a 15 M Ft-ból biztosítanák
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
368/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Liget Fürdő
fejlesztését célzó beruházás előkészítését. A beruházáshoz rendelkezésre álló korábbi tervet
aktualizálni kell, és a megnyíló pályázati kiírásnak megfelelően elő kell készíteni a pályázatot.
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Az előkészítés költségeinek finanszírozását a a képviselő-testület az elkülönített 15 millió Ftos önerőből biztosítja a kötvény terhére.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a pelletgyártó üzem létesítésére irányuló beruházásnál elmondta, hogy a
módosító indítvány alapján ehhez kellene egy középtávú mérleg, hogy mely intézményekben jöhet
szóba. Ezt követően az előzetes hatástanulmányban lenne meghatározva, hogy hol legyen, nem most
döntenék el.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, amennyiben így elfogadják akkor nem a 3.5 M Ft-os
hatástanulmány fog elkészülni? Javaslata, hogy így ne fogadják el, hanem hozzanak olyan döntést,
hogy elkészítik a 6-8 éves koncepciót és akkor lehet érdemben dönteni, hogy egyáltalán kell e a
pellettel kapcsolatban hatástanulmányt készíteni.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, nem ez az előzetes elképzelés kerül elfogadásra és
nem a már benyújtott költségigény, hiszen több ajánlatot kell beszerezni. Ez egy előzetes elképzelést
megalapozó koncepció volt. Ahhoz, hogy érdemben elindulhasson és megvalósulhasson más cégekkel
is fel kell venni a kapcsolatot és meg kell versenyeztetni a pályázat elkészítését és az ehhez
kapcsolódó dokumentumok elkészítését. Ez mindegyik fejlesztési elképzelésre igaz.
Várfi András polgármester kérte, hogy konkrétan határozzák meg a módosító indítvány a harmadik
döntési javaslatra vonatkozóan.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, amennyiben a döntési javaslatot így nem fogadják, el akkor azt
mondják, hogy egyelőre nem készül hatástanulmány viszont helyette mindenképpen meg kellene
határozni azt, hogy augusztusra egy konkrét tervet tegyenek le az asztalra, amihez később az
energetikai pályázatokat be lehet adni. Plusz egy döntés legyen, tehát döntsenek arról hogy kell e a
hatástanulmány vagy nem, illetve egy, ami pedig tartalmazza hogy készüljön el egy középtávú terv.
Betkó József egyetértett azzal, hogy erre az előzetes hatástanulmány tervre nincs szükség.
Lehóczkiné Timár Irén megkérdezte, konkrétan mikor lehet ezt a pályázatot benyújtani, mennyi idő
van arra, hogy gondolkozzanak rajta?
Dr. Farkasinszky Erzsébet elmondta, Nagyné Perjési Anikó által felvetettek alapján vannak
intézmények, ahová szükség lenne a pellettáló üzem terméke azért, hogy olcsóbban energiát
nyerjenek. Meg kell nézni, hogy milyen intézményeknél akarják kiváltani, ezek megfelelnek e a
pályázati feltételeknek?
Várfi András polgármester véleménye, hogy a döntési javaslat nem késztet vitára, lehet, hogy a
sorrend rossz, nem a pelletgyártó üzemnek a helyszínét néznék meg és annak a hatástanulmányát,
hogy mennyi a káros anyag kibocsátás és hasonló paraméterek. Az lenne a cél, hogy pellettel fűtsenek
kazánokat, ahhoz meg először az épülettől kell elindulni. Úgy tűnik, hogy mindenki ellent mond a
másiknak ebben a döntési javaslatban mindenki véleménye belefér. Fel kell mérni, hogy hány épület
van, ezek az épületek alkalmasak e alternatív tüzelőberendezés beállítására? Megfelelőek e az
ablakok? Megfelelő nagyságú e a kazánház? A pelletgyártó üzem a végén van, ha mindezek
megfelelnek, tehát van igény arra, hogy kiváltsák a gázt, ez a hatástanulmány ezt magában foglalja.
Nagyné Perjési Anikó Lehóczkiné Timár Irén kérdésére reagálva elmondta, hogy jelenleg még nincs
kiírva a pályázat.
Poharelec László elmondta a döntési javaslattal kapcsolatban, hogy ebben a formában nem jó, mert az
sem biztos, hogy pellettel fognak fűteni. Javasolta a Nagyné Perjési Anikó által elmondott javaslat
elfogadását.

534

Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy az előkészítésbe, illetve a hatástanulmány készítésébe
sok minden belefér, többek között az is, hogy felmérik, hogy van e elég gazdaságosan kitermelhető
alapanyag, mekkora mennyiséget kell előállítani, mekkora beruházást vonz maga után, illetve
beletartozhat az a felmérés is, hogy mely épületeket akarják vele fűteni. A hatástanulmány fogalmával
van a probléma, bővebben kellene kifejteni.
Nagyné Perjési Anikó hozzátette, ebben a döntési javaslatban nem a pelletgyártó üzem, és a
pelletgyártásnak a hatástanulmányáról van szó, hanem benne van az általa korábban elmondott dolog
is, hogy középtávú tervet készítenek.
Várfi András polgármester ismertette a javaslatot: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete előzetes hatástanulmányt készített alternatív energiaforrásra, és ennek birtokában
újra tárgyalja a beruházás további előkészítését. Az előzetes hatástanulmány elkészíttetésére a
képviselő-testület a kötvény fedezetéből biztosítja a forrást.
Dr. Farkasinszky Erzsébet kérte, hogy a döntéshez tegyék hozzá, hogy a 2011. augusztusi testületi
ülésen hoznak ez irányban döntést.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak az általa ismertetett javaslatról, kibővítve azzal,
hogy a 2011. augusztusi ülésen hoznak döntést.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József tartózkodás, 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
369/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes hatástanulmányt
készíttet alternatív energiaforrásra, miután az intézményeink épületeinek szükségességét,
használatára vonatkozó igényeit felméri. Utasítja a polgármestert, hogy az augusztusi testületi
ülésre az intézmények véleményével kerüljön beterjesztésre az intézmények működtetésével
kapcsolatos 5 éves terv.
Az előzetes hatástanulmány elkészíttetésére a képviselő-testület a kötvény fedezetéből
biztosítja a forrást.
Határidő: 2011. augusztus 25.
Felelős: Várfi András polgármester
Nagyné Perjési Anikó a 4. döntési javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy most készül az iskolának
az energetikai vizsgálata, elkészült már a fűtéskorszerűsítési terve, viszont a fűtéskorszerűsítési terv a
felújítatlan épületekre készült el. Itt van egy ellentmondás, hogy ha elkészül az épület felújítása,
nyílászáró csere, hőszigetelés akkor a fűtéskorszerűsítési terveket felül kellene vizsgálni, mert nem
biztos, hogy az, ami most elkészült az megállja a helyét.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a 4. döntési javaslatról.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 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
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
tartózkodás,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
370/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola felújításának előkészítését támogatja a 234/2011. (IV. 28.) Gye. Kt.
határozata szerint.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ismertette az 5. döntési javaslatot kérte, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 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
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
371/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi épülete felújításának pályázati
előkészítését, ha szükséges, a korábbi terv aktualizálásával. A pályázati előkészítés
költségeinek, a tervek aktualizálásának finanszírozására a képviselő-testület forrást biztosít,
amelynek fedezete a kötvény.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a 6. döntési javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy útépítéseket,
útfelújításokat, ezek ütemezését tartalmazza, prioritás felállítását.
Arnóczi István János elmondta, hogy a Városüzemeltetési Osztályon azt a tájékoztatást kapta, hogy
mivel a Rácz Lajos utca nem gyűjtőút kiesik ebből a pályázatból, ez továbbra is így van?
Liszkainé Nagy Mária tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés készítésekor a
pályázati kiírás nem jelent meg, egy előzetes tájékoztató alapján készült el. A pályázati kiírás
megjelent és sajnos a 2009-es pályázathoz hasonlóan csak gyűjtő utak építésére és felújítására lehet
pályázni. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a Városfenntartó Bizottságot, hogy a
pályázati kiírás ismeretében állítsa össze, hogy mely utakra pályázzanak.
Lehóczkiné Timár Irén hozzátette, hogy a Fazekasi út is benne volt a korábbi pályázatban és most az
sem található benne, mint gyűjtőút.
Várfi András polgármester elmondta, hogy nem kellene az utcákat részletességgel tárgyalni, mert a
döntési javaslat azt tartalmazza, hogy úgy hagyja jóvá a testület, hogy a Városfenntartó Bizottság
vizsgálja felül az útépítések, útfelújítások ütemezését, prioritását és az a következő ülésen újra
tárgyalásra kerül.
Poharelec László megkérdezte, hogy mi a gyűjtő utaknak a definíciója? Ha gyűjtő utakra van kiírva a
pályázat, akkor lehet, hogy van több olyan út.
Liszkainé Nagy Mária válaszában elmondta, hogy a pályázati kiírásban szerepel, hogy bizonyítani
kell, hogy valóban gyűjtő utak, egyrészt feltétele az, hogy a településrendezési tervben gyűjtőútként
szerepeljenek, másrészt az útügyi műszaki leírás meghatározza azt, hogy 5,50 vagy ennél szélesebb
utak lehetnek gyűjtő utak. Rendkívül indokolt esetben lehet ettől eltérni.

536

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
372/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közlekedési
infrastruktúrájának fejlesztését célzó beruházások pályázati előkészítését jóváhagyja azzal,
hogy a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság vizsgálja felül az
útépítések/útfelújítások ütemezését, prioritását, az így átdolgozott előterjesztés a következő
ülésen újra tárgyalásra kerül.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, hogy Gyomaendrőd életében fontos a víz, a belvíz és az árvíz
is, mint negatív jelenség.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető tájékoztatásul elmondta, hogy a pályázati kiírásnak illetve az
előterjesztésnek nem felel meg a pályázati lehetősége az önkormányzatnak, hiszen a pályázati kiírás
úgy szól, hogy a belterületek védelmét szolgáló bel és külterületi művek rekonstrukcióját és a
fejlesztését támogatja. A pályázat kiírójával történt egyeztetés, a tervező cég részéről, azt a
tájékoztatást kapták, hogy kifejezetten belterületi csatornák építését, felújítását, rekonstrukcióját
támogatja. Amit az elmúlt ülésén meghatározott a testület, hogy mely területek rekonstrukcióját
szeretné ebben a pályázatban szerepeltetni, nem valószínű, hogy támogatást kapna, tehát a tervezésnek
a műszaki tartalmat ennek megfelelően módosítani kell, belterületi csatornákkal kell helyettesíteni.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a 7. döntési javaslatról.
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
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás, Poharelec László igen, Toldi Balázs
tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
373/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belvízrendezési, belvíz
elvezetési beruházás előkészítését jóváhagyja a korábbi határozata szerint. A pályázat
előkészítését a pályázati kiírásnak megfelelően el kell végezni, az előkészítő munkák
költségeinek fedezetére a képviselő-testület forrást biztosít a kötvény terhére.
Határidő: azonnal
6.Napirendi pont
Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-4 havi finanszírozási
helyzetéről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó
valamint önállóan működő intézményeinek 1-4 hónapra vonatkozó finanszírozási helyzet alakulását a
mellékelt táblázat mutatja be, melyből kiderül, hogy egyedül a Térségi Szociális Gondozási
Központnál van jelentős eltérés. A bizottsági ülésen az intézményvezető elmondása alapján az év
végére mérséklődni fog.
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Arnóczi István János megkérdezte az Adó osztály vezetőjét, hogy 5. hónapban hogyan teljesült az
időarányos adó beszedés, %-ban, hogy teljesül az éves szinthez képest?
Enyedi László válaszában elmondta, hogy pontos számokat nem tud mondani. 5. hónapban plusz
bevétel nem volt, inkasszókat kibocsátottak, melyre 5-6 M Ft bevétel keletkezett, ezekre várják
folyamatosan a bevételeket, az iparűzési adó feldolgozása során a kitekintés részben is szerepelve
jelentős összegű kifizetés van, ennek a fedezetét próbálják megteremteni.
Az adóbefizetések első féléves része március 16-al esedékes, ha mindenki befizeti 50 %-os a
teljesülés. Ez nem teljesült így, maximum minden adónemnél 2-3%-al több mint a kimutatott bevétel.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal 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 igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
374/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
intézményeinek I-IV. havi gazdálkodásáról készített tájékoztatót elfogadja.

Önkormányzata

Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány pályázati kérelme
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse
az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, hogy a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú
Alapítvány képviseletében Nagyné Simon Mária kérelmében kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő épület óvodaként történő további működtetésére benyújtott
pályázatát támogassa.
Gyomaendrődön 7 óvoda lát el óvodai nevelési feladatokat, a 7 intézményben az engedélyezett
férőhely szám 563 fő. A 2011/2012-es szorgalmi évre 412 gyermek iratkozott be. Az idei tanévben
még 456 fő volt. A népesség nyilvántartó rendszer alapján a 3-6 éves korú gyermekek száma 488 fő.
Érezhetően csökken a gyermeklétszám, közel 100 fő az eltérés.
A képviselő-testület 2007-ben hozott határozatában döntött arról, hogy az óvodáskorú gyermekek
számának folyamatos csökkenése miatt, a Gyomaendrődi óvodai férőhelyek számával a települési
óvodai feladatellátást megfelelő szakmai színvonalon biztosítottnak látja és további óvodai
férőhelyekre nem kíván feladat-ellátási szerződést kötni.
Az Ügyrendi bizottság a kérelem megtárgyalása során kihangsúlyozta, hogy a pályázati kiírást meg
kell, hogy előzze a fent említett határozat megfelelő indokolással történő visszavonása. Ugyanakkor a
meglévő óvodák szabad férőhelyének kapacitását fel kell tölteni. A bizottság felhívta a figyelmet arra
is, hogy az esetlegesen kiírásra kerülő pályázatra bár ki nyújthat be pályázatot. Továbbá az idő
rövidsége miatt a szeptemberi óvodai feladatellátás indítása megkérdőjelezhető, nem biztosítható.
Poharelec László képviselő egyetértett a bizottság véleményével, aggályával. Törvényi változások
előtt állunk, de azért egy új kezdeményezésnek ne szabjanak gátat. A maga részéről a pályázat kiírását
támogatta, a többi probléma legyen a pályázó/pályázók gondja.
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Arnóczi István János képviselő szintén a pályázat kiírását támogatta azzal a kiegészítéssel, hogy
jelenleg a Fő útra járó gyermekek után, ha azok továbbra is maradnának ott, ez jelenleg 14 fő, az
önkormányzati kiegészítő támogatást adják meg.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő megkérdezte a Nagyné Simon Máriát, hogy önkormányzati
kiegészítő támogatás nélkül egyáltalán kíván e óvodát indítani. A válasz eldönthetné a kérdést. Nem
könnyű a döntést meghozni, ami gyerekeket, szülőket érint. Az elmondott adatok mellé tudni kell azt
is, hogy a népesség nyilvántartó szerint a 0-3 éves korú gyerekek száma 345 fő, ami azt jelenti, hogy
újabb közel 100 fővel fog csökkeni az óvodáskorú gyermekek száma. Ezt tudomásul kell venni, rövid
távú döntésekkel nem szabad veszélyeztetni sem egy vállalkozót, sem pedig családokat.
Kérte a kérelmezőt nyilatkozzon arról, hogy ilyen feltételek mellett is óhajtja bérelni a Fő úti óvodát.
Az egy nagy alapterületű óvoda, jelentős a bérleti díj mértéke is. Nem biztos, hogy 20-25 fős
gyermekcsoporttal, vagy attól kevesebbel gazdaságosan működtethető.
Nagyné Simon Mária az alapítvány képviselője elmondta, mint ahogy egy képviselő-testület, ugyan
úgy az alapítvány is célokat fogalmaz meg magának, amelyeket megpróbál megvalósítani. A múlt
hónapban elindult egy párbeszéd a testület és az alapítvány között arról, hogyan lehetne a
nézőpontokat közelíteni egymáshoz. Számára két fontos irányvonal rajzolódott ki, az egyik, hogy
nincs konkrét cél az épület hasznosítására, a másik, hogy egy új intézmény indulása esetén az nem
jelenthet plusz kiadást a költségvetés számára. Az alapítvány részéről próbáltak ehhez
kompromisszumokat tenni, és ez alapján fogalmazták meg azon javaslatukat, hogy csak a Fő útra járó
gyerekek után kérnék az önkormányzati kiegészítő támogatást.
Hangsúlyozni kívánta, hogy valóban nem rendelkezik az alapítvány működési engedéllyel, de amíg
nincs meg az épület nem is tudják beadni a kérelmet, a szükséges lépéseket viszont megtették ez
irányba, hogy az óvoda elindulhasson.
Napjainkban egyre többet hallani arról, hogy módosul a közoktatási törvény, konkrétumokról viszont
még nem lehet tudni. Ez a bizonytalanság az alapítvány munkáját is megnehezíti a hosszú távú
tervezés kapcsán. 2007 óta folyamatosan szembesültek a nehézségekkel, azzal, hogy csökken a
gyereklétszám. Az alapítvány által működtetett bölcsődei ellátáshoz bekapcsolódott egy másik
bölcsődei intézmény, ami aztán nem befolyásolta negatívan az alapítványi bölcsőde működését, mint
ahogy azt számították.
Nagyon szeretnék, ha az alapítvány kérelméről a mai ülésen most már döntés születne, el dőlne, hogy
kiírják e a pályázatot az épületre. A maga részéről arra fog törekedni, hogy egy olyan gazdasági
működést tegyen hozzá, ami hosszú távon fogja biztosítani az intézményeik működését.
Ismételten hangsúlyozta, szeretnék, ha a Fő úti gyerekek után megkapnák a támogatást, de számukra
már az is előrelépést jelent, ha kiírásra kerül a pályázat, aminek feltételei egyenlőre még nem ismertek.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megkérdezte, ilyen rövid idő elég lesz e arra, hogy a
pályázat kiírása esetén ott szeptemberbe óvodát tudjanak indítani. Ráadásul bár ki nyújthat be
pályázatot, nem biztos, hogy az alapítvány nyeri el. A szülőket felelősségteljesen kellene értesíteni
arról, hogy szeptembertől ott tudja indítani az óvodát vagy nem. Nagyon sok a bizonytalansági
tényező.
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke Arnóczi István képviselőtől kérdezte, hogyan képzelte
az önkormányzati kiegészítő támogatás beépítését, ugyan annyi összeggel, amit most kap a Fő úti
óvoda – 7.670 Ft/fő, vagy más összeggel.
Arnóczi István János képviselő válaszolva elmondta, ugyan ezzel az összeggel, egész évre ez az
összeg volt tervezve erre az óvodára.
Nagyné Simon Mária reagálva elmondta, az előző testületi ülésen, amikor szóba került a pályázat
kiírás, olyan információ hangzott el, hogy amennyiben a mai ülésen döntenek a pályázat kiírásáról,
akkor az júliusban lezajlik. Az alapítvány meg tette a szükséges lépéseket, hogy ha ma megszületik a
döntés, akkor a működési engedélyeztetés elindulhat. Tehát, ha ma döntés születik, úgy szeptember
hónapra meg tudják teremteni az óvoda nyitás feltételeit.
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Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök aggályosnak tartotta, hogy ha ma döntés is születik a
pályázat kiírásáról, júliusban az önkormányzati munka szünetel. A legközelebbi testületi ülés
augusztus végén lesz, ahol bárki elnyerheti a pályázatot. Ezek tudatában hogyan tudja az alapítvány
felelősséggel bíztatni a szülőket arra, hogy ott szeptemberbe be tudja indítani az óvodát.
Nagyné Simon Mária hangsúlyozta, nem biztat senkit, mindig a konkrét tényekről tájékoztatja a
szülőket. Az előző ülésen az hangzott el, hogy ez az eljárás lemehet júliusba. Ha őt félre tájékoztatták,
ő sem tudott mást mondani a szülőknek. Szomorúan hallja most, hogy esetleg nem így lesz. Ez egy
negatív irány, bár az óvodaalapítás nincs konkrétan ahhoz kötve, hogy szeptember 1-el el kell, hogy
induljon, év közben is lehet indítani. Azoknak a szülőknek lesz nehézsége, akinek tanköteles korú a
gyermeke.
Arnóczi István János képviselő hangsúlyozta, ő már az előző ülésen is javasolta, hogy írják ki a
pályázatot. Megkérdezte, amennyiben ez a 14 fő gyermek más óvodákhoz kerül, ott hogy volt tervezve
az önkormányzati kiegészítő támogatás.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő megkérdezte a jelenlegi 14 fő Fő úti óvodai gyermek, akik után
megkapnák az önkormányzati támogatást, azok ugyan úgy megkapnák ingyenesen az angol –magyar
kényelvű oktatást. Ha igen, úgy előfordulhat, hogy más óvodákból is átjönnek majd a gyerekek,
hogyan tudnák így a többi óvoda működését biztosítani. Mint már mondta, 100 fő férőhellyel most is
több van, ami az évek során még tovább fog emelkedik. Tehát két-három óvoda képes lesz ellátni az
óvodai feladatokat. Az önkormányzat az összes többi óvoda gyermekeiért legalább annyira felelős,
mint az alapítvány tízen egynéhány óvodáskorú gyermekeiért. Lehet, hogy ezeknek a gyerekeknek az
új óvodai elhelyezése, a többi gyerek biztonságát fogja veszélyeztetni. Óvni szeretnék a vállalkozót is
attól, hogy bele menjen egy olyan gazdasági helyzetbe, ami nem biztos, hogy január 1-től járható.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, ha csak azon múlik, hogy előre haladjon az ügy, akkor ő
vállalja, hogy bejöjjön, ha e miatt egy rendkívüli ülést kell tartani júliusban.
Kérdésként vetődik fel, hogy mi van akkor, hogy, ha az alapítvány meg gondolja magát, nem fog
pályázni, és az önkormányzat nyakába teszi az onnan kikerülő óvodáskorú gyerekeket. Rájuk honnan
veszik elő az önkormányzati támogatást.
Természetesen figyelembe véve az önkormányzat érdekeit, ne vágják el a lehetőséget egy új dolog
létrehozásának.
Márjalaki József bizottsági elnök hangsúlyozta, a költségvetésben a Fő úti óvodára egész évre be lett
tervezve az önkormányzati kiegészítő támogatás. Mivel az óvoda működtetője vissza adta a Fő úti
óvodát, így a fel nem használt összeg az önkormányzatnál marad.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő tájékoztatásul ismertette a B. alternatíva szerinti döntési
javaslatot. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csoda-Vár
Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány pályázati kérelme alapján a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám
alatt lévő épület bérbeadását meghirdeti önkormányzati kiegészítő működési támogatás nélküli, óvodai
nevelési célú feladatellátásra.
Mindenkinek lehetősége van arra, hogy magánóvodát nyisson, ha ennek feltételeit biztosítani tudja. Az
óvodás korú gyermekek számára állami normatív támogatás, és önkormányzati kiegészítő támogatás
jár. Az alapítványi intézménybe járó gyermekek után állami normatív támogatást vesznek igénybe,
tehát nem marad támogatás nélkül akkor sem, ha vállalkozik az alapítványi óvoda megnyitására.
Arnóczi István János képviselő fel vetette, most egy szülői nyomás van az egyik oldalról, hogy a Fő
úti óvoda megmaradjon. Ugyan ilyen szülői nyomás volt a Szabadság úti óvoda tekintetében is, amit
akkor méltányolt a testület az óvodát meghagyta, oda csatolta a Rózsahegyi iskolához. Itt viszont most
diszkriminálnak, és erre a szülői nyomásra nem hajlandóak lépni.
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Poharelec László képviselő javasolta, hogy Arnóczi képviselő úr javaslatát tekintsék egy új C.
alternatíva szerinti módosító javaslatnak.
Szilágyiné Bácsi Gabriella a pénzügyi osztály vezetője kiegészítésként elmondta, a 2011 évi
költségvetésben nem az óvodai férőhelyre tervezték be a kiegészítő támogatást, hanem a tényleges
2010. októberi létszám alapján, ami lényegesen eltér a tényleges férőhelytől.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök hangsúlyozta, itt nem szülői nyomásról kell beszélnek,
hanem arról, hogy szükség van e új óvoda alapításra, vagy nincs. A Szabadság úti óvoda Rózsahegyi
Iskolához történő csatolása kistérségi elvárás alapján történt. Ha ezt nem lépték volna meg, úgy 2
millió Ft kistérségi normatívától esett volna el a város, és a kistérséget is elveszíthettük volna.
Nagyné Perjési Anikó képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a 2012/2013-as tanévben az új
közoktatási törvénnyel a finanszírozás meg fog változni. A béreket az állam fogja biztosítani, míg az
épületek fenntartási költségeit az önkormányzatnak kell vállalni. Tehát nem az lesz a kérdés, hogy
hány óvoda lesz, hanem hogyan tudja ezeket az önkormányzat finanszírozni. Ennyi óvodára nincs
finanszírozható pénze az önkormányzatnak, főleg, hogy nincsenek 100 %-ban feltöltve. A következő
tanévre meg kell lépni az óvodák racionalizálását, ennyi óvodát biztos, hogy nem fog tudni fenntartani.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte, akkor, amikor a Szabadság úti óvodáról döntöttek, nem
volt szó az említett 2007 évi képviselő-testületi határozatról.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a 2007 évi határozatot azért hozta a testület, hogy elejét
vegye a további igényeknek. Reprezentálja azt, hogy a településen a szükséges óvodai férőhely
rendelkezésre áll, további óvodai férőhelyekhez nem kíván támogatást biztosítani.
Bizottsági üléseken is elhangzott, hogy az óvodai férőhely tovább aprózása a fajlagos költség
növekedését fogja eredményezni. Ugyanakkor az sem mindegy, hogy az önkormányzatnak milyen
fenntartási költségei lesznek a 2012 költségvetési évbe. Továbbá azt sem lehet tudni, hogy az új
közoktatási törvényben a közhasznú társaságoknak mi lesz a jövőben a sorsa, hogyan illeszti be az
állam-, ha egyáltalán beilleszti – ebbe a feladat ellátási rendszerbe.
Vaszkó Katalin állampolgár csodálkozott azon, hogy most itt azon megy a harc, legyen e egy másik
óvoda, vagy ne. Ott van a Kossuth úti óvoda, aminek hagyománya van, ahol most tudomása szerint
csoportot kell összevonni, mert kevés a gyermeklétszám. Inkábba arra kellene törekedni, hogy a
meglévő, működő óvodákba legyen több gyerek. Meg kellene győzni a Fő úti szülőket arról, hogy a
Kossuth úti óvodába vigyék át a gyerekeiket.
Várfi András polgármester lezárta a vitát, ismertette Arnóczi István János képviselő úr módosító
javaslatát, amely szerint a képviselő-testület a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány
pályázati kérelme alapján a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő épület bérbeadását meghirdeti 14
fő gyermek részére önkormányzati kiegészítő támogatással, óvodai nevelési célú feladatellátásra.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító javaslatról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett a módosító
javaslatot elutasította. [Arnóczi István János igen, Betkó József tartózkodás, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky
Erzsébet tartózkodás, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén nem, Marton Dániel nem, Márjalaki József igen, Nagyné
Perjési Anikó nem, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András nem.]

Várfi András polgármester figyelemmel a szavazás eredményére – a módosító javaslat nem kapta meg
a többségi igen szavazatot – a B. alternatíva szerinti döntési javaslatot tette fel szavazásra. E szerint a
képviselő-testület a Fő út 85. szám alatt lévő épület bérbeadását meghirdeti önkormányzati kiegészítő
működési támogatás nélküli, óvodai nevelési célú feladatellátásra.
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A képviselő-testület a döntési javaslatot 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 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 nem, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Marton Dániel nem, Márjalaki József
igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
375/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csoda-Vár Gyermekcentrum
Közhasznú Alapítvány pályázati kérelme alapján a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő
épület bérbeadását meghirdeti önkormányzati kiegészítő működési támogatás nélküli, óvodai
nevelési célú feladatellátásra az alábbiak szerint:
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet
a Fő út 85. szám alatti ( 3495 hrsz. ) óvoda megnevezésű ingatlan
tartós bérbeadására
A bérbeadásra meghirdetett ingatlannal kapcsolatban bővebb információkat Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán lehet kérni Csényi István
ügyintézőnél.
Elérhetőség: Telefon: (66) 386-122/136 mellék, email: csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu.
Az ingatlan 2011. július 14.-én és 2011. július 19.-én munkaidőben ( 7 óra 30 perctől – 16 óráig ) a
megelőző napon egyeztetett időpontban megtekinthető.
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve,
"Óvoda" jeligével ellátva 2011. július 25.-én 16,00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző
napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. címre.
A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti határidő
elmulasztása jogvesztő!

A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt a 2011. július 27.-i ülésén. A
pályázat előzetes véleményezését és döntés előkészítését Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága végzi. A pályázatok
bontásáról, valamint a döntés időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázati feltételek:
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2011. szeptember 1. napjától az önkormányzat
tulajdonát képező Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő óvoda megnevezésű ingatlant felajánlja
bérbeadás útján történő hasznosításra, óvodai nevelés profilkötöttség mellett.
2. A pályázathoz a pályázónak - legkésőbb 2011. július 25-én de. 9.00-ig - a bérleti szerződés
megkötését biztosító 100.000,- Ft összegű kauciót kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába
befizetni. A kaució összege a nyertes pályázó esetében a pályázó nyilatkozata alapján
visszafizetésre vagy beszámításra kerül a bérleti díjba. A nem nyertes pályázók esetében
visszafizetésre kerül a kaució összege.
3. Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiség
nélküli társaságok, akik a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelnek, akik a
pályázatban kiírt óvoda létesítmény további profil kötött működését biztosítják, az ingó és
ingatlanvagyon állagának megőrzését, megóvását vállalják.
1.
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4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

A bérleti szerződés időtartama: határozatlan idejű. A bérleti jogviszony oktatási év végére
mondható fel.
A bérleti díj mértékére a pályázónak kell ajánlatot tennie. A bérleti díjra tett ajánlat nem lehet
kevesebb 50.000,- Ft + ÁFA összegnél.
Pályázónak ajánlati kötöttséget kell vállalnia arra, hogy az általa megajánlott bérleti díjat előre, a
tárgyhó 15. napjáig a bérbeadó által kibocsátott számla alapján határidőre megfizeti. Bérbeadó
2012. évtől kezdődően az éves fogyasztói árindex figyelembevételével állapítja meg a következő
évi bérleti díj mértékét. A bérleti díj módosításának esedékessége a tárgyévet megelőző év
november 30.
Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támogatást a működéshez, valamint az ingatlan
fenntartásához. A bérlőt terheli az összes jogszabályok által meghatározott működtetéssel
kapcsolatos feltételek biztosítása.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem tart igényt az ingatlan bérlő általi felújítására,
fejlesztésére. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem téríti meg bérlőnek a bérlő által elvégzett
felújítási, fejlesztési kiadásokat.
Bérlő az ingatlanon a bérleti jogviszony időtartama alatt csak a Bérbeadó írásos engedélye alapján
végezhet átalakítási, fejlesztési munkákat.
A szerződés megkötése a pályázat eredményének kihirdetését követő 8 napon belül.
A nyertes pályázónak vállalnia kell az üzemeltetéséhez szükséges működési engedély
megszerzését a bérleti szerződés megkötését követő 60 napon belül. Amennyiben a nyertes
pályázó a bérleti szerződés aláírását követő 60 napon belül nem mutatja be a működési engedélyt,
akkor a szerződés hatályát veszti.
A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint a pályázónak nincs
lejárt köztartozása az alábbi szervek felé:
1. Adó – és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal.
Az igazolás típusa: nemleges együttes adóigazolás,
A nemleges együttes adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az együttes adóigazolás
kiállításának napján vagy a kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott
adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs. Amennyiben az
együttes adóigazolás kiadását előíró jogszabály adó, és vámtartozás igazolását írja elő, abban az
esetben a nemleges együttes adóigazolás azt igazolja, hogy az adózónak az adóhatóságnál
nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága.

A pályázónak nyilatkoznia kell:
- A bérleti díj mértékére.
- Az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségek megtérítésére, a közüzemi szolgáltatókkal való
szerződések megkötésére.
A pályázatok elbírálásának szempontja: aki a legmagasabb bérleti díj ajánlatot teszi. A pályázat
elbírálásánál előnyt jelent, ha pályázó ajánlatot tesz az ingatlan 2 éven belüli piaci forgalmi értéken
történő megvásárlására.
A pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidőn túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által kiírt
feltételeknek, az előírt mellékleteket nem tartalmazza.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja indoklás nélkül.
A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben díj nem
számítható fel.
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Határidő: azonnal
Várfi András polgármester indítványozta, hogy a beérkezett pályázatokat a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság bírálja el, hogy ne kelljen rendkívüli testületi ülést
összehívni.
Márjalaki József bizottsági elnök reagált az indítványra. Mivel az előterjesztés véleményező
bizottsága az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság volt, ezért
célszerűbb lenne, ha ez a bizottság vinné végig.
Várfi András polgármester elfogadta a véleményt, visszavonta a fenti indítványát, a képviselő-testület
rendkívüli ülésen júliusban dönt a benyújtott pályázatokról.

8. Napirendi pont
Az általános iskolák napközis szolgáltatásának megszervezése, valamint az óvodák nyári nyitva
tartásának tudomásul vétele
Várfi András polgármester kérte a képviselőket engedélyezzék a tálalókonyhák nyári nyitva
tartásának szüneteltetését június 14-től augusztus 31.-ig, valamint engedélyezzék, a Százszorszép
Óvod zárva tartását 2011. július 18-tól augusztus 12-ig. Megállapodás alapján ez idő alatt a Margaréta
Óvoda fogadja az óvodás gyermekeket. A közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyári
nyitva tartásának szüneteltetése a táblázat szerinti időpontokban lenne, melyet a testületnek tudomásul
kell venni.
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.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
376/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX . törvény , a fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján hozta
meg döntését:
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tálalókonyhájának folyamatos üzemeltetését a
nyári táborozók ellátása miatt.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon valamint a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda tálalókonyhájának nyári nyitva tartásának szüneteltetését június 14-től
augusztus 31.-ig, valamint engedélyezi, a Százszorszép Óvod zárva tartását 2011. július
18-tól augusztus 12-ig. Megállapodás alapján ez idő alatt a Margaréta Óvoda fogadja az
óvodás gyermekeket.
3.
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda valamint a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola a nyári szünet idejére közös szervezésben meghirdetett napközis
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szolgáltatását nem szervezi meg az igényfelmérés alapján az általános iskolás tanulók részére,
mert nem volt rá igény.
4.
A Képviselő-testület a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyári
nyitva tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul veszi:
Óvoda
Nyitva tartás szünetel
Az
ellátást
igénylő
gyermekeket fogadó óvoda
Vásártéri – július 25-től
Margaréta Óvoda
Szivárvány augusztus 19-ig
Óvoda
Napsugár
augusztus 8-tól
Nem merült fel szülői igény
Óvodák
augusztus 31-ig
óvodai ellátásra a bezárás
időtartalmára
Selyem úti - augusztus 1-től
Az óvoda nyitva tartása
Gyermekliget augusztus 19-ig
részleges, ezen idő alatt is tudja
Óvoda
fogadni
azon
szülők
gyermekeit, akik nem tudják
megoldani a szülői felügyeletet.
Blaha úti – július 25-től
Margaréta Óvoda
Csemetekert augusztus 21-ig
Óvoda
Tulipános
július 11-től
Selyem Úti Óvoda
Óvoda
augusztus 19-ig
Jókai úti – június 20-tól
Margaréta
július 15-ig
Óvoda

Százszorszép Óvoda

Határidő: azonnal

9. Napirendi pont
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2011/2012-es tanévben indítandó
tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Lehóczkiné Timár Irén az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, a közoktatási intézmények vezetői
benyújtották engedélyezésre a 2011/2012-es tanévben szerevezendő tanulócsoportok számának
tervezetét, illetve kérték a maximális létszámtól való eltérés engedélyezését.
A bizottság a döntési javaslat szerint javasolja a létszámok jóváhagyását.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában kérte a képviselőket szavazzanak.
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
377/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) c) pontja alapján hozta meg az alábbi
döntéseit:
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1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011/2012-es tanévben
a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményben az alábbi csoportszámok indítását
engedélyezi:
Óvodai feladatellátás



Óvodások létszáma:
Csoportok száma:

78+5 fő (80) fő

Százszorszép Óvodai telephely:
Iskolai feladatellátás





3 csoport

Tanuló létszám:
Osztályok száma:
Napközis csoportok száma:

504(592)fő
22 osztály
14 csoport

Továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011/2012-es
tanévben a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményében engedélyezi az óvodai
feladatellátás csökkenéséből és az óvodáskorú gyermekek létszám csökkenéséből következő
álláshely megszüntetést.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda fenntartója az alábbi csoportokban és osztályokban engedélyezi a
maximális osztálylétszám túllépését:
A
normatíva
elszámolásánál
figyelembe
vehető
létszám
Csoport Felvételt 3. évét
3. évét
SNI-s
Számított
megnev. kérő
2011.09.30 2011.12.31. gyermekek csop.
gyermekek betölti
betölti
létszám
Maci
27
26
1
27
Nyuszi 26
25
1
1
27
Évfolyam
Beiratkozott
tanulólétszám

SNI
tanuló

BTM-es
tanuló

HHH
tanuló

Osztálylétszám
figyelembe
vehető
össz.
létszám

26
26
23

1
2
1

3

2
3
-

27
28
27

21
23
23
24

1
1
-

6
3
5

3
1

28
27
28
28

Osztály
2. 2.b
2.c
3.a
3.
3.c
4.a
4. 4.b
4.c

1

3
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8. 8.b

27

3

1

4

31

NAPKÖZIS CSOPORTOK
Évfolyam
Osztálylétszám
Beiratkozott
SNI
BTM-es
HHH
figyelembe
tanulóvehető
össz.
tanuló
tanuló
tanuló
létszám
létszám
Osztály
26
1
2
27
5. csoport
26
2
3
28
6. csoport
20
1
6
27
9. csoport
22
5
1
27
11.
csoport
23
1
3
2
27
12.
csoport
14. csoport
10
4
10
34
6.a,c+7-8.évf. 20
3.
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda fenntartója a 2011/2012-es nevelési és oktatási évtől engedélyezi az
intézmény pedagógiai programjában szereplő német nemzetiségi nyelvoktató program
indítását, oly módon, hogy az intézmény a feladat növekedéssel járó normatíva igénylésből
biztosítja a feladat növekedéssel járó többletkiadást.
- A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda óvodai feladatellátása vonatkozásában kimondja a
2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshely megszűntetését, mely kerüljön keresztülvezetésre
a 2011. évi költségvetési rendeleten . Az álláshely megszűntetés költségmegtakarító
hatásaként jelentkező tényleges megtakarítás összegét a következő rendeletmódosítás
alkalmával szükséges az intézmény költségvetésén átvezetni.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011/2012. tanévben a
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben az alábbi
csoportszámok indítását engedélyezi azzal, hogy amennyiben a tanulói létszám változása
csoportszám változást eredményez, az intézményvezetője köteles az augusztusi Képviselőtestületi ülésre a tényleges tanulói létszámok ismeretében a végleges csoportszámokat újból
elfogadásra benyújtani.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium fenntartója az alábbi osztályokban engedélyezi a maximális
osztálylétszám túllépését:
Osztály
10/A

Fő
37

Átlag létszám
35

5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2011/2012. tanévre tervezett csoport és
tanulólétszámait. Továbbá utasítja az intézményvezetőjét, hogy a 2011. október 1 napján
nyújtsa be fenntartói engedélyezésre a 2011/2012. tanévre tervezett csoport és
tanulólétszámot.
Határidő: azonnal
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10. Napirendi pont
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 2011. évi létszámcsökkentéséhez kapcsolódó
visszaigénylés
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, az iskola fenntartója a Gyomaendrőd –
Csárdaszállás – Hunya Intézményi Társulás a költségvetés elfogadásakor az intézményben 6 fő
álláshelyének megszüntetéséről döntött. A racionálisabb ellátás érdekében kettő gazdasági ügyintéző,
kettő konyhai kisegítő, egy szakács, egy élelmezésvezetői munkakör végleges jelleggel
megszüntetésre került. A döntés végrehajtása következtében egy fő nyugdíjasként dolgozó gazdasági
ügyintéző jogviszonya felmentéssel, egy fő gazdasági ügyintéző jogviszonya nyugdíjazás miatt szűnt
meg. Két fő konyhai kisegítő 40 év jogosultsági idővel nyugdíjba vonult. Egy fő szakács áthelyezésre
került a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájára. Egy fő élelmezésvezető álláshely pedig
felmentéssel megszüntetésre került. Az ehhez kapcsolódó költségvetési kiadásokat pályázat útján
lehetőség van visszaigényelni.
Javasolta a képviselőknek támogassák a döntési 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
378/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola létszámleépítését érintő döntését az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás – Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának- Képviselő-testülete, az
Intézményi Társulás 3/2011.(II.15.) határozata valamin, Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testület 4/2011. (II. 17.) költségvetési rendeletének megfelelően, a racionálisabb
ellátás érdekében kettő gazdasági ügyintéző, kettő konyhai kisegítő, egy szakács, egy
élelmezésvezetői munkakört végleges jelleggel megszüntet a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskolában. A létszámcsökkentési intézkedés következtében a létszámkeret 73 főről,
6 fővel, 67 főre csökken.
A döntés végrehajtása következtében egy fő nyugdíjasként dolgozó gazdasági ügyintéző
jogviszonya felmentéssel, egy fő gazdasági ügyintéző jogviszonya nyugdíjazás miatt szűnt
meg. Két fő konyhai kisegítő 40 év jogosultsági idővel nyugdíjba vonult. Egy fő szakács
áthelyezésre került a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájára.
Egy fő élelmezésvezető a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott 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 továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség,
így felmentéssel megszüntetésre került.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, az
5/2011. (III.3.) BM rendeletének megfelelően az egy fő élelmezésvezető álláshelyen
foglalkoztatott, jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó
költségvetési kiadások
megtérüléséhez nyújtsa be a pályázatot a következők alapján.
1 fő élelmezésvezető:

Bér+jár.
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Visszaigényelhető Ft

Felmentési idő 5 hónap,
kezdete:
Munkaviszony
megszűnik:
Felmentési időre járó
illetmény:
Végkielégítés:
Összesen:

2011. március 17.
2011. augusztus 18.
5 havi bér + járulék

671.195

134.239

6 havi bér + járulék

805.434

402.717
536.956

Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester

11. Napirendi pont
A Térségi Humánsegítő Szolgálat feladatellátás bővítésére irányuló kérelme
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnököt ismertesse az
előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az intézmény vezetője kéri a fenntartót, hogy
engedélyezze az intézmény alaptevékenységi körének bővítését a gyógypedagógiai tanácsadás, korai
fejlesztés és gondozás, mint új szakszolgálati feladat bevezetésével Gyomaendrődön és
vonzáskörzetében. Az intézmény a feladat ellátáshoz 1/3 részben rendelkezik személyi és tárgyi
feltételekkel, a működtetésre forrást kell biztosítani az önkormányzatnak. A feladat ellátásra
igényelhető az alap és kiegészítő társulási normatíva.
A véleményező bizottságot álláspontja szerint az új közoktatási törvény elfogadását követően,
valamint a 2012-es költségvetési év tervezésekor kellene az intézmény kérését újra tárgyalni.
Ugyanakkor a határidőket megvizsgálva valószínű, hogy a rendelkezésre álló idő már nem lenne
elegendő ahhoz, hogy ezt az új szolgáltatást a 2011/2012-es tanévtől az intézmény be tudja vezetni.
Javasolta a képviselő-testületnek az A. alternatíva szerinti döntési javaslat elfogadását.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában kérte a képviselőket szavazzanak az 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
379/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Térségi
Humánsegítő Szolgálat kérését, mely alapján bővül az intézmény feladatellátása a 2011/2012es tanévtől a Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, mint új szakszolgálati
feladat bevezetésével.
Az új közoktatási törvény elfogadását követően, valamint a 2012-es költségvetési év
tervezésekor kerüljön újra tárgyalásra a Térségi Humánsegítő Szolgálat kérése, a
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, mint új szakszolgálati feladat
bevezetése ügyében.
Határidő: azonnal

12. Napirendi pont
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Tájékoztató a főző- illetve a tálaló konyhák működéséről
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes 2011. május 1. napjától a Térségi
Szociális Gondozási Központ főzőkonyhája biztosítja a város oktatási intézményei számára a
diákétkeztetést. Az átszervezés megtörtént, a felmerülő problémákat az intézmények folyamatosan
jelezték. Az oktatási intézmények véleménye, hogy az átszervezés következtében a gyermekek és
tanulók étkeztetése biztosított, az esetlegesen felmerülő hibák, hiányosságok a kapcsolattartásnak
köszönhetően azonnal orvosolhatók az esetek döntő többségében.
A Rózsahegyi iskola egyik pedagógusa nyújtott be írásbeli véleményt a szolgáltatással kapcsolatban,
melyre az intézmény külön válaszolt, amit a pedagógus elfogadott. A Térségi Szociális Gondozási
Központ véleménye, hogy a megnövekedett adagszám, és új étkezési csoportok kiszolgálás során az
első hónapban fennakadás nem volt, a felmerülő problémák rugalmasan, és rövid idő alatt korrigálásra
kerültek. Az intézmény minden tekintetben megpróbál alkalmazkodni az iskolák szokásrendjéhez, és a
gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő étkezési szokásokhoz, a jogszabályi előírások betartása
mellett. Élelmezésvezetőnk irányítása és felügyelete mellett, az intézmény törekszik a változatos,
pontos és precíz kiszolgálásra valamennyi étkezési csoport tekintetében.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a tájékoztatást.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 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 tartózkodás, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó
igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
380/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a főző- illetve a tálaló
konyhák működéséről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal

13. Napirendi pont
3. számú fogászati körzetre vonatkozó megbízási szerződés módosítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a 3. számú fogászati körzetet ellátó Dr. Békési
Annamária kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a fogorvosi tevékenységre szóló megbízási
szerződés kerüljön módosításra, mivel a körzet lakosságszáma csökkent, ami maga után vonja a
rendelési idő változtatását. A vonatkozó jogszabály rendelkezése alapján a fogászat finanszírozható
rendelési ideje 30 óráról 29 órára csökkent. Ennek megfelelően a rendelési idő is 1 órával csökkent.
A módosítás a megbízási szerződés 2. pontját érinti. A rendelési idő 2011. július 1. napjától változik.
A bizottság javasolja a szerződés módosítását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
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
381/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. november 13-án
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Dr. „Békés” Fogszakorvosi Betéti Társaság által a
3. számú fogászati körzetre fogorvosi tevékenységre kötött megbízási szerződés egységes
szerkezetbe foglalt módosítását az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
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történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 22. §
(6) bekezdése alapján az alábbiak szerint fogadja el:
2. /
A Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatról szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott
fogorvosi feladatait a körzet területén heti 30 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje 2010. november 1. napjától:
Hétfő: 08.00-16.00
Kedd: 08.00-15.00
Szerda: 09.00-11.00
Csütörtök 09.00-17.00
Péntek 08.00-13.00
az alábbiak szerint módosul
2./
A Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatról szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott
fogorvosi feladatait a körzet területén heti 29 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje 2011. július 1. napjától:
Hétfő: 09.00-16.00
Kedd: 08.00-15.00
Szerda: 09.00-11.00
Csütörtök 09.00-17.00
Péntek 08.00-13.00
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
megbízási szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal

14. Napirendi pont
Tájékoztatás Csárdaszállás lakosságának szakrendelő igénybevételével kapcsolatos eljárásról
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnököt ismertesse az
előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a márciusi ülésén hozott
határozatában hozzájárult ahhoz, hogy Csárdaszállás lakossága a Városi Egészségügyi Intézmény által
biztosított járó beteg szakellátást vegye igénybe. A testületi döntés értelmében az illetékes ÁNTSZ-től
kértük az intézmény ellátási területének módosítását Csárdaszállás vonatkozásában. Az ÁNTSZ a
kérelmünket elutasította, azzal, hogy Csárdaszállás nem tatozhat több járó beteg szakellátást biztosító
egészségügyi intézmény ellátási területéhez. Az ellátási területeket úgy kell meghatározni, hogy azok
átfedés-és hézagmentesen megfeleljenek az adott régió területének. Az eljárás során Csárdaszállás
önkormányzata megerősítette, hogy mind Békés, mind Gyomaendrőd Város által fenntartott
egészségügyi intézmény ellátási területéhez szeretne tartozni, így megadva a választási lehetőséget a
csárdaszállási lakosság számára. Mindezek alapján a Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területe
változatlan maradt.
A bizottság javasolja a tájékoztató elfogadását.
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
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382/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csárdaszállás lakosságának az
egészségügyi szakrendelő igénybevételével kapcsolatos eljárásról szóló tájékoztatást
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Váry József adománya
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, Vitéz Váry József Gyomendrődi származású,
budapesti lakos egy alkalommal felkereste a hivatalban Ügyvédje kíséretében, és első ízben 15 ezer
Euró, majd meggondolta magát és 25 ezer Eurónak megfelelő forint összeget adományozott
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, illetve közreműködésével a Térségi Szociális Gondozási
Központnak. Az adományozó kérése alapján az adományozott összeget a helyileg Gyomán működő,
idős embereket segítő szociális intézmény javára, az idős gondozottak életminőségének javítására
használhatják fel.
A véleményező bizottság javaslata, hogy fogadja el a testület az adományt, ami időközben meg is
érkezett az önkormányzat bankszámlájára, így az intézményben megkezdődött a felújítási munka.
Felkérte Mraucsik Lajosnét, az intézmény vezetőjét adjon rövid tájékoztatást arról, milyen célra
kívánja fordítani az intézmény ezt az összeget.
Mraucsik Lajosné intézményvezető elmondta, 6.5 millió Ft-ot kapott az intézmény Vitéz Váry József
úrtól, amit levél útján tisztelettel meg is köszöntek neki. Ez óriási összeg az intézmény számára,
amiből megvalósulhatnak azok az épület felújítások, modernizálások, amire egyébként nem nagyon
lett volna pénze az intézménynek. Szeretnék megvalósítani a Mirhóháti út 1-5 sz. alatti telephelyen
lévő épületek külső homlokzatának felújítását, új műanyag nyílászárókat építenek be, szúnyoghálóval,
redőnnyel, ezzel is javítva az idősek komfort érzetét. Ugyanakkor négy betegszobát szeretnének
felújítani, ahol az intenzív ápolást, gondozást igénylő betegek vannak elhelyezve. Ezeket a szobákat
jól fertőtleníthető új burkolattal látták el. Ezen kívül szeretnének olyan bútorokat beszerezni, ami az
ott lakók kényelmét szolgálják, olyan gyógyászati eszközöket vásárolni, amivel a gondozás könnyebbé
tehető. Igyekeznek nagyon takarékosan felhasználni a kapott összeget. Az udvarba a nemrégiben
megépített kemence mellé szeretnének még egy fából készül hűsölő helyet építeni az időseik számára.
Jelenleg az ablakcserére várnak, a betegszobák burkolása készen van, azok festése következik.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról, az adomány elfogadásáról.
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
383/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete tisztelettel veszi, és köszönettel elfogadja Váry
József, 1125 Budapest, Gyöngyvirág u. 11. szám alatti lakos Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának adományozott 25.000, azaz Huszonötezer Eurónak megfelelő, 2011.
június 1.-én átutalt 6,5 millió forint összeget.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az előterjesztéshez mellékelt adományozó levél
tartalmának megfelelően az alábbiak szerint intézkedik az adomány felhasználására.

552

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 6,5 millió forint összegű adományt átadja a
Térségi Szociális Gondozási Központnak az alábbi feltételek mellett:
1. Az adomány összege a Gyomán működő, idős embereket segítő szociális intézmény
javára, az idős gondozottak életminőségének javítására használható fel. Ebben benne
foglaltatnak felújítások, bútorok, felszerelési tárgyak, egészségügyi eszközök vásárlása.
2. A felhasználásról az intézménynek Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete előtt
részletesen be kell számolni a megvalósulás után.
3. Az intézménynek a 6,5 millió forint összegű adomány felhasználását követően értesíteni
kell Váry József adományozót, és biztosítani kell a helyszínen történő megtekintést
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
16. Napirendi pont
Projektmenedzsment tagjainak kijelölése a TIOP-1.1.1-07/1-2008-... projektek megvalósítására
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az önkormányzat még 2007-ben
nyújtott be pályázatot a fenntartásában működő iskolák informatikai eszközállományának
fejlesztésére. Ezzel párhuzamosan a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás
nevében eljárva, mint gesztorönkormányzat ugyanebben a témában egy másik pályázat is benyújtásra
került az önkormányzat részéről. Mindkét pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték. A projektek
sikeres megvalósításához projektmenedzsment foglalkoztatását tervezték, mindkét általános iskolához.
A 3 fős projektmenedzsment tagjaival az önkormányzat megbízási szerződést köt a feladatot
ellátására, a részükre fizetendő bérek a projekt elszámolható utófinanszírozású költségeinek részét
képezik, a tervezés során a projekt költségvetésébe beépítésre kerültek 100 %-ot támogatási
intenzitással.
A bizottság javasolja a testületnek, hogy az egyes feladatok ellátására az előterjesztésben felsorolt
személyeket jelölje ki.
Várfi András polgármester megkérdezte, van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, 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
384/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0214
azonosító számú pályázat megvalósítását szervező projektmenedzsment tagjainak az alábbi
személyeket jelöli ki:

projektmenedzser Dobó Anita
pénzügyi vezető Kondor Ildikó
projektasszisztens Herter Márton

megbízási díja:
megbízási díja:
megbízási díja:

bruttó 152 400,- Ft
bruttó 127 000,- Ft
bruttó 127 000,- Ft

A projektmenedzsment tagjainak kinevezése a projekt Támogatói Okiratban meghatározott
tényleges megvalósításának időtartamára szól, 2011. március 1-től 2011. június 30-ig.
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2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0228
azonosító számú pályázat megvalósítását szervező projektmenedzsment tagjainak az alábbi
személyeket jelöli ki:
projektmenedzser Dobó Anita
pénzügyi vezető Tóth-Vitáris Erika
projektasszisztens Szujó Csaba

megbízási díja:
megbízási díja:
megbízási díja:

bruttó 80 010,- Ft
bruttó 71 120,- Ft
bruttó 71 120,- Ft

A projektmenedzsment tagjainak kinevezése a projekt Támogatói Okiratban meghatározott
tényleges megvalósításának időtartamára szól, 2011. március 1-től 2011. június 30-ig.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal

17. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői tisztség 2011. május 2.-i átadás átvételéről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes Vodova János lemondott a Kft.
ügyvezetői tisztségéről, a megbízatása 2011. április 29.-el megszűnt. Az ügyvezető átadás átvételhez
kapcsolódó eszközleltározás 2011. május 2.-án végrehajtásra került.
A könyvelést végző cég 2011. április 30.-i fordulónappal készített főkönyvi kivonatot május
hónapban adta át, amely alapján a társaság eredménye 2011. április 30.-án -2.355 ezer forint. A
veszteség a 2010. december 31.-i állapothoz képest nem változott. A társaság kötelezettsége 32.405
ezer forint, ebből szállítói tartozás 19.226 ezer forint, 12.500 ezer forint, pedig az önkormányzat által
rendelkezésre bocsátott kölcsön. Az átadás átvétel napján a mellékletben kimutatott szállítói tartozás
27.766 ezer forint. Az eltérés oka, hogy a mellékletben szerepelnek a május hónapban kiegyenlítésre
váró szállítói tartozások is. Ezen tételek között a kimutatás alapján van olyan gázszámla, amelynek a
teljesítési időszaka 2010. december hónap. Az 1 – 4 hónap nettó árbevétele 20.610 ezer forint.
A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja, továbbá javasolja, hogy a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Kft.-nél a könyvelési feladatok a közeljövőben kerüljenek átadásra, mely átadásáról készüljön jelentés,
és kapjon tájékoztatást a Képviselő - testület arra vonatkozóan, hogy a 2010. év decemberi időszakot
terhelő energia költségek a 2010. évi beszámolóban hogyan jelentkeztek.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a Pénzügyi bizottság javaslata
szerint dönteni.
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
385/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata

554

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Liget Fürdő Kft. 2011. május 2.-i ügyvezetői
beosztás átadás átvételről készített beszámolót elfogadja.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete tájékoztatást kér a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
könyvelési feladatainak átadás - átvételéről jelentés formájában, melynek ki kell térnie arra,
hogy a 2010. év decemberi időszakot terhelő energia költségek a 2010. évi beszámolóban
hogyan jelentkeztek.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester

18. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szervezeti Működési Szabályzatának jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Kft. a testület döntésének megfelelően elkészítette a
Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelynek jóváhagyását javasolja a Városfenntartó Bizottság.
Kérte a képviselőket a döntési javaslat 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
386/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapítója
jóváhagyja a társaság alábbi tartalmú Szervezeti Működési Szabályzatát.
A döntés jogszabályi alapja: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a
cégnyilvántartásról és bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései.
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft.
Szervezeti Működési Szabályzat
- módosításokkal egységes szerkezetben
Bevezetés
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat továbbiakban: SZMSZ) a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról
szóló 2006. évi V. törvény alapján készült. Figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit,
valamint a munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket.
Az SZMSZ a társaság vezetésének és gazdálkodásának, a kft jellegének megfelelő szabályokat
tartalmazza, így:
- a társaságra, működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, elveket és
előírásokat, a tevékenységi körét,
- a társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit,
belső szabályozásait,
- a társaságvezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók jogait és
kötelességeit.
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Az SZMSZ betartása, betartatása a társaság tagjainak, vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű
kötelessége.
I. Általános rész
A társaság 2003. július 1 napján kelt létesítő okiratában került rögzítésre a társaság tevékenysége,
melynek értelmében közszolgáltatást végez. A társaság tevékenységét az alapító önkormányzat
közigazgatási területén belül folytatja.
1. A társaság főbb adatai:
A társaság cégneve: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft
A társaság székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Az alapító okirat kelte: 2003. július 1.
A társaság cégjegyzék száma: 04-09-005983
A társaság statisztikai száma: 13087085-9304-113-04
A társaság adószáma: 13087085-2-04
A társaság tb-törzsszáma: 132258218

A társaság számláját vezető pénzintézet és a társaság pénzforgalmi jelzőszáma:
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 53200125 – 11062464
A társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv:
Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
A társaság alapítója:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1
A társaság telefon-fax száma és E-mail címe:
T: 66/ 386-039, T/fax 6/283-750
E-mail: gyomaendrod@ligetfurdo.hu
A társaság ügyvezetője:Vass Ignác ügyvezető
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 10.
Felügyelő Bizottság tagjai:
1. Dr. Dávid Imre 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 27.
2. Fekécs László 5500 Gyomaendrőd, Korányi u. 4/1.
3. Poharelecz László András 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u. 66.
A társaság könyvvizsgálója:
Molnárné Vajó Katalin
5502 Gyomaendrőd, Dózsa György út. 1/1 sz alatti lakos okleveles könyvvizsgáló
2. A társaság tevékenységi köre:
Főtevékenység:
9604

Fizikai közérzetjavító szolgáltatás

A társaság egyéb tevékenységei:
4322
4329
4330
4331
4332

Víz-, gáz- ,fűtés- ,légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
4774
Gyógyászati termék kiskereskedelme
4778
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5510
Szállodai szolgáltatás
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4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342

5520
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530
Kempingszolgáltatás
5610
Éttermi, mozgó vendéglátás
6820
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311
Reklámügynöki tevékenység
7721
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7990
Egyéb foglalás
8690
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
9329
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Képesítéshez kötött tevékenységet a társaság csak akkor folytathat, ha e
tevékenységben személyesen közreműködő munkavállalói, vagy a társasággal
kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők
között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt
képesítési követelményeknek megfelel.
Hatósági engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában lehet végezni.
3. A társaság jogállása:
A társaság jogi személy, saját neve alatt jogképes, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így
különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A társaság szerződéseit
tevékenysége keretében önállóan, saját belátása és akarat elhatározása szerint, szabadon köti, a
céljainak megvalósítása érdekében.
Az általa kötött szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek közvetlenül a társaságot illetik, illetve
terhelik.
4. A társaság képviselete, a cégjegyzés:
A társaságot harmadik személyek irányában képviselője, illetve az általa erre meghatalmazott személy
képviselheti.
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott
cégnév alá a cégjegyzésre jogosult személy vagy személyek a nyilatkozatot aláírják.
A társaság törvényes képviselője az ügyvezető, aki önállóan jogosult a cégjegyzésre. Az ügyvezető
cégjegyzési jogosultság harmadik személyekkel szemben nem korlátozható.
A társaság nevében történő aláírásra az ügyvezető, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat más
személyeket is feljogosíthatnak. Ebben az esetben mindig legalább két személy együttes aláírása
szükséges a szabályszerű cégjegyzéshez.
A cégjegyzésre jogosult személyeket aláírási címpéldányuk benyújtásával a Cégbíróságnak is be kell
jelenteni.
Cégjegyzésre jogosult személy, aki egyben a társaság képviselője: Vass Ignác ügyvezető (5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 10. sz an: Darvasi Mária)
II. A társaság belső jogviszonyai
A vagyoni hozzájárulás:
Az alapító vagyoni hozzájárulása készpénzből, illetve nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll,
amelyek pontos megjelölését az alapító okirat, illetve az apportlista tartalmazza.
Az alapító a szolgáltatástól számított 5 évig felel azért, hogy az általa a társaság rendelkezésére
bocsátott apport tényleges értéke megfelel az apportlistában szereplő értéknek, ellenkező esetben az
alapító köteles vagyoni hozzájárulása értékét az alapító okiratban meghatározott értékre kiegészíteni.
Az alapító által szolgáltatott apport a társaság tulajdonába megy át, azzal a későbbiekben kizárólag a
társaság jogosult rendelkezni.
2. Tagsági jogok:
Az alapító, mint a társaság egyszemélyes tulajdonosa vagyoni, illetve ellenőrzési jogokkal
rendelkezik.
A vagyoni jogok közül a legfontosabbak az osztalékra való jogosultság, illetve a társaság megszűnése
esetén a fennmaradó vagyonból való részesedés joga, az un. likvidációs hányad joga.
Az ellenőrzési jogok alapján az alapító betekinthet a társaság könyveibe, a társaságvezető
tisztségviselőitől felvilágosítást kérhet.
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3. Tagi kötelezettségek:
Az alapító kötelezettségei a társasággal szemben a vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása,
illetve az erre vonatkozó határozat esetén a pótbefizetés teljesítése. Az alapítót mellékszolgáltatási
kötelezettség nem terheli.
4. A felelősségi rendszer:
4.1. Az alapító felelőssége:
Az alapító felelőssége korlátozott a társaságba bevitt vagyon erejéig. Az alapító a társaság vagyonát
meghaladó tartozásokért nem felel.
4.2. A vezető tisztségviselők felelőssége:
A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől
elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek
ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott
határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak
okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.
A társaság felelős azért a kárért, amelyet vezető tisztségviselője e jogkörében eljárva harmadik
személynek okozott.
A gazdasági társaság jogutód nélkül való megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szembeni
kártérítési igényt - a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éven belül - a társaság cégbírósági
törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tagok érvényesíthetik. Ha a tag felelőssége a
gazdasági társaság kötelezettségeiért a társaság fennállása alatt korlátozott volt, a kártérítési igényt a
tag a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból őt megillető rész arányában érvényesítheti.
4.3. A munkavállalók felelőssége:
A társasággal munkaviszonyban álló személyek felelősségére a Munka Törvénykönyve, a Szervezeti
és Működési Szabályzat és a munkaszerződés rendelkezései irányadóak.
III. A társaság szervezeti felépítése
1. A taggyűlés:
A társaságnál a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító Gyomaendrőd Város
Önkormányzata dönt és erről a vezető tisztségviselőket a képviselő-testületet követő 15 napon belül
írásban köteles értesíteni.
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi döntések:
a) A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, a mérleg elfogadása és a nyereség
felosztása.
b) A pótbefizetés elrendelése és visszatérítése valamint a törzstőke felemelése és leszállítása.
c) Üzletrész felosztása és bevonása.
d) Az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása valamint a munkáltatói
jogok gyakorlása az ügyvezető felett.
e) A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása.
f) A könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása.
g) Olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetőjével vagy annak közeli hozzátartozójával köt.
h) Az alapításért felelős tagok, az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok elleni kártérítési
igények érvényesítése, továbbá az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviselete.
i) A társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása.
j) Az alapítói okirat módosítása.
k) Mindazok az ügyek, amelyeket a társasági törvény vagy az alapító okirat az alapító
kizárólagos hatáskörébe utal.
2. Az ügyvezető:
A társaság ügyvezetőjét az alapító határozott időre, de maximum öt évre választja, aki a társaságot
minden korlátozás nélkül önállóan képviseli és jegyzi. Az ügyvezető tevékenységét megbízási
jogviszony keretében látja el. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogkört egy személyben az
ügyvezető igazgató gyakorolja. A munkáltatói jogok gyakorlása a munkavállalók munkaviszonyával
kapcsolatos valamennyi kérdésben való döntés jogát jelenti. Ide tartozik a munkaviszony létesítése,
megváltoztatása, megszüntetése, a bér és egyéb anyagi ösztönzés megállapítása, a munka minősítése,
felelősségre vonás és anyagi felelősség alkalmazása.
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Az ügyvezető köteles:
- társaság tagjairól nyilvántartást vezetni (tagjegyzék),
- az üzleti könyveket szabályszerűen vezetni és az alapítónak az üzleti könyvekbe és az egyéb
iratokba való betekintést biztosítani
- gondoskodik a társaság mérlegeinek és
vagyonkimutatásának elkészítéséről,
vezetéséről, folyamatos karbantartásáról
- az alapító ülésein meghatározott program alapján, illetve felhívására tájékoztatást adni
- az alapítói határozatokat a határozatok könyvébe bevezetni
- a társasági törvény által előírt esetekben bekövetkezett változásokat a Cégbíróságnál
bejelenteni
Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal köteles eljárni.
Kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgárjog általános szabályai szerint
felelős.
Nem terheli felelősség az ügyvezetőt, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és a tiltakozását
az alapítónak bejelentette.
Az ügyvezető köteles a tudomására jutott üzleti titkot megtartani és minden szükséges intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy azt illetéktelen harmadik személy ne ismerhesse meg.
3. A felügyelő bizottság:
A társaságnál az alapító háromtagú felügyelő bizottságot jelölt ki. A felügyelő bizottság a tagjai közül
választott elnök irányításával, az általa elkészített ügyrend szerint végzi munkáját.
Az ügyrendet az alapító hagyja jóvá. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze, amelyre meg
kell hívni a könyvvizsgálót és az ügyvezetőt.
A felügyelő bizottság elsősorban ellenőrzési feladatokat lát el. Ennek keretében ellenőrzi a társaság
ügyvezetését, a vezető tisztségviselőktől, a vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet,
megvizsgálja a társaság könyveit és iratait. Köteles vizsgálni valamennyi lényeges üzletpolitikai
jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó
ügyre vonatkozik. A felügyelő bizottság tagjainak felelősségére az ügyvezetőre vonatkozó felelősségi
szabályok az irányadók. A felügyelő bizottság tagjai tisztségüket az alapító okiratban meghatározott
ideig, de maximum öt évig láthatják el, és újra válaszhatók.
A felügyelő-bizottság tagjai kötelesek a tudomásukra jutott üzleti tikot megőrizni.
4. A könyvvizsgáló:
A könyvvizsgálót az alapító választja határozott időre, maximum öt évre, de újra választható.
Megbízása megszűnik a határozott idő elteltével, elhalálozással, illetve akár a társaság részéről, akár a
könyvvizsgáló részéről történő felmondással.
A könyvvizsgáló a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának, gazdasági beszámolóinak ellenőrzését
végzi. Vizsgálatainak során az ügyvezetőtől, a társaságvezető munkavállalójától adatokat kérhet,
betekinthet az üzleti könyvekbe, szerződésekbe, a társaság pénztárát, értékpapír-, árukészleteit,
bankszámláját ellenőrizheti. Jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein. A felügyelő bizottság elé kerülő
gazdasági beszámoló adatainak valódiságát-jogszerűségét vizsgálni és megállapításait írásban
rögzíteni köteles. Az alapító az előzőekben említett kérdésekben csak könyvvizsgálói véleménnyel
alátámasztott előterjesztést, beszámolót vizsgál meg és hoz az ügyben határozatot. Ha a könyvvizsgáló
tudomást szerez arról, hogy a társaságnál jelentős vagyonvesztés veszélye áll fenn, vagy az ügyvezető,
illetve a felügyelő bizottsági tagok vétkesen megszegik kötelezettségeiket, azt az alapítónak jelezni
köteles. Ha az alapító az ilyen jelzésre a szükséges döntéseket haladéktalanul nem hozza meg, a
könyvvizsgáló erről a megállapításairól köteles értesíteni a cégbíróságot.
A könyvvizsgáló felelősségére az ügyvezetőre vonatkozó felelősségi szabályok az irányadók. A
könyvvizsgáló köteles a tudomására jutott üzleti tikot megőrizni.
IV. A társaság munkaszervezete;
A társaság üzleti tevékenységéhez legmegfelelőbb, a változó igényekhez rugalmasan alkalmazkodó
munkaszervezetet az ügyvezető alakítja ki. A fürdő gazdasági helyzete az alábbi munkaszervezet
létrehozását tette szükségessé.
1. Ügyvezető és egyben Műszaki főmérnök
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2. Gazdasági vezető
3. Könyvelés
4. Jogi képviselő
1. Az ügyvezető Az ügyvezető igazgató a társaságvezető tisztségviselője, ellátja a társaság
operatívirányítását, illetve a társaság tényleges gazdasági irányítását., az előzőekben leírtak szerint,
illetve a műszaki főmérnök feladatát látja el. Szervezi és felügyeli a fürdő szakmai követelményeinek
megfelelő működését.
2. A Gazdasági vezető:
Gazdasági vezető szerepe a teljes körű gazdasági feladtok ellátása az ügyvezető
Jóváhagyásával, valamint az irodai adminisztráció ellátása.
- A Kft és a tulajdonos közötti kommunikáció és pénzügyi koordináló feladat ellátása
- A Kft gazdasági és pénzügyi folyamatait figyelemmel kíséri.
- Egyéb, a munkaköri leírásban részletesen szereplő teendők ellátása.
3. A könyvelés:
A társaságnál a pénzügyi és számviteli feladat ellátása megbízási szerződés alapján történik. Feladatai
közé tartozik
- a társaság belső pénzügyi rendjének kialakítása,
- a bevételek és kiadások nyilvántartása,
- a fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítése,
- a bizonylati és számlarend kialakítása,
- a gazdálkodási és pénzügyi tervek, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás elkészítése,
- az anyag- és eszköznyilvántartás kialakítása és vezetése, a jogszabályi és hatósági
előírásoknak a szakterületén belül történő teljesítése - bér és tb. feladatok ellátása.
- Adóügyek intézése, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a havi adó, járulék és
egyéb bevallások elkészítése, elektronikus úton való elküldése.
4. A jogi képviselő:
A társaság jogi képviselője az ügyvezető által adott tartós vagy eseti megbízás alapján ellátja a
társaság jogi képviseletét a bíróságok, hatóságok előtt, illetve harmadik személyek irányában.
Feladatai közé tartozik a társaság törvényes működésének elősegítése, a társaság jogainak védelme, az
ügyvezető munkájának segítése. Munkája során a társaság irataiba, könyveibe betekinthet, a
munkavállalóktól felvilágosítást kérhet. Véleményezi a megkötendő szerződések tervezetét, javaslatot
tesz azok tartalmára, elkészíti és ellen jegyzi a Cégbírósághoz benyújtandó okiratokat és a társaság
munkája során szükségessé váló egyéb iratokat.
5. A társaságvezető állású munkavállalóira vonatkozó közös szabályok:
A társaságvezető állású munkavállalója az ügyvezető.
A társaságot az ügyvezető képviseli az alapító okiratban leírtak szerint. A beosztott dolgozók
munkájának irányítását az ügyvezető látja el.
A munkakörök tartós helyettesítése vagy személyi változás esetén a munkakört - a folyamatban lévő
ügyeket és egyéb, a munkakör ellátása szempontjából fontos iratok, eszközök felsorolását tartalmazó jegyzőkönyv készítésével kell átadni és átvenni.
Írásbeli kötelezettséget az ügyvezető - ha a törvény kivételt nem tesz - egyedül, az ügyvezetőn kívül az
általa képviseleti joggal felruházott, és a cégjegyzékbe bejegyzett munkavállalók közül ketten együttes
aláírással vállalhatnak.
A vezető állású munkavállaló tevékenységéért a polgári jogi felelősség szabályai szerint felel. A
polgári jogi felelősség általános szabály szerint vétkességen alapuló felelősség, a vétlenség
bizonyításával mentesülni lehet a felelősség alól.
6. A munkavállalókra vonatkozó közös szabályok, hatáskör, felelősség:
A munkavállalók kötelezettsége a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban meghatározott
feladatok maradéktalan végrehajtása, illetve rendszeres vagy esetenként meghatározott feladatok
elvégzése az Mt. vonatkozó rendelkezései szerint.
A munkavállalók kötelesek a szakmai ismereteiket rendszeresen bővíteni, az érvényben lévő és a
munkakörhöz szükséges jogszabályokat és hatósági rendelkezéseket, valamint a tűzvédelmi, a
rendészeti, a baleseti- és munkavédelmi előírásokat naprakészen ismerni, alkalmazni, betartani és
betartatni. A munkavállalók kötelesek megőrizni a tudomásukra jutott üzleti titkot.
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A munkavállalók felett a legfontosabb munkáltatói jogokat az ügyvezető, az egyes további
munkáltatói jogokat a közvetlen felettes gyakorolja, akinek személyéről a munkavállalókat írásban
értesíteni kell.
7. A vezetői ellenőrzés és a tulajdonosi belsőellenőrzés rendje:
A vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető feladata a munkavállalókat a végzett feladatukról
folyamatosan beszámoltatni és helyszíni ellenőrzéssel meggyőződni a kitűzött feladatok teljesítéséről.
Feladatuk továbbá haladéktalanul intézkedni a hiányosságok megszüntetéséről, a szükséges anyagi és
fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezni a társaság vagyonának védelme és gyarapításának
érdekében.
A társaság tevékenységének és működésének tulajdonosi belső ellenőrzéséért az ügyvezető felelős.
11.
A munkaviszonnyal, a munkavégzéssel és a munkabérrel kapcsolatos szabályok:
1.
A munkaviszony létrejötte:
A munkaviszony létesítésekor a munkaszerződésben kerül meghatározásra, hogy a munkavállalót
milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű személyi alapbérrel foglalkoztatja.
2.
A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek:
A munkavégzés teljesítése a társaság által kijelölt munkahelyen az ott érvényben lévő szabályok és a
munkaszerződésben leírtak szerint történik.
A munkavállaló köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei teljes kifejtésével, az elvárható
szakértelemmel és gondossággal végezni, munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak,
felettesei utasításainak, valamint a szakmai előírásoknak megfelelően végezni.
3.
Nyilatkozat tömegtájékoztató szervezetek részére:
A tömegtájékoztató eszköz munkatársainak tevékenységét a társaság munkavállalóinak az alábbi
szabályok betartása mellett kell elősegíteniük:
A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak
minősül.
A felvilágosítás, a nyilatkozat során az eljárás az alábbi:
A nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos
válaszokat kell, adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív
ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozat megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni az
üzleti titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a társaság jó hírnevére és törvényes érdekeire.
Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti
nyilvánosságra hozatala a társaság tevékenységében zavart, a társaságnak anyagi vagy erkölcsi kárt
okozna, a folyamatban lévő fegyelmi vagy büntetőeljárásról, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a
döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
4. A munkaidő beosztása:
A munkarendet és a munkaidő beosztást a munkáltató állapítja meg, a munkaviszonyra vonatkozó
belső szabályok szerint.
A munkaközi szünet 30 perc, amely a munkaidő részét képezi.
5. A szabadság:
Az éves rendes és pótszabadság kivételéhez előzetesen egyeztetett tervet kell készíteni.
A szabadság és esetlegesen a fizetés nélküli szabadság kiadására az ügyvezető jogosult.
6. A munkabér:
A munka díjazását a munkaszerződésben kell rögzíteni.
A munkabér kifizetése a tárgyhót követő minden hó 10. napjáig esedékes.
Ha a kifizetés napja szabadnapra, vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetést a megelőző
munkanapon kell teljesíteni. tévesen kifizetett díjazás visszafizetésére - a jogszabályban
meghatározott esetek kivételével – 60 napon belül kell a dolgozót írásban értesíteni.
7. Személyi és saját gépkocsi használata:
Személyi használatú és sajáttulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási
rendszerét a mindenkor érvényes pénzügyminiszteri és KHM rendelkezései, illetve a hatályos
adójogszabályok szerint kell kialakítani.
8.
Munkavállalói kártérítési kötelezettség;
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A munkavállaló a munkaviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért
kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles
megtéríteni.
A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy
elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan
őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át.
A pénztárost (a pénzkezelőt vagy értékkezelőt) e nélkül is terheli a felelősség az általa kezelt pénz,
értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében.
Ha a kárt többen együttesen okozták, vétkességük a megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett
hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek. Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges
kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatározásánál az Mt. 172 —173. §-a az irányadó.
9. Munkáltatói kártérítési felelősség:
A társaság a munkavállaló ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett
kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a munkahelyen vagy más megőrzésre szolgáló helyen
elhelyezett dolgokban keletkezett.
A munkavállaló a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati
értékeket csak az ügyvezető engedélyével hozhat be a munkahelyre, illetve vihet ki onnan. A társaság
munkavállalói felelősek a bérelt berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a helyiségek
tisztaságának megőrzéséért, a gépek, eszközök, szakkönyvek megóvásáért.
10. Cégszerű aláírás — az első és másodhelyi cégszerű aláírási jog:
-A társaság képviseletében cégszerű aláírással önállóan csak az ügyvezető jogosult.
Minden levél és kimenő irat - amelyet nem az ügyvezető ír alá - cégszerű aláírásához két
jogosult személy együttes aláírása szükséges.
Cégszerű aláírási
joggal
csak azok a
munkatársak rendelkeznek, akiket az ügyvezető írásbeli nyilatkozatban ilyen joggal felruház.
Az aláírási jog megszűnik, ha azt az ügyvezető írásban visszavonja.
- Aláírás bankszámlák feletti rendelkezés esetén.
A banknál vezetett számlák feletti rendelkezésre jogosultakat, a rendelkezés módját és korlátait az
ügyvezető jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézetekhez. Az aláírás bejelentési kartonnak egy - egy másolati példányát a könyvelő cég őrzi.
- Utalványozási jogkörök.
Az utalványozás a számla, illetőleg a megfelelő bizonylat ellenőrzése után a bevételek beszedését
vagy elszámolását, illetve a kiadások kifizethetőségét engedélyezi. E jogosultsággal az ügyvezető
rendelkezik.
A szabályzat hatálybalépése.
A szervezeti és működési szabályzat a kiegészítő szabályzatokkal és az alapító okirattal együtt
érvényes, a közzététel napján lép életbe és azt a társaság minden dolgozója köteles alkalmazni és
betartani.
Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat az aláírás napjától érvényes.
Kiegészítő szabályzatok:
Iratkezelési szabályzat Leltározási szabályzat Selejtezési szabályzat Házipénztár szabályzat
Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Értékkezelési szabályzat Bizonylati rend
Számlarend – számlatükör
Gyomaendrőd, 2011. május 2.
Vass Ignác
ügyvezető
Határidő: azonnal

19. Napirendi pont
Regionális Hulladékkezelő kft. 2011. évi üzleti tervének jóváhagyása

562

Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a Kft. 2010. évi beszámolója, valamint a
2011. évi üzleti terve a Képviselő – testület 2011. májusi ülésén megtárgyalásra került. A 2010. évi
beszámolót a testület elfogadta, ugyanakkor kérte, a soron következő ülésre beterjeszteni a 2011. évi
üzleti terv részletesebb kidolgozását, számításokkal való alátámasztását.
A Regionális Hulladéklerakó Kft. a testületi döntésnek megfelelően átdolgozta a 2011. évi üzleti
tervét, melyet a társaság taggyűlése a 2011. május 30-án megtartott ülésén elfogadott.
A Pénzügyi bizottság szintén javasolja az üzleti terv jóváhagyását.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában 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.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
387/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete jóváhagyja a Regionális Hulladékkezelő Kft. alábbi
tartalmú 2011. évi üzleti tervét.
Regionális Hulladékkezelő Kft.
5500 Gyomaendrőd
Tanya külterület 104.
2011. évi üzleti terv
Bevezetés
2010. május 3-án a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási tanácsa úgy
döntött, hogy az általuk alakított Regionális Hulladékkezelő Klt-vel kívánják üzemeltetni a
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Művet. Így 2010. június 1-jével a Regionális
Hulladékkezelő Kit. átvette üzemeltetésre a telepet és eszközeit. Mindeközben a társaság elő
társaságként működött a cégbírósági bejegyzés megtörténtéig, azaz 2010. július 13-ig.
A Regionális Hulladékkezelő Kit. feladata az üzemeltetési szerződés és a települési szilárdhulladék
kezelését szabályozó jogszabályok előírásainak betartása. A Kit. célja hogy ezen feladatokat
szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni. Ennek szükséges feltétele a stabilitás
biztosítása oly módon, hogy az előzőekben meghatározott követelmények teljesíthetők legyenek.
E feladat teljesítése érdekében a terv tartalmazza a hulladékkezeléshez szükséges bevételeket és
ráfordításokat, a jogszabályi követelmények és üzemfenntartás teljesítéséhez indokolt fejlesztéseket.
A 2011. évre legfőbb célkitűzéseink közé tartozik a már meglévő komplexumok (komposztáló,
válogató, depó) működtetésével kapcsolatos uniós előírásoknak való megfelelés, a szolgáltatás
minőségének folyamatos javítása. Ezáltal a térségben egy egységes hulladékgazdálkodási rendszer felé
történő elmozdulás a cél.
Továbbá is fontosnak tartjuk a meglévő és jónak mondható, önkormányzatokkal és üzleti, lakossági
partnerekkel fennálló kommunikáció további javítását.
Regionális Hulladékkezelő Kft. üzleti terve 2011 évre
Terv tétel
Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevétele
Összes bevétel
Üzemanyag

Összeg
131193 333
500 000
80 000
131 773 333
18 304 731
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Egyéb anyag
Rezsi költség
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb
Járulékok
Bérleti díjak
Karbantartás, javítás
Telepfenntartás
Szakértői díjak
Hatósági díjak, illetékek
Értékcsökkenés
Céltartalék
Egyéb ráfordítások -_____
Összes költség, ráfordítás
Eredmény

500 000
1 500 000
15 396 000
1 000 000
4 387 860
30 000 000
5 000 000
2 000 000
2 000 000
1 000 000
5 000 000
34 133 000
2 247 772
122 469 363
9 303 970

Bevételek
Az értékesítés nettó árbevétele tervezése során a 2010. évi mennyiségeket alapul véve. A tulajdonos
tagönkormányzatoknál a 2010 évi befogadási díjjal, az egyéb szállítók esetében pedig átlagosan 5%-os
áremelkedéssel számoltunk.
A 2011. évben Békés Város Önkormányzatától származó árbevétel kiesik.
Egyéb bevételek között a tartósan munkanélküli munkavállalók foglalkoztatásából származó,
Munkaügyi központ által folyósított támogatás szerepel, mely 3 főt jelent.
Pénzügyi műveletek bevételét a szabad pénzeszközökre kapott bankkamat alkotja.

Költségek
Az anyagköltségek legjelentősebb tételek az üzemanyag költség, melynek tervezése során a 2010. évi
tapasztalatai alapján meghatározott futott kilométereket vettük alapul Az üzemanyagárat 320 Ft/liter
(bruttó 400 Ft/liter) összeggel számoltuk. 2011. évre becsült üzemanyag felhasználás mennyisége:
57000 liter. Továbbá tartalmazza a becsült kenőanyag felhasználás költségét is.
Egyéb anyag költségei alatt a nyomtatványok, írószerek és a takarítószerek költségeit tartalmazza.
A rezsi költség tartalmazza a telepen felhasznált ivóvíz mennyiségét, mely egyben a technológiai víz
felhasznált mennyiségét is jelenti. 2011. évre becsült felhasználandó vízmennyiség: 1000 m3.
Az villamos energia felhasználását 2011 évre 25000 kWh mennyiséget kalkuláltunk. Erre vonatkozóan
a tavalyi (2010. évi) felhasználását is felülvizsgáltatjuk, a minél kedvezőbb villamos energia beszerzés
érdekében.
Továbbá tartalmazza a rezsi költség a Fűtéshez és meleg víz előállításhoz használt propán felhasználás
költségét, a telefon és internet használat költségét.
A bérköltség tervezése során Figyelembe vettük a meglevő állományi létszámot és létszámfejlesztési
igényeket, mely Fizikai létszámbővítésként merül fel. 2010 évben a segédmunka
közfoglalkoztatottakkal került elvégzésre, melyre 2011 évben a törvényi változás miatt nincs
lehetőségünk pályázni. Emiatt 2011. évre legalább 8 fő segédmunkás foglalkoztatása szükséges a
telepi munkák elvégzéséhez. A téli szezonban nem szükséges ennyi, ezért határozott idejű
munkaszerződések kötése történik.
Továbbá a bérköltségnél betervezésre került a minimálbér emelkedése is.
Megnevezés
Fizikai
Szellemei
Összesen:

Várható létszám ( fő )
8
5
13
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Személyi jellegű egyéb kifizetések között a munkába járás költségtérítése és az étkezési utalvány
szerepel. A bérjárulékok a hatályos jogszabályok szerinti mértékek szerint szerepelnek.
A bérleti díjak tervezett 30 milliós összegéből a telep bérleti díja 2011. évre 20 millió forint.
A fennmaradó 10 millió forintos bérleti díj költség jellemzően gépek, járművek bérleti díját takarja.
(Bálázó gép bérlet, konténeres gépjármű és tömörítő hátfalas gépjármű bérleti díja, komposztáló
technológia bérleti díja, targonca bérleti díja, fénymásoló bérleti díja)
Karbantartás és javítás terv soron a gépjárművek fenntartási költségével kalkuláltunk.
A többi fenntartási költség jellemzően a telep fenntartásával kapcsolatos p1. telep rendszeres
kaszálása. Ezen tételek tervezésénél a 2010. évi tapasztalati adatokat vettük alapul.
Szakértői díjak között legjelentősebbek a könyvvizsgálat, ügyvédi és közjegyzői díjak.
Hatósági díjak és illetékek között szerepelnek a 2011 év során igénybe vett engedélyek díjai, költségei.
Értékcsökkenés a társaság tulajdonában levő eszközök, és a tervév során beszerzendő tárgyi eszközök
időarányos költsége és a 100 ezer forint alatti eszközök terv szerinti értékcsökkenésének összege van
tervezve.
Céltartalékok között a rekultivációs célra képzett céltartalék összege szerepel, mely a 2010. évi
hulladék mennyiség alapján és az elkülönítésre került összeg alapján történt a megállapítása.
Egyéb ráfordítások legjelentősebb tételei a helyi adók, melyek a gépjárművekre és a létesítményre
vonatkozókat is idevettük. (Pl.: gépjárműadó, iparűzési adó)
Ezen üzleti terv nem tartalmazza a 2010 évi eredmény felhasználását.
Fejlesztések
2011. évben meg kell vizsgálni a veszélyes hulladék begyűjtési, szállítási tevékenység
felvételének/végzésének lehetőségét.
A telepen rendelkezésre álló konténer és gépkocsi mosó használata kapcsán a konténer fertőtlenítés
vállalkozási alapon történő mosatásának kialakításának megteremtésével többletbevétel szerzése.

Berkes Zsuzsanna
ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

20. Napirendi pont
Informatikai koncepció felülvizsgálata, elektronikus ügyintézés áttekintése
Várfi András polgármester felkérte Megyeri László aljegyzőt, az előterjesztés készítőjét annak rövid
ismertetésére.
Megyeri László aljegyző rövid kiegészítésként elmondta, az írásos előterjesztésben igyekezett
bemutatni az elmúlt 20 évet, ami az önkormányzati informatikához kötődik. Ötévente mindig készült
valamilyen informatikai koncepció, és megítélése szerint sikerült is eredményeket elérni. Meg kell
emlékezni arról, hogy az adatfeldolgozás 1986-ban kezdődött. Ekkor kapta az akkori VB titkártól,
Hunya Miklós úrtól azt a feladatot, hogy mozduljanak el a digitális adatfeldolgozás irányába. 1989ben kiépült az első hálózat, az adóügyintézés és az ügyiratkezelés elektronizált volt. 1990-ben még
úgy kellett rábeszélni a kollégákat, hogy használják a számítógépet, ma már elképzelhetetlen a munka
a nélkül. Napjainkba egyre többet hallani a közigazgatás átszervezéséről, járások visszaállításáról.
Valószínű sok funkció államigazgatási feladat átkerül a járáshoz, viszont az önkormányzatok
megmaradnak, megmaradnak alapfunkciói, ezért erre az új helyzetre is fel kell készülni, gondolkodni
kell. Az elkészült koncepció ezekre a területekre összpontosít, melyek azok a prioritások, amiket
figyelembe kell venni. Az E demokrácia és a nyilvánosság felé el kell mozdulni, ezeken a területeken
vannak még fejleszteni való feladatok. Az önkormányzati szakrendszereket is tovább kell fejleszteni.
A testületi munka szervezésére jó ötleteket kapott az egyik képviselőtől. Az infrastruktúra
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korszerűsítésének és biztonságának növelése sem maradhat el, és legvégsőként meg kell említeni az
elektronikus ügyintézést, mert itt az önkormányzatnál is megmaradnak olyan ügyintézések, melyeknél
el lehetne érni a negyedik szintet is. Az adózásnál az elektronikus nyomtatványokat bevezetése volt a
harmadik szint, de az ideális az lenne, hogy az állampolgárok otthon számítógéppel tudna
kommunikálni a szakrendszerekkel, ügyeket indítani.
Kérte a képviselőket vitassák meg és fogadják el a beterjesztést.
Arnóczi István János képviselő az adószakértők, adótanácsadók és gazdasági társaságok nevében
megköszönte az elektronikus helyi adóbevallás lehetőségét. A környéken más településen nincs ilyen
lehetőség. Ha minden fejlesztésünk így valósul meg, az mindenki megelégedésére fog szolgálni.
Poharelec László képviselő szintén megköszönte Megyeri László aljegyző munkáját. Személye volt
az, aki ötlettel szolgált a képviselő-testületi munka szervezését illetően. Számtalan meghívó érkezik a
képviselők felé különböző rendezvényekre, melyeket ezúton is megköszönt, ahová csak tudnak el
fognak menni. Nagyban segítené a programok nyomon követését, szervezését, ha a képviselők által
használt számítógépen létrehoznának egy naptárat, és ebbe kapnák a különböző meghívókat.
Várfi András polgármester támogatta az ötletet. További hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a beszámoló 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
388/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az
informatikai koncepció felülvizsgálatáról és az elektronikus ügyintézésről szóló beszámolót.
2) A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés mellékletét képező középtávú informatikai
koncepciót. Felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a koncepció végrehajtásának
ütemtervének elkészítéséről és a fejlesztési pénzösszegeknek pályázati források feltárásával, és
azok éves költségvetési tervekbe illesztésével gondoskodjon.
Határidő: 2012. február 15; 2013. február 15; 2014. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Informatikai Stratégia 2011 – 2015
e-Közigazgatás és elektronikus ügyintézés továbbfejlesztése

Vezetői összefoglaló
Az információ az a különleges tulajdonsággal rendelkező erőforrás, amely a felhasználása során
sohasem fogy el. Ezt az erőforrást feldolgozó infokommunikációs technológia pedig a ma ismert
leghatékonyabb, legsokoldalúbb, legszélesebb körben használható eszköz a közigazgatás
korszerűsítésére, minőségének javítására. Az információ azon képessége, hogy miközben új értéket
előállításában vesz részt, aközben erőforrás tartalma változatlan marad, meghatározó fontosságú
nemcsak a magán, de különösen egy modern társadalom közigazgatásában is. Mindezek miatt az
infokommunikációs technológia fejlesztését és annak működtetését stratégiai fontosságú területként
kell kezelni.
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Az elmúlt öt éves informatikai stratégia végrehajtásának időszakába esett két önkormányzati ciklus
váltása, illetve a gazdasági világválság is. Annak ellenére, hogy az önkormányzat gazdasági
teljesítőképességére nagymértékben hatott a recesszió, mégis lehetővé vált, hogy az elképzelések nagy
része megvalósuljon zömében pályázati forrásokból.
Önkormányzatunknak ez az ötödik középtávú informatikai koncepciója. Az előre tervezett, egymásra
épülő fejlesztések teszik lehetővé, hogy gazdaságosan és hatékonyan tudjon működni az informatikai
környezet és ennek segítségével az önkormányzat is.
A stratégia alkotás folyamán a következő szempontokat vettük figyelembe:
 szolgáltató önkormányzat kialakítása,
 szervezetfejlesztés,
 fenntartható működés,
 jogszabályi megfelelőség,
 informatikai biztonság.
A projekteket egyeztettük a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Digitális Megújulás Cselekvési
Tervével (2010-2014) és az önkormányzat Gazdasági programjában meghatározott célokkal,
feladatokkal.
A stratégia elkészítésénél figyelembe vettük a Közigazgatási Informatikai Bizottság 22/2. számú, az
„E-önkormányzati stratégiakészítési ajánlás kistérségek és önkormányzatok számára” ajánlását.
A stratégia alkotás célja
Az e-közigazgatás – önkormányzatok esetében az e-önkormányzat – az infokommunikációs eszközök
alkalmazásának, az igazgatási munkafolyamatok és a szervezet korszerűsítésének, valamint a
felhasználók ezekkel kapcsolatos képzésének gyűjtőfogalma.
Tekintettel arra, hogy az e-önkormányzatiság kialakítása az önkormányzati szervezetek életében –
folyamataikban, munkakultúrájukban, technológiai hátterükben – nagy változást hoz, a
megvalósításhoz világos célokra, gondos tervezésre és erős kontrollra van szükség. Mindezek keretbe
foglalására a stratégia hivatott.
A stratégiát azonban nem elég megalkotni, gondoskodni kell az abban tervezett célok és feladatok
megvalósulásáról is. Ehhez el kell készíteni a részletes megvalósítási terveket, és meg kell szervezni a
megvalósítás irányítását. Meg kell tervezni és kezelni kell az e-önkormányzat bevezetésével járó
működési és szervezeti változásokat, különben az ellenérdekeltek ellenállása megnehezíti vagy
ellehetetleníti a megvalósítást. Megfelelő kezeléssel széleskörű támogatást kell szerezni a stratégiához,
amit feltétlenül segít az eszközök jó dokumentálása, használatuk oktatása, a stratégia céljainak és
feladatainak ismertté tétele. Gondoskodni kell a megvalósítás ellenőrzéséről, a kitűzött célokhoz
mutatók kitűzéséről, azok méréséről, a monitoringról. Végül foglalkozni kell a stratégia rendszeres
karbantartásával, mert változhatnak a környezeti feltételek és az igények.
A stratégiai célok kitűzésénél nagy hangsúlyt kell helyezni a szolgáltató, ügyfélközpontú
önkormányzat megteremtésére, az átlátható működésre, az elszámoltathatóságra. Ugyanilyen
fontossága van a hatékonyság, eredményesség és a minőség javításának is. Az e-önkormányzat
segíthet abban is, hogy az érintettek kifejthessék véleményüket az önkormányzat működéséről,
stratégiai elképzeléseiről, tervezett intézkedéseiről, részt vegyenek társadalmi vitákban, a
döntéshozatali mechanizmusokban. Ez az, amit e-demokráciának hívunk. Az e-önkormányzat
hozzájárulhat az esélyegyenlőség javításához is, bár nem megfelelő tervezéssel növelheti is a
szakadékot egyes társadalmi rétegek között.
Nem szabad hagyni, hogy az e-önkormányzati stratégia tervezésénél az „e”, vagyis az elektronizáció, a
technikai fejlesztés domináljon. Nagyobb figyelmet kell fordítani az igazgatásszervezésre, a
szervezetfejlesztésre és a megfelelő szabályozási környezet megteremtésére.
Mivel a korszerű e-önkormányzati rendszereket képtelenek a kis- és közepes települések kifejleszteni
és működtetni, továbbá számos, az e-önkormányzat által is támogatott területen amúgy is kistérségi
(járási) szintű a feladatellátás, csak a térségi szemlélet és összefogás lehet a járható út.
Beszámoló a 2005-2010 évi Informatikai Stratégia végrehajtásáról
Az Önkormányzatunk célkitűzéseit is magában foglaló középtávú informatikai koncepciót 2005
nyarán fogadta el a Békési Kistérségi Társulás. A koncepció a Gazdasági Versenyképesség Operatív
Program támogatásával, illetve e programban elérhető projektek megvalósítására alapozott. A
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koncepció hangsúlyosan kezelte a térségi munkamegosztást és a társközpontok szolgáltatói funkcióit.
A koncepció alapját az eEurope ajánlások és a Magyar Információs Társadalom (MITS) stratégia
határozta meg.
Mik voltak az Informatikai Stratégia átfogó céljai?
Ssz.

Célcsoport

Célok

1.0

Lakosság

Életminőség javítása, esélyegyenlőség, környezetvédelem

2.0

Vállalkozások
(elsősorban KKV-k)

Versenyképesség fokozása, munkahelyteremtés

3.0

Önkormányzat,
Szolgáltatásnyújtás, hatékonyságnövelés, hosszú távú
hivatalok
fenntarthatóság
Ezek a célok határozták meg az informatikai fejlesztések stratégiai prioritását is. Az egyes célokat a
Békési Kistérség önkormányzatai úgy kívánták elérni, hogy ahol lehet, az informatikailag fejlettebb
városok (Békés, Gyomaendrőd, Mezőberény) szolgáltatásként nyújtják a Kistérségben lévő
települések számára azokat a funkciókat, ahol ez törvényileg és informatikailag lehetséges.

Együttműködő települések:
Példák:
Integrált pénzügyi alkalmazás
üzemeltetése
Saját Közigazgatási portál
kialakítása és üzemeltetése

Kistelepülés_1

Gyomaendrőd

Példa:
Turisztikához és
településmarketinghez
információ szolgáltatás
Saját Közigazgatási Portál
kialakítása üzemeltetése

Kistelepülés_1
Békési Kistérségi Társulás
közös, központosított beszerzések a
stratégiailag fontos
alkalmazásokra,
és infrastruktúrára

Példa:
Közös authentikációs
felület kialakítása a
közigazgatási portálokhoz
Saját Közigazgatási portál
Térinformatikai
alkalmazás üzemeltetése

A kulcsrendszerek üzemeltetése
egy városi serverparkra koncentrálódik

Mezőberény

Kistelepülés_1

Békés

Kistelepülés_1

vú
ssá
éle
z
S

lat
cso
p
a
k
ati
lóz
há

Kistelepülés_1

Kistelepülés_1

Kistelepülés_1

1. Békés (Murony, Tarhos)
2. Gyomaendrőd (Csárdaszállás, Hunya)
3. Mezőberény (Kamut, Bélmegyer, Köröstarcsa)
Életminőség javítása
Kistérségi célkitűzés volt, hogy felhasználva a digitális adattárolás és kommunikáció előnyeit, olyan
automatizmusok kerüljenek kialakításra, mint az:
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E-ügyintézés, Elektronikus bejelentkezés



E-ügyfélkezelés



Közcélú, közhasznú információk, településmarketing



E-önkormányzás



Közigazgatási alkalmazások



Támogatások, infrastruktúraépítés
Esélyegyenlőség és környezetvédelem
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a előirányzásra került, hogy mobilitásban korlátozottak
részére biztosítani kell a felhasználáshoz szükséges eszközt, továbbá lehetőség szerint külön
felhasználói felületet kell készíteni annak érdekében, hogy a vakok, gyengén-látók is könnyen
hozzájussanak az információkhoz.
Környezetvédelmi szempontok szintén érvényesítésre kerülnek a fejlesztés során kialakított portál
segítségével:


A portál az interneten publikált közérdekű, közhasznú információk közt megjeleníti a
környezetvédelemmel kapcsolatos követelményeket, szabályozásokat, pályázati és egyéb
lehetőségeket.



Online településmarketing keretében naprakész információkat ad azokról a lehetőségekről
(szolgáltatások, eszközök), amelyeket a KKV-k a környezetvédelem téren nyújtanak.
Versenyképesség fokozása
Kiemelt cél volt, hogy a Kistérség versenyképességét a következő hatásokon keresztül fokozzuk.


Közcélú, közhasznú információk, településmarketing



Kommunikáció, oktatások



Infrastruktúraépítés
o

Publikus ingyenes Internet elérési lehetőség biztosítása „közterületen”

Infrastrukturálisan támogatott Internet elérés az otthonoknak
Szolgáltatásnyújtás, hatékonyságnövelés, hosszú távú fenntarthatóság
Célkitűzés volt, hogy a stratégia alapján megvalósítandó informatikai elemekkel hosszútávon
fenntartható működést alakítsunk ki. Határozott cél volt, hogy a megvalósítandó funkcionalitás és
egységes infrastruktúra olyan értéket teremtsen, mely növeli a Kistérség önkormányzatainak,
hivatalainak működési hatékonyságát, javítsa szervezettségét, átláthatóvá tegye azt.
A stratégiai célkitűzések megvalósítása Gyomaendrődön
Alap infrastrukturális fejlesztések
o

Önkormányzati szinten törekedtünk az egységes, homogén és minőségi informatikai infrastruktúra
kialakítására. Az egységes rendszert olcsóbb volt üzemeltetni és fejleszteni, kevesebb karbantartást
igényelt. Az időben kiterjesztett garancia és a minőség eredményeként a hardver meghibásodások
gyakorlatilag elhanyagolhatók voltak. A Városháza szerverparkja és annak kiszolgáló környezete
mindössze két alkalommal került felújításra elsősorban a feldolgozási műveletek és az adat tároló
kapacitás növelése érdekében.
A Polgármesteri Hivatalban a számítógépek 30%-át cseréltük új munkaállomásra. A dokumentum
előállításhoz 4 csoport munkát támogató lézernyomtatót vásároltunk és további 4 költséghatékony és
fajlagosan olcsó üzemeltetésű nagy teljesítményű multi funkciós irat előállító gépet béreltünk
példányszámos üzemeltetési szerződéssel. A ciklus végére a képviselők és bizottsági tagok notebook
számítógépet kaptak, így a testületi előterjesztések elektronizáltsága folytán jelentősen mértékben
csökkent a hagyományos irat előállítás.
Az elektronikus levelezést, és az önkormányzati honlapokat virtuális kiszolgálókra telepítettük. A
teljes belső hálózatot tűzfallal, VPN autentikációs szerverrel és menedzselhető vírusellenőrző
szoftverrel védjük.
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Az üzleti versenyképesség növelése és a lakossági ellátás javítására városunkban 2005-től
ugrásszerűen növekedett a versenyképes árú szélessávú internet szolgáltatás. 2006-ig a BékésNet,
majd annak megszűnését követően a helyébe lépő Internet-X nyújtott mikrohullámú internet
szolgáltatást. 2006-ban elkészült a FiberNet egész várost lefedő kábeltv hálózata, amelyen a
hagyományos TV műsorelosztás mellett megkezdődött a szélessávú internet szolgáltatást is. 2009
nyarára elkészült a Békési Kistérség nagykiterjedésű és szélessávú optikai hálózata, amely a térség
településeit kapcsolja össze. Ezen a lakossági és üzleti szolgáltatások mellett az önkormányzat VPN
hálózati forgalma és kistérségi ASP szolgáltatás is kiemelt helyet kapott.
e-Demokrácia fejlesztések
2007-ben a Képviselő-testületi ülések, majd 2008-ban a bizottsági ülések is MikroVoks elektronikus
rendszerrel kerültek előkészítésre, ülésvezetési és dokumentálási támogatásra. 2009-ben az ÁROP
projekt keretében frissítésre került MikroVoks-EDtR komplex rendszer, amely még hatékonyabb
támogatást adott a döntés előkészítésnek és nyilvánosságnak. Az új generációs portálba integrált ülésés döntés kereső szorosan együttműködik a döntéstámogató rendszerrel. 2010 decembere óta az
internetes portálról elérhetők az ülések vágatlan videó tartalmai is.
e-Kommunikáció fejlesztések
A költséghatékonyság növelése érdekében az önkormányzat teljes intézményhálózatát lefedő
önkormányzati mobil flotta került kialakításra 2008-tól folyamatosan. Jelenleg több mint kétszáz
hívószám alkot egy közös és költséghatékony mobil kommunikációs közeget. Ebben az időszakban
került teljes körűen ellátásra minden ügyintéző publikus elektronikus levélcímmel. Külön fiókok
kerültek kialakításra az elektronikus ügyintézés támogatására. 2010-ben a korszerű technológiai és az
internet sávszélesség rendelkezésre állása lehetővé tette az ISDN2 szolgáltatás mellett az IP telefon
szolgáltatás bevezetését a városházán és a kirendeltségen.
e-Közigazgatási fejlesztések
Legjelentősebb fejlesztések e területen az ÁROP-hoz köthető POLISZ Integrált Pénzügyi Rendszer,
az EDtR, Sequence Ügyfélhívó, a Hivatali kapu nyitás, az Üzlet működési engedély program és a
GovSys tanúsított ügyiratkezelő szoftverek bevezetése voltak 2009-ben.
Az ügyfélhívó segítségével nemcsak személyesen, de az interneten keresztül két felületen is elérhető
az időpont kérés és ügyintézésre bejelentkezés. A vállalkozói engedélyek esetében központilag, míg az
adózásban saját fejlesztés révén lehet elektronikusan is kapcsolatot tartani az ügyintézésben.
Az elmúlt évben az Onkadó interfész programok beszerzése és alkalmazásba vétele, illetve a
Központi Szabálysértési nyilvántartáshoz és az Eadat rendszerhez történő csatlakozás volt még
kiemelhető jelentőségű.
e-Biztonság megteremtése
2009-ben az mezőőri és közterület felügyelői munka hatékonyságának fokozására, illetve a dolgozók
biztonságának növelésére GPS azonosítási rendszert vezettünk be. A rögzített adatok egy Intranetes
alkalmazás és a Google Maps szolgáltatás közvetítésével értelmezhetők és elemezhetők.
Az informatikai rendszer szabályozottsága és az önkormányzati információs rendszer
sebezhetőségének értékelésére, gyenge pontjainak felderítésére biztonsági auditot végeztettünk.
e-Közigazgatási helyzetkép
Az e-Közigazgatás előzményei 1998-ig az első önkormányzati honlap indulásáig vezethetők vissza.
Az áttörés a szélessávú internetezés elterjedése miatt azonban csak 2003 nyarán következett be az új
technológiájú önkormányzati portállal. A fejlett adminisztrációs felülettel rendelkező portálon már
tematikusan voltak elhelyezhetők a helyi közigazgatás hírei és információi. Így különösen a helyi
joganyagok, önkormányzati normatív döntések és a képviselő-testületi ülések publikus előterjesztései,
jegyzőkönyvei érhetők el. A helyi rendeletek az egyik nagy jogi adatbázist forgalmazó cég
segédszoftverével kerülnek feldolgozásra és illesztésre a többi joganyaghoz. Ennek segítségével a
rendszerváltás óta született összes helyi jogszabály és önkormányzati döntés hatályosítva és
időgépesítve van tárolva a rendszerben.
Az elektronikus információ szabadság követelményeinek eleget téve 2008-ban regisztráltuk
önkormányzatunkat a közadat kezelő rendszerben is így a legfontosabb közérdekű adatok nemcsak a
portálunkon érhetők el, hanem a közadat kereső rendszerben is. Szintén elérhetők honlapunkról az
„üvegzseb törvény” hatálya alá tartozó szerződések főbb adatai, illetve a közpénzekből az
önkormányzat által nyújtott támogatások is. Ez utóbbi közérdekű információk a közpénzekből nyújtott
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támogatásokat publikáló kormányzati portálon is elérhetők. A támogatások pályázati adminisztratív
előkészítő rendszerét is már úgy alakítottuk ki, hogy a kötelező központi adatszolgáltatással
elektronikus adatcserét tudjunk lebonyolítani.
Az eKözigazgatási technológia helyi megteremtésében egyik nagy előrelépést a SAPARD, DARFT és
IHM-ITP pályázatok összehangolásával megvalósított projekt jelentette. A három pályázatból a
SAPARD a WAN szintű informatikai hálózati közeget és az azon implementált VPN kommunikációs
csatornát, a DARFT a központi adatkezelő, alkalmazás futtató nagyteljesítményű szervert, míg az
IHM-ITP pályázat az integrált pénzügyi szoftver beszerzését támogatta. A három program
összehangolásával az önkormányzati hivatal és valamennyi intézménye egy közös adatbázis és szerver
erőforrásait konkurensen elérve, de jogosultsági szintek és logikai szervezeti egységenként
szétválasztva intézhették az intézményi pénzügyeket. A rendszer támogatja az internetes banki és
egyéb szakrendszerekkel történő integrációt és együttműködést. A helyi adózásban, segélyezésben és
számos egyéb terület pénzügyi tranzakcióiban gyakorlatilag emberi beavatkozás nélküli automatizált
folyamatok segítik a pénzmozgások feldolgozását. A rendszer integráltsága nagymértékben segíti a
vezetői informálódást, tervezést önkormányzati és intézményi szinten is.
A település rendezési tervének felülvizsgálata érdekében beszerzésre került a város digitális
alaptérképe, amely évente frissítésre kerül. Több önkormányzati feladat megoldását nagymértékben
támogatta a digitális alaptérkép rendelkezésre állása. Szintén a térbeli megjelenítéshez kapcsoltuk a
mezőőri és közterület felügyeleti tevékenység GPS adatbázisát. Ezt átmenetileg egy ingyenes
Intranetes megoldáshoz kapcsoltuk. Egyre nyomasztóbban hat azonban az, hogy nem rendelkezünk
olyan, az alaptérképre helyezhető közmű térkép-rétegekkel, amelyek egy komplex térinformatikai
rendszerben lennének kezelhetők.
Az e-közigazgatási technológia kiterjesztésében szintén nagy előrelépést jelentett a 2006-ban a
földhivatali Takarnet rendszerhez, majd a foglalkoztatási és szociális adatbázishoz (EADAT) történt
csatlakozásunk 2009-ben. A rendszer a korábbi manuális adatfeltöltést kiterjesztette az automatizált
adatcsere lehetőséggel. Az FSZH-val kötött megállapodás alapján lehetőségünk nyílt arra, hogy a
szociális ellátást kezelő lokális rendszerekből interfész program útján töltsük fel a központi rendszerbe
a jogszabály által előírt adatokat megkímélve magunkat a fölösleges munkatehertől és hibázási
lehetőségtől.
Szintén az eKözigazgatást erősítette az Intézményi Munkaügyi Információs rendszernek a központi
adatbázisra épülő, webes kezelő felületén elérhető változatának a bevezetése. A webes technológia
térhódítása nemcsak a külső, de belső kapcsolatainkban is egyre inkább teret nyer. A belső
információáramlást biztosító hivatali intranet portál mellett két központilag kiadott ingyenes
alkalmazás is helyet kapott: a Teljesítményértékelő rendszer és a választható béren kívüli juttatásokat
kezelő Cafeteria rendszer.
Az elektronikus ügyintézéssel szemben támasztott követelményekből önkormányzati portálunk
segítségével az elmúlt év végéig az első két szintet tudtuk megvalósítani. A portálunk Ügyintézés
menüpontjában megtalálható az önkormányzati hivatalunkban intézett valamennyi hatósági és
közigazgatási ügy részletes ügymenet leírása és letölthetők az ügyintézéshez szükséges kérelem és
egyéb űrlapok elektronikus változatai.
A elektronikus ügyintézésben - pontosabban a Ket novella terminológia szerinti elektronikus
kapcsolattartásban – is történt előrehaladás 2010 év végén. Saját elhatározásunkat nagyban segítette
az, hogy a vállalkozói igazolványok kötelező elektronikus ügyintézésének bevezetése folytán
hivatalunk is rendelkezik az elektronikus űrlapok gyártásához szükséges regisztrációval. 2011
tavaszán az adóügyintézésben megvalósult a 3. szint, a kétirányú interakció. Az ÁNYK-ba tölthető
elektronikus nyomtatványok segítségével az ügyfélkapun keresztül történhet a dokumentumok
továbbítása.
Az egyes szakalkalmazások interaktív kapcsolatának megteremtése és az elektronikus kapcsolattartás
lehetőségeinek kihasználására az 2010-ben szerződést kötöttünk a MÁK-kal négy interfész szoftver
ingyenes beszerzésére. Ezek a szoftverek elsősorban a helyi adózásban teremtik meg annak
lehetőségét, hogy elektronikus űrlapokból vagy egyéb elektronikus ügyfél-szolgálati rendszerekből
érkező bevallási adatokat átadják az ONKADO rendszerbe. Az interfész programok lehetővé teszik
továbbá az ONKADO rendszernek az iktató rendszerrel történő adatcseréjét, illetve azt, hogy az
internetes önkormányzati portálon keresztül az adózók hozzáférhessenek saját adataikhoz és az
adózással kapcsolatos információikhoz.
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Az önkormányzati hivatali működés és az eKözigazgatási szolgáltatások továbbfejlesztése érdekében
Gyomaendrőd Város Önkormányzata sikeresen pályázott az ÁROP 1.A.2 jelű „A Polgármesteri
Hivatalok szervezetfejlesztése” projekt felhíváson. A különböző szervezetfejlesztési technikák,
tanulmányok és humán tréningek mellett kellő hangsúlyt kapott az eKözigazgatást segítő modellek
bevezetése, illetve a meglévők továbbfejlesztése is.
Ennek keretében továbbfejlesztésre került a Polisz Integrált Pénzügyi Információs Rendszer. A
korábbi testületi döntéseket nyilvántartó rendszert felváltotta a teljes testületi működést támogató
keretrendszer az Elektronikus Döntéstámogató Rendszer. Ez a webes technológiájú integrált
keretalkalmazás teljes körű támogatást nyújt a testületi működésnek az előterjesztés készítésétől, az
ülésvezetésen és döntéshozatalon át annak a végrehajtásáig, a döntések nyilvántartásáig, és azok
automatizált internetes publikálásáig. A SeQuence ügyfélhívó rendszer az ügyfeleknek kényelmesebbé
tette az okmányirodai ügyintézést azzal, hogy interneten keresztül is tudnak előre időpontot foglalni.
Az egyenletesebb ügyfélelosztás optimalizálása az ügyintézőknek, az ügyfélforgalom és ügyintézési
idő pontos mérése pedig a hivatal vezetőinek nyújt pótolhatatlan statisztikai adatsorokat.
Ezek a műszaki és szervezési fejlesztések szerencsésen egybeestek azzal is, hogy az elmúlt év nyarára
épült ki a kistérségi társulás nagykiterjedésű optikai gerinchálózata, amely nyolc települést és azok
közintézményeit kapcsolják egy informatikai hálózatba. Az távoli alkalmazást futtató intézmények
gigabit sávszélességű hálózati kapcsolaton kommunikálnak az önkormányzati vagy ASP központi
kiszolgálókkal. Ez utóbbin a GovSys ügyiratkezelő szoftver érik el, amely többlet szolgáltatásaival
segítséget nyújt a bonyolult hatósági ügyekben a Ket. novella által megkövetelt határidő számításban
is, segítve a gyors és szakszerű ügyintézést elkerülendő az esetleges ügyfél kártalanítási ügyeket.
e-Közigazgatási akcióterv
Az EU i2010 e-Kormányzati Akcióterv öt pontban foglalja össze a tagországok feladatait 2010-ig:
„Senki sem maradhat le” – 2010-re el kell érni, hogy a tagállamok valamennyi állampolgára
egyszerűen hozzáférhessen a megbízható és biztonságos elektronikus szolgáltatásokhoz, és a modern
technológiai eszközök széles skálájához. Lényeges, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportokhoz tartozó személyek is az e-kormányzat haszonélvezőivé váljanak;
Hatékonyság és eredményesség – Ezt a két tényezőt több „kulcsszóval”, részcéllal fejezi ki az
akcióterv, melyek között megtalálható az átlátható kormányzati működés, az elszámoltatható
kormányzat, a magas szintű felhasználói elégedettség, valamint a karcsúsodó bürokrácia;
Biztonságos szolgáltatások – A magánszemélyek és az üzleti szféra szereplői számára kényelmes,
megbízható és egymással együttműködő közszolgáltatásokat kell nyújtani. Biztonságos és egymással
kommunikálni képes, átjárható rendszereket kell létrehozni, amelyek lehetővé teszik az elektronikus
személyazonosítást tartózkodási helytől függetlenül;
Állampolgári részvétel, a demokratikus döntéshozás erősítése – A hatékony állampolgári párbeszédet
és a döntéshozatali folyamatokba történő bevonást erősítő alkalmazások létrehozására van szükség.
Az i2010 e-Kormányzat Akcióterve megállapítja, hogy az elektronikus kormányzatban élen járó
országok az elsők között találhatók a gazdasági versenyképességben is. A nemzeti versenyképesség,
az erős innovációs képesség és a közigazgatás minősége között fennálló szoros kapcsolat azt jelzi,
hogy a világgazdasági versenyben a jó kormányzás elengedhetetlen. Az elektronikus kormányzattal, eközigazgatás megteremtésével a közigazgatás nagyban hozzájárulhat a tagországok gazdasági
fejlődéséhez.
e-Közigazgatás jövőkép
A közigazgatás-fejlesztés részeként szükség van az önkormányzat feladatainak újragondolására, a
megerősített feladatok magasabb színvonalú ellátásához szükséges fejlesztések megvalósítására. A
közigazgatás fejlesztésének célja, hogy fenntartható finanszírozású, jobb minőségű és jobban
hozzáférhető szolgáltatások jöjjenek létre. A kormány az államreform program keretében a
közigazgatás megújítása terén a következő főbb célokat határozta meg:
 A kormányzás megújítása, s ennek keretében a közpolitika alkotás − kiemelten a jogalkotás −
és a végrehajtás társadalmi eredményességének javítása;
 A civil társadalom közügyekben való részvételének erősítése;
 A közigazgatás szolgáltatóvá tétele, az elektronikus ügyintézés elterjesztése;
 A közigazgatási intézmények költséghatékonyabb működése és a magasabb szervezeti
teljesítmény elérése;
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A közigazgatási és felhasználói humánerőforrás felkészültségének javítása és a közigazgatási
informatikai szakma megbecsülése; valamint
Az integrált kistérségi és a területi döntési szint megerősítése a szubszidiaritás elvének
érvényesítése érdekében.

A részletes célokat illetően több fontos terület fejlesztését kell meghatározni:
 A demokrácia erősítése, a civil társadalom, az érdekképviseletek és a hátrányos helyzetűek
bevonása a döntéshozatalba az informatika adta lehetőségek felhasználásával;
 Ügyfélközpontú megközelítés kialakítása, az egyes intézmények által nyújtott
közszolgáltatások folyamatainak, típusainak áttekintése, egyszerűsítése, a szabályozási háttér
átvizsgálása és az egyes folyamatok elektronikus alapúvá tétele;
 Integrált, központi infrastruktúra továbbfejlesztése, az integrált közigazgatási rendszer
létrehozása a szigetszerű informatikai fejlesztésekből adódó párhuzamos kiadások elkerülése,
az ügyfél-azonosítást biztosító eszközrendszer kialakítása, és az információ áramlását biztosító
központi gerinchálózat fejlesztése;
 A közigazgatási bürokrácia csökkentése a szakigazgatási rendszerek folyamatainak
informatikai eszközökkel támogatott racionalizálásával, valamint az ügyintézésbe bevont
adatbázisok konszolidálásával, és adatállományaik kölcsönös hozzáférhetőségének
biztosításával, interoperabilitás megteremtésével a közigazgatás és a közszolgáltatások
folyamatainak új logikai rendszerbe foglalása az elektronizálhatóság, a szabványosíthatóság,
az egyszerűség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően;
 Többcsatornás elérés és ügyintézés kialakítása, a személyes mellett a telefonos, internet,
illetve mobiltelefon alapú elérés és ügyintézési lehetőségek fejlesztése, a különböző
csatornákon folyó ügyintézési formák egységes kezelése;
 Intézményi, szervezeti és folyamatmodellek kialakításával új, elektronikus alapú működési
rendszer megteremtése az igazgatásban;
 Az intézmények és rendszerek együttműködésének, az adatok megfelelően kontrollált, célhoz
kötött hozzáférésének megteremtése a szolgáltatási portfolió és tudásbázis lehető legszélesebb
körű kihasználása érdekében.
Mindez egy olyan önkormányzati közigazgatás jövőképét vázolja fel, ahol kiemelt cél elkötelezettség,
a technológia nyújtotta előnyök jobb kihasználása a közszolgáltatások nyújtásában, melynek révén az
e-Közigazgatás hozzájárul ahhoz, hogy:
 Az állampolgárok hétköznapi élete során nagyobb választási lehetőségük legyen, személyre
szabottabb módon vehessék igénybe a közigazgatás, oktatás, egészségügy,
társadalombiztosítás és adózás szolgáltatásait;
 Egy modernebb jogi környezet és hatékony önkormányzat kialakításával javuljon a helyi
közigazgatás, az önigazgatás működés hatékonysága;
 Erősödjön az állampolgárok demokratikus joggyakorlási lehetősége.
A hatékony működésre és szolgáltatás-orientáltságra irányuló átalakítások segítsenek abban, hogy:
 Az állampolgároknak és a vállalkozásoknak lehetősége nyíljon a személyre szabott
önkormányzati interakciók kiválasztására. Ennek a választási lehetőségnek a forrását az új
csatornák használatba vétele és az újraszabott, egyszerűsített szolgáltatások elérhetővé tétele
jelentik;
 A civil szféra és az önkormányzati közigazgatás együttműködése javuljon;
 Az állampolgárok és vállalkozások ügyeiket gyorsabban tudják intézni;
 A köztisztviselők képesek legyenek magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtani;
 A helyi politika szereplői jobban meg tudják jeleníteni a megcélzott eredményeket, azok
hatásait a gyakorlatban;
 Az állampolgárok jobban átérezzék a demokratikus önigazgatás folyamatait, és erősebben
kötődjenek azokhoz.
Az önkormányzati ciklus informatikai fejlesztésének lehetséges területei
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Az informatikai fejlesztési elképzelések kialakításánál egyaránt figyelemmel kell lennünk a
változatlan és változó körülménykre. Ami biztos, hogy az önkormányzat mint önigazgató
közigazgatási egység továbbra is megmarad, így működésének, partnerségének és döntéseinek
transzparensnek kell lennie és információkban mélyen megalapozottnak. Kérdéses lehet viszont az
ellátott funkcióinak mértéke és hatóköre. Ennek ellenére fel kell készülnünk arra, hogy a város a
továbbiakban is betölt térségi szolgáltató funkciókat a közigazgatásban is.
Ezért az új informatikai elképzelések az előző években megvalósultakra épülnek. A korábbi
fejlesztéseknek a jövőbeni elképzelésekkel folytonosságot kell képezniük.
Az új koncepcióban a legfontosabb cél elérésére törekszünk, a szolgáltató önkormányzat
megvalósítására. Célunk, hogy javítsuk a helyi lakosok tájékoztatását, bevonjuk őket a döntések
előkészítésébe. Kiemelt cél az e-Közigazgatási infrastruktúra, szolgáltatás-technológia és speciális
szakismerettel rendelkező humán erőforrás megőrzése és fejlesztése és térségi szerepkör megtartása és
megerősítése érdekében. El kell érni, hogy a meglévő helyi e-közigazgatási innovációs kompetenciák,
szellemi és műszaki erőforrások, illetve szakmai tapasztalatok is hozzá tudjanak járulni a járásközponti
e-igazgatás megteremtéséhez.
Arra törekszünk az új elképzelések megvalósítása során, hogy az eredmény az érintett terület
fejlődését hozza, a munkavégzés, tanulás hatékonyabb legyen. A felhasználókat a fejlesztés különböző
fázisaiba bevonjuk.
Lakossági tájékoztatás fejlesztése
Célunk a lakosság széleskörű bevonása a döntés előkészítési folyamatokba. Az elektronikus
közzétételi kötelezettség korszerű színvonalon történő teljesítése, az önkormányzati honlap tájékoztató
és interaktív szerepének erősítése, a lakossági internethasználat és hozzáférés lehetőségének bővítése.
Testületi ülések archív videofelvételeinek elérése
A képviselő-testületi ülések video adása az interneten is elérhető, „konzerv” adásban utólag is
megtekinthetők. Meg kell valósítani a valós idejű internetes közvetítést a jelenlegi konstrukcióban,
vagy a meglévő szoftverkörnyezet fejlesztése útján automatizált módon. Ez esetben is meg kell
valósítani, hogy a korábbi adások is elérhetők és újra visszanézhetőek legyenek.
Az önkormányzati honlap információ továbbítási funkciójának fejlesztése
Az önkormányzat honlapja folyamatosan változik az igényeknek, elvárásoknak megfelelően. Az
utóbbi évben jelentős strukturális változáson ment át. A közösségi oldalakban rejlő interaktivitás
lehetőséget az önkormányzathoz és a hatóságaihoz illő struktúrában tervezzük megvalósítani.
Különösen fejleszteni szükséges a honlap információ továbbítási arculatát. Egyidejűleg erősíteni
szükséges a napi élet általános információt továbbító magazin jellegét és a közszolgálati információkat
tartalmazó közlöny jellegét is.
e-Önkormányzat elektronikus szolgáltatások megvalósítása a gyomaendrőd.hu honlapon
Az ügyfelek tájékoztatását a gyomaendrőd.hu honlapon keresztül célszerű fejleszteni a hagyományos
kiadványok magas költsége miatt. Ez a honlap ügyintézési (szolgáltatási) portállá történő
fejlesztésével érhető el, ahol minden olyan információ és szolgáltatási felület elhelyezésre kerül, amely
a gyomaendrődi polgárok és az önkormányzat közti kapcsolatokat érinti. A már jelenleg is működő, az
önkormányzati döntéseket és döntéstervezeteket (üléseket) strukturált lekérdezését biztosító
megoldáshoz hasonlóan biztosítani kell az azonnali és valós idejű (on-line és realtime) naprakész
információk elérését. Ehhez a már meglévő és kifejlesztendő interfész programokkal kell elérhetővé
tenni az adózásban a saját megszemélyesített egyenlegadatok lekérdezhetőségét, illetve a
megszemélyesítés nélküli, közhasznú információk elérését. Érintett területek kiemelten az
adóbevételek, költségvetési bevételek és kiadások, szerződések, vagyonleltár, rendezési és fejlesztési
tervek.
Információs pontok fenntartása és fejlesztése
A pályázati forrásból létrehozott e-pontokat a jövőben is fenn kell tartani biztosítva a közösségi
helyeken a nyilvános információkhoz való hozzájutást. Az információk elérési lehetőségének
biztosítása mellett ki kell használni az intézményi alkalmazottak szakmai felkészültségét a korszerű
információ keresési technikák és módszerek elsajátításának közhasznú átadására.
Központi e-ügyfélszolgálat kialakítása
A Hivatalban a nagyszámú bejövő telefonhívás és emailes megkeresés fogadása a folyamatos
ügyfélfogadás mellett egyre kevésbé oldható meg. A kialakítandó e-ügyfélszolgálaton keresztül a
Polgármesteri Hivatal valamennyi ügyében megvalósulhatna az audio-vizuális tájékoztatás, az időpont
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előjegyzés, információs adatbázis kezelés, amelynek jó működtetése hozzájárulna az ügyfél
elégedettség növekedéséhez, az ügyintézői terhek csökkentéséhez.
Digitális esélyegyenlőség
Az információs társadalom egyik tünete a digitális megosztottság. A digitális szakadék az információt
használók, az információs társadalom tagjai és az abból kizártak között húzódik. Folyamatosan fel kell
tárni a digitális szakadék kialakulásának jeleit és okait a hátrányok mérséklése vagy felszámolása
érdekében.
Ingyenes internetezési lehetőség
A város különböző (oktatási, közművelődési) intézményeiben lehetőséget kell biztosítani az ingyenes
vagy nonprofit jellegű internet használat biztosítására. A korábban már kiépített infópontokat fenn kell
tartani és működtetni.
Digitális írástudás fejlesztése
Bár nem kifejezetten közvetlen önkormányzati érdek, de közvetve hatással van az önkormányzati
működésre is a lakosság digitális írástudásának minősége. Ennek javítása érdekében keresni kell
azokat a lehetőségeket, pályázati alkalmakat amelyek segítségével önfenntartó vagy non profit jellegű
közhasznú tanfolyamok, tematikus képzések szervezhetők az önkormányzati intézményekben.
Biztosítani kell az internet-használati ismereteket (pl. háLÓRA magyar!,) az ECDL Start és az ECDL
mellett az NJSZT egymásra épülő képzési kínálatának legújabb elemeit, a kezdőknek szóló eügyintézés világába betekintést nyújtó e-ügyintézés egynapos komplex, interaktív képzést.
Ezen képzési formák segítségével a számítógéppel végzett munka hatékonyságának gazdasági
mutatókkal is jól kifejezhető növekedése mellett többek között az is elérhető, hogy a társadalom
legszélesebb rétegei válhassanak az e-közigazgatás valódi és aktív ügyfeleivé, ezáltal az információs
társadalom teljes jogú tagjaivá. Ez a tudás lehetőséget teremt arra is – és ez talán még fontosabb –
hogy valódi igények fogalmazódjanak meg az e-szolgáltatások fejlesztésére, bővítésére is.
Szélessávú internet elérés fejlesztése
A lakosság digitális felzárkóztatásának és az új technikai lehetőségek széleskörű kihasználása
érdekében a keressük a megvalósítás konkrét szervezeti formáját.
Közterületek és közösségi területek WIFI lefedése
Elsősorban idegenforgalmi és üzleti megfontolásokból szorgalmazni kell az publikus internet nyújtotta
szolgáltatások, funkciók igénybevételének lehetőségét a frekventált közterületeken és közösségi
helyeken. A lehetőségek és igények ismeretében a város fontosabb közterületein, közösségi helyein és
a nagylátogatottságú önkormányzati intézmények közösségi tereiben a vezeték nélküli internethozzáférés feltételeit kell fokozatosan megteremteni.
A kistérségi optikai hálózatok fejlesztése
Az esélyegyenlőség és szélessávú internet szolgáltatás biztosítása érdekében keresni kell a lehetőségét
a kistérségi optikai hálózatok összekapcsolására, illetve azok városon belüli továbbépítésére az
ellátatlan területek felé. Ezen a területen kiemelten kell kezelni az endrődi központi területet, továbbá
az öregszőlői, nagylaposi és kocsorhegyi külterületek sűrűn lakott helyeit.
Önkormányzati alap infrastrukturális fejlesztések
Az alapinfrastruktúra megfelelő színvonalú kialakítása és annak szinten tartása elengedhetetlen a
ráépülő szolgáltatások eléréséhez.
A nagyobb, integráltabb, felhasználóbarátabb rendszerek nagyobb erőforrásigényt támasztanak az
alapinfrastruktúrával szemben. A periféria fejlesztése esetén költségmegtakarítást eredményezhet az
újabb eszközök beszerzése, mert az olcsóbb üzemeltetést tesz lehetővé.
Munkakörnyezet megújítása
A Hivatal számítógépparkjában biztosítani kell az elavult eszközök cseréjét. Ennek tervezhetősége
érdekében szükséges
kidolgozni a számítógéppark korszerűsítési folyamatot, a megfelelő
amortizációs ciklus kialakítása. Törekedni kell a költség és környezetkímélő megoldások általános
tételére.
Szerverek fejlesztése
A dedikált adatbázis és alkalmazás szerverek amortizációs ciklusának végén élni kell a szerver
virtualizációs és felhő alapú technológiára történő áttéréssel. A virtuális szerverek és felhő alapú
megoldások (cloud computing) jelentős mértékű költség- és élőmunka megtakarítása mellett
hatékonyabbá tehetik az önkormányzati adatvagyon hasznosítását, a csoportmunkát és integrációt,
illetve széles körben elérhetővé tehetik az otthoni és távmunka biztosítását.
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A kommunikációs és adatátviteli hálózat fejlesztése
Az önkormányzati hivatal és intézményei lokális csavartérpáras hálózata passzív (UTP) és aktív
eszközei (switch) sávszélességi paramétereinek fejlesztése és menedzselhetővé tétele.
A homogén technológiára való áttérés érdekében lehetőség szerint a telefonközpont, valamint
végkészülékek cseréje IP alapúra, integrálás a számítástechnikai hálózatba (PoE switch)
Informatikai biztonság
Folyamatos fejlesztéssel gondoskodni kell az informatikai hálózat sebezhetőségének csökkentéséről,
stabilitásának erősítéséről.
Az adatbiztonság és a folyamatos munkafeltétel érdekében szükségessé válik az elektromos hálózat
felújítása, újrastrukturálása. Ezzel egyidejűleg vagy szünetmentes áramkör kiépítése vagy UPS-ek
elhelyezése válik szükségessé minden munkaállomásra.
A vékony kliensek és a cloud computing általánossá válásáig át kell gondolni és újra kell szervezni a
saját gépen tárolt adatok mentési technológiáját, strukturált adattárolás rendszerét.
A felhő alapú és vékony klienses technológia általánossá válásáig is már gondoskodni kell alternatív
internetszolgáltató(k) biztosításáról. Ennek elérése előtt már gondoskodni szükséges az Internetelérés
szabályozásáról, jogosultsághoz és igényhez kötöttségéről.
Folyamatosan karban kell tartani az informatikai szabályzatokat és el kell érni a szabályozások
betartatásának nyomon követhetőségét, a szenzitív területek és funkciók folyamatos naplózását. Élni
kell az időszakonkénti rendszer auditálás lehetőségével és a minőségi tanúsítványok, tanúsított
termékek beszerzésével.
Szakrendszerek és az igazgatási munka támogatása
Térinformatika fejlesztése
A GIS (Geographical Information System - Földrajzi Információs Rendszer) lehetőséget nyújt
nagyszámú helyzeti és leíró adat gyors, együttes, integrált áttekintésére és elemzésére. Az
önkormányzati döntéshozatalban számos esetben az információ alapjául szolgáló adatok földrajzi
helyhez köthetők. Erre tekintettel a már meglévő digitális alaptérképre alapozva, vizsgálni kell a
vezetői döntéshozatalt és a végrehajtói szervezet tevékenységét támogató térinformatikai rendszer
felépítésének lehetőségét. A komplexitás mértékének növelése érdekében meg kell vizsgálni a már
meglévő közműszolgáltatói térképi rétegek és szöveges adatbázisok integrálási lehetőségét. A
megvalósításhoz keresni kell a pályázati és egyéb forráshoz jutási lehetőségeket.
Önkormányzati igazgatási munka támogatása
Az adóigazgatás területén tovább kell folytatni, illetve más önkormányzati igazgatási területre is
kiterjeszteni az elektronikus ügyintézés feltételrendszerét az elektronikus nyomtatványok folyamatos
karbantartásával és újak kibocsájtásával. Ahol az indokolt (pl. önkormányzati támogatás igénylés,
elszámolás), ott a portál alapú interaktív kapcsolattartást kell bevezetni.
e-Napló bevezetése az oktatásban
A jelenleg is rendelkezésre álló Taninform rendszer szolgáltatásait fokozottabban kell igénybe venni
és biztosítani kell, hogy a tanulók törvényes képviselői az interneten keresztül is kapcsolatot tudjanak
tartani az oktatási intézményekkel, ezen a felületen is nyomon követhessék gyermekeik tanulmányi
előmenetelét.
Könyvtári szolgáltatások fejlesztése
A könyvtári szolgáltatásokban a hagyományos elemek mellett növelni kell a digitális tartalmak
elérésnek feltételrendszerét. Új eszközök beszerzése is szükségessé válik. Így különösen a
könyvszkenner, professzionális digitalizáló készülék szoftverrel, e-book olvasók és e-book tartalmak,
továbbá a helyi jelentőséggel bíró értékek (tárgyi: épületek, emlékművek, táblák, tárgyak, stb) digitális
megjelenítéséhez professzionális fotófelszerelésre.
Javítani szükséges az esélyegyenlőséget biztosító eszközöket és szoftvereket a fogyatékkal élő
emberek könyvtárhasználatának biztosításához.

21. Napirendi pont
Gyomaendrőd város belterületén, a 46. számú főút átkelési szakaszán, forgalomcsillapító
berendezés (sebességmérő)
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Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, 2008. év januárjában, pályázati támogatásból valósult meg a
forgalomcsillapító berendezés (sebességmérő) beszerzése, felszerelése. A berendezés bruttó bekerülési
költsége 11.368.000,-Ft, amelyből az önkormányzati önerő mértéke 10 %, azaz 1.137.000,-Ft.
Társfinanszírozási szerződést 2008 februárjában megkötöttük a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központtal. A berendezés létesítését – közbeszerzéstől az üzembe helyezésig- a Magyar Közút Kht.
bonyolította le. A berendezés üzembe helyezését az akadályozta, hogy a Magyar Közút és az ORFK
között nem jött létre az üzemeltetésre vonatkozó szerződés. A berendezést csak az ORFK
működtetheti, viszont az üzemeltetési költségeket nem hajlandó átvállalni, azt az önkormányzatnak
kellene biztosítani.
A költségek mértékéről nincs információ, ezért a Városfenntartó bizottság a határozati javaslatot nem
fogadta el. Tudomása szerint azóta vannak új információik ez ügyben, felkérte Liszkainé Nagy Mária
osztályvezető asszonyt, tájékoztassa a testületet.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető elmondta, a társfinanszírozó a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ is segítséget ígért, hogy ők is eljárnak az ORFK-nál, hogy az üzemeltetési
költséget vállalja át a rendőrség. Ugyanakkor a Békés Megyei Rendőr főkapitányság sem zárkózott el,
de határozott választ nem adtak. Amennyiben a Polgármester úrnak sikerül a rendőrséggel
megegyezni, úgy a sebességmérőt adományként adják át a rendőrségnek üzemeltetésre.
Betkó József bizottsági elnök a fentiek alapján módosító javaslattal élt, miszerint, a képviselő-testület
bízza meg a Polgármestert, hogy a sebességmérő átadásáról folytasson további tárgyalásokat azzal,
hogy azt az önkormányzat ingyenes adományként átadja az ORFK-nak üzemeltetésre, mely
üzemeltetési költségek a rendőrségnek kell biztosítani.
Várfi András polgármester egyetértett a módosító javaslattal. Felkérte a képviselőket szavazzanak a
módosító indítványról.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 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 igen, Nagyné Perjési Anikó igen,
Poharelec László igen, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
389/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megbízza Várfi András polgármestert, hogy a
Gyomaendrőd város belterületén, a 46. számú főút átkelési szakaszán, forgalomcsillapító
berendezés (sebességmérő) ingyenes adományként történő átadásáról folytasson tárgyalást az
ORFK-val, azzal, hogy a berendezés üzemeltetési költségeit a rendőrségnek kell biztosítania.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyalás eredményéről tájékoztassa a
képviselő-testületet.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
2011. évi belterületi kátyúzás
Betkó József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. jelentése és a
településőri felmérések alapján elkészült a 2011. évi belterületi kátyúk felmérése.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft által adott ajánlat alapján a 2011. évi kátyúzást 96.000 Ft + áfa/m3
(anyagdíj+beépítés) áron tudják elvégezni. A kátyúzás teljes költsége: 1.471.200 Ft+áfa (bruttó
1.839.000 Ft). A 2011. évi Önkormányzati költségvetésben a Képviselő-testület kötvény kibocsátásból
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származó forrásból 17.500.000 Ft-ot különített el út, járda és kerékpárút felújításra. Tehát a kátyúzás
költsége a kötvény terhére lenne biztosítható.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa a Gyomaendrőd belterületi útjainak
kátyúzását. Kötvény kibocsátás terhére biztosítsa a beruházáshoz szükséges 1.839.000 Ft-ot. Továbbá
utasítsa a Városüzemeltetési Osztályt egy új, csak a legszükségesebb kátyúzásokat tartalmazó lista
elkészítésére.
Várfi András polgármester egyetértett a javaslattal, felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 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 igen, Nagyné Perjési Anikó tartózkodás, Poharelec László igen, Toldi
Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
390/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Gyomaendrőd belterületi útjainak
kátyúzását. A beruházáshoz szükséges 1.839.000 Ft-ot a kötvény terhére biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottságot egy új, csak a legszükségesebb kátyúzásokat tartalmazó lista elkészítésére.
Határidő: azonnal

23. Napirendi pont
2011 évi köztemető rekonstrukció
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a testület döntése alapján helyszíni bejárás történt a Gyomai
és az Endrődi köztemetőkben. A bejáráson részt vettek a Városfenntartó bizottság tagjait, a temetőket
üzemeltető Gyomaszolg Ipari Park Kft munkatársai és a Városüzemeltetési Osztály képviselője.
A temetők üzemeltetője részletesen kidolgozta a 2011 évben elvégzendő rekonstrukciós munkálatokat,
és a beruházáshoz tartozó költségvetést.
Az Endrődi köztemetőben a rekonstrukciós munkálatok összege: 1.373.005 Ft+Áfa. A temetőben lévő
és a telekhatáron lévő csatorna karbantartása a közmunka program keretében valósul meg. A gyomai
köztemetőben a munkálatok összege: 899.098 Ft+Áfa.
A két temetőben elvégzendő rekonstrukciós munkálatok össz értéke: bruttó 2.840.128 Ft. A
Gyomaszolg Ipari Park Kft a 2011-es évben máig 896.615 Ft+Áfát költött köztemető karbantartásra.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a köztemetők rekonstrukciós
munkálatainak elvégzését, továbbá javasolja, hogy, utasítsa a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t, hogy a
beruházást a kegyeleti szolgáltatásból származó bevételeiből finanszírozza.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő megkérdezte, a köztemetőkben a sírok között lévő utak
gondozása, fűnyírás kinek a feladata. Melyiket kell a hozzátartozónak és melyiket a temető
üzemeltetőnek gondozni. A lakosság részéről sok panasz érkezik e miatt, hogy sokszor térdígérő a fű a
sírok között. Valamilyen megoldást kellene találni.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök véleménye szerint az idei évben megfelelően gondozott volt
az Endrődi temető. Megfelelően vágják a füvet, az viszont valóban igaz, hogy a sírok között nem. Azt
kellene tisztázni, hogy mi az, amit felvállalhat az üzemeltető, és mi a hozzátartozók kötelessége.
Megítélése szerint a hozzátartozóknak is vannak kötelességeik.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint a közmunkaprogram megoldás lehet a temetők
rendben tartására. Ezen kívül az üzemeltető dolgozói közül, ha csak két fő napi nyolc órában a
temetőben dolgozik, úgy a temetők rendben lehetnek.
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Egeresi András a Kft. ügyvezetője reagálva elmondta, a köztemetőkben lévő utak karbantartása –
szórt utak kátyúzása, a füves utak nyírása a Kft. feladata. A szórt utak esetében az elmúlt évben
elvégezték a kátyúzási munkákat. A füves utakat pedig fűnyírással rendszeresen karbantartják.
Ugyanakkor megkezdték a fő vízelvezető belső árkok kimélyítését, átereszek tisztítását. A Gyomai
köztemetőben új temető gondnok került alkalmazásra, aki sokkal jobb hozzáállással, jelentős
munkálatokat elvégzett. A további munkálatoknál viszont már anyagköltség is megjelenik. A bizottság
javaslata szerint ezt a kegyeleti szolgáltatásból származó bevételből kellene a Kft-nek biztosítani. Itt
kívánta megjegyezni, hogy az építőipari részleg is nagyon rossz helyzetben van. Ez idáig évekig
veszteséges volt a temető fenntartás, az elmúlt évben a sírhelyek árának emelésével sikerült null
szaldóra kihozni. Az igaz, hogy a kegyeleti szolgáltatás nyereséges, viszont az építőipar egyre
nehezebb helyzetbe van, és a szociális bérlakások felújítására, karbantartására is mindig kell pénzt
költeni.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, veszélyezteti e a rekonstrukciós munkák elvégzését, ha
nem jelölnek ki más forrást, azokat a kegyeleti szolgáltatásból származó bevételeiből kell a Kft-nek
finanszírozni.
Egeresi András válaszolva elmondta, ha ezt a költséget a kegyeleti szolgáltatásból kell finanszírozni,
akkor, az építőipari részleg problémáit hogy fogják megoldani. Az építőipari részleg nem tud annyi
munkát szerezni, amivel a kapacitását teljes egészében le tudja kötni. Természetesen a részleg
dolgozóit ki lehet vezényelni a temetőbe a rekonstrukciós munkák végzésére, de az árbevételt nem fog
produkálni. Az építőiparban most van a szezon, kb. 3 hétig még van munkájuk, de hogy utána mit
fognak csinálni, most még nem tudja.
Ha a munkálatokat a kegyeleti szolgáltatásból kell finanszírozni, az egész cég működése labilissá
válhat.
Várfi András polgármester megítélése szerint a köztemetők hosszú évek alatt kerültek ilyen
helyzetbe. Ezeket a munkákat el lehet még húzni, ha nem sikerül eldönteni, hogy mi legyen a forrás,
de számolni kell azzal, hogy egy nagyobb csapadék esetén milyen állapotok lesznek. Komolyabban
kellene venni, a szükséges forrást az önkormányzatnak biztosítani kellene, ne a kegyeleti
szolgáltatásból származó bevétel legyen annak forrása. Sok vidéki temetőben is meg szokott fordulni,
a sírok között sehol sem nyírják a füvet, arról a hozzátartozóknak illik gondoskodni. Ilyen szolgáltatást
az önkormányzat nem tud felvállalni, hiába mondjuk azt, hogy vannak közmunkások. A jelen közcélú
foglalkoztatási rendszerrel a közutakon is egyre kevesebb a közcélú foglalkoztatott, bízunk benne,
hogy ez a rendszer változni fog, több embert tudunk majd foglalkoztatni.
Poharelec László képviselő véleménye szerint a kegyeleti szolgáltatást nem kellene az építőiparral
összekeverni. A kegyeleti szolgáltatásból keletkezett bevételt, hasznot igen is fordítsák a temetőkre.
Minél több haszon keletkezik ebből a szolgáltatásból, annál gondozottabbak legyenek a temetőink. Az
abból keletkező hasznot a kft. ne vigye ki egy amúgy is veszteséges részlegbe.
A maga részéről a C. alternatíva szerinti döntési javaslatot támogatta.
Várfi András polgármester lezárta a témát, majd ismertette az A. alternatíva szerinti döntési
javaslatot, amely szerint támogatják a köztemetők rekonstrukciós munkálatait. A beruházáshoz
szükséges bruttó 2.840.128 Ft forrása a 2008. február 27-én kibocsátott kötvény.
Felkérte a képviselőket elsőként szavazzanak erről az alternatíváról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett a javaslatot
elutasította: [Arnóczi István János tartózkodás, 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 nem, Poharelec László nem, Toldi Balázs nem,Várfi András igen.]

Várfi András polgármester figyelemmel a szavazás eredményére, - a javaslat nem kapta meg a
többségi ingen szavazatot - a véleményező bizottság által javasolt C. alternatíva szerinti döntési
javaslatról kérte a testület döntését. E szerint támogatják a köztemetők rekonstrukciós munkálatainak
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elvégzését, azzal, hogy a beruházást a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek a kegyeleti szolgáltatásból
származó bevételeiből kell finanszíroznia.
A képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 1 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 igen, Nagyné Perjési Anikó
igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
391/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a köztemetők rekonstrukciós
munkálatainak elvégzését, továbbá utasítja a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t, hogy a beruházást a
kegyeleti szolgáltatásból származó bevételeiből finanszírozza.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Gyomaendrődi depóniák rendezése
Betkó József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a város területén, több helyen található
Önkormányzati és állami beruházásokból származó bontási anyag depónia. Ezek a depóniák
esztétikailag is kifogásolhatók és gátolják a területek hasznosítását, valamint összetételükből adódóan
építési anyagként is számba vehető. A vasúti beruházás során kitermelt vasúti pályatest töltésanyag a
Gyomai köztemető melletti területen, és a Gyomaendrőd-Körösladány összekötő út mellett került
ledeponálásra. A vasúti töltésből kikerült anyag összetétele rendkívül vegyes.
A kerékpárút építés során kitermelt bontott anyagokat a kivitelező Bükki Bánya Kft. a város területén,
két helyen a Bajcsy Zs. u. – Mikszáth K. utca kereszteződésében valamint a Zrínyi Miklós utca –
Ságvári E. utca kereszteződésében helyezte el. A depónia összetétele kitermelt föld, beton törmelék és
járdalapok, és építési törmelék
Mivel a kitermelt anyagok felhasználása igen költséges lenne az önkormányzat számára, ezért a
bizottság javaslata, hogy azt ajánlják fel a helyi vállalkozóknak, szervezeteknek és
magánszemélyeknek külterületi földutak feljavítása céljából. Véleménye szerint nem kellene
meghatározni célként a földutak feljavítását, hanem bármilyen célra vigyék el ingyen, amire
hasznosítani tudják.
Béres János képviselő indítványozta, hogy minél hamarabb kerüljön sor a depóniák eltakarítására.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a kivitelezőnek a feladata, hogy ezeket a depóniákat
elhordja onnan, az adott beruházást akkor lehet befejezettnek tekinteni, ha a kitermelt anyag is eltűnt a
munkaterületről. A közelmúltban már sok külterületi önkormányzati földutat újítottak fel ezekből az
anyagokból vállalkozók, holtági egyesületek.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megkérdezte, vizsgálták e annak lehetőségét, hogy Öregszőlőben fel
tudnák e használni útjavításra, olyan helyeken, ahol egyébként vásárolni kellene az anyagot. Van e
olyan anyag még a depóniában, ami erre felhasználható, akkor azt nem kellene odaadni más célra.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy a Bükki Bánya Kft. megkereste a
Tótka Ép Kft-t a depónia elhordása ügyében. Bizonyára megegyezés fog születni, a Tótka Ép Kft. a
Kazinczy úton lévő depóniát el fogja hordani, a terület rendezésre kerül.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy az Öregszőlőben fel kellene mérni, az
anyagok hasznosításának lehetőségét. Nagyon sok olyan földút van, ami be tudná fogadni ezt a

580

törmeléket. Nyilván a költség az, ami miatt erre nem kerül sor, de az sem lesz gazdaságos, ha most ezt
az anyagot más elviszi ingyen, oda meg esetleg majd pénzért vitetni kell, ha a gréderezés kevés lesz.
Betkó József megjegyezte, mivel a kitermelt anyagok nem lettek szétválogatva ezért nem sok
mindenre alkalmas. Ezért ajánlanák fel ingyen bárkinek, ha talál egy olyan hasznosítási módot, amire
alkalmas, akkor vigye el, minél hamarabb. Ha a földutat földel, terítik meg, nem érnek vele sokat.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő javasolta, hogy a Bükki Bánya kft. költségére a Tótka Ép Kft. a
még használható anyagot hordja el oda, ahol a város még tudja hasznosítani, és erre adjanak egy záros
határidőt.
Poharelec László képviselő egyetértett a javaslattal. A külterületeken vannak olyan utak, amelyek
még elbírnak egy 5-10 cm-es emelést, erre ez az anyag alkalmas lehet. Az emeléssel – ha nincsenek
körülötte lakóházak - hamarabb le fog folyni a víz, hamarabb fel fog száradni. Ha már a Tótka Ép Kft.
neki kezd az anyag elhordásának, előtte nézzék meg hová tudná vinni, hogy később ne kelljen még a
szállításért is fizetni.
Várfi András polgármester az elhangzott javaslatok alapján a B. alternatíva szerinti döntési javaslatról
kérte a képviselők döntését. Javasolta, hogy a kerékpárút melletti depónia megszüntetése érdekében a
Városüzemeltetési Osztály 2011. július 30. napjáig intézkedjen.
A képviselő-testület a 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
392/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a Gyomaendrődi depóniákban
található anyagokat az Önkormányzat ingyenesen ajánlja fel a helyi vállalkozóknak,
egyesületeknek és magánszemélyeknek. Továbbá utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági bizottságot a depóniák anyagának felhasználásának feltételeinek
kidolgozására.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Betkó József bizottság elnök

25. Napirendi pont
Záportározó kotrása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Fő út-Balassi Bálint utca vasúti pályatest környezetében
lévő „korcsolyázó tó” iszaptalanításáról van szó, melynek a partfal rendezési munkálatai már részben
meg is valósultak. A tó jelenlegi állapotának előzetes felmérése közben kiderült, hogy a mederben
található iszap és szerves anyag réteg vastagsága átlagosan 35 cm, így a kitermelendő iszap és szerves
anyag mennyisége megközelítőleg 1800 m3. A kitermelt iszap lerakására alkalmas a Zrínyi Miklós
utca és Hármas Körös véd töltés közötti lápos zsombékos terület. A mederkotrás várható költsége 22,5 millió forint, amely a 2011. évi szúnyoggyérítési feladatokra betervezett összegből lenne
finanszírozva. A beruházás szükségességét azzal indokolták, hogy a kotrással megszüntethető a nyári
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időszakban a szerves anyag lebomlásából származó szaghatás, és mivel a tó a város egyik frekventált
területén helyezkedik el, így célszerű egy kulturált, rendezett terület kialakítása.
Véleménye szerint a kellemetlen szaghatás akkor szűnik meg teljesen, ha a tó kiszárad.
A bizottság nem javasolja támogatni a záportározó kotrási munkálatait magába foglaló beruházást.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottság javaslatával, azzal, hogy a későbbiekben térjenek
vissza arra, hogy milyen formában tudják a tavat és annak környékét rendbe tenni. Igen is lehet ott egy
korcsolyázó tavat kialakítani, ami sportolási lehetőséget ad télen a városlakóknak.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a bizottsági javaslatról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 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 tartózkodás, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi
Balázs tartózkodás,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
393/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem támogatja Fő út-Balassi Bálint utca vasúti
pályatest környezetében lévő „korcsolyázó tó” záportározó kotrási munkálatait.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
Magtárlaposi u. 14-16. szám alatti költségalapú bérlakásoknál elvégzett pótmunka engedélyezése
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a képviselő-testület 2010. júliusi ülésén
döntött arról, hogy a Magtárlaposi u. 14-16. szám alatti költségalapú bérlakások felújítását 7.143.934,Ft összegben engedélyezi azzal, hogy ebből az összegből a vizes helyiségek szellőzését is el kell
végeznie a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek. Ez év május hónapban a Gyomaszolg Ipari Park Kft. arról
értesítette az önkormányzatot, hogy a 8 db lakásnál a külső hőszigetelés befejezésre került, továbbá 6
db lakásnál a fürdőszobák, szobák, lépcsőházak mennyezetének szigetelését is elvégezték. Két
lakásban a munkálatok elvégzését a bérlők nem engedélyezték, mivel az egyikben a nyár végén frissen
festettek, még a másikból az ősszel kiköltözik a bérlő, ezekről a tényekről a Gyomaszolg Ipari Park
Kft. jelen előterjesztéssel tájékoztatta hivatalunkat, előzetes tájékoztatást nem kaptunk.
A munka elkezdése után megállapításra került, hogy a külső villanyvezeték eltöredezett, a
lámpatestek, illetve a kapcsolók nem szerelhetők vissza, mivel azok elévültek, ezek cseréje
megtörtént. A külső teraszelválasztó falaknál a vakolat lefagyott, hőszigeteléssel azok kijavítása
megtörtént. A teraszon felfagyott burkolat kijavítása is elvégzésre került.
A szerződés szerint leszámlázott összeg bruttó 7.552.224,- Ft volt azonban a fent részletezett
pótmunka költsége plusz bruttó 2.122.630,- Ft-ba került. A pótmunka elvégzéséről utólag, a munkák
befejezése után értesítette az önkormányzatot a Kft, ezen munkák elvégzéséről szerződés nem készült.
Mindezek alapján a véleményező bizottságok nem javasolják a pótmunkák elfogadását.
Egeresi András a Kft. ügyvezetője tájékoztatásul elmondta, a pótmunkák elvégzésére mindenképpen
szükség volt. Egy részük csak akkor derült ki, amikor eljutattak abba a munkafázisba, illetve az elmúlt
év decemberében, amikor a lakások alaposan át lettek tekintve. Az eredetei programban a lakások
külső hőszigeteléséről volt szó, illetve a tetőtéri fürdőszobák és lépcsőházak hőszigetelési munkáiról.
A munka közben derült ki, hogy a tetőtéri fürdőszobákban a függőleges határoló falak nagyon
penészesek, és a mellettük lévő tetőtéri szobák külső falai is penészesek. A szellőztetéshez egy
elektromos ventilátor beépítésére került sor, amelyhez villanyszerelési munkákat kellett elvégezni, és
bizonyos elektromos vezetékek is cserére szorultak. Decemberben, amikor még a munkák folytak,
megkérték a Városüzemeltetési Osztály vezetőjét, hogy tekintse meg a Kft. által pótmunkának vélt
munkák műszakilag indokoltak e. Az osztályvezető asszony, azokat megnézte és műszakilag
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indokoltnak tartotta az elvégzésüket. A kft. ezt követően elmulasztotta, hogy az önkormányzat
illetékes osztályaival nem folytatta le ezen pótmunkákról az egyeztetést, hogy a megrendelést
megkapják az önkormányzattól. A munkák el lettek végezve, mert mint mondta, műszakilag indokolt
volt. A lakásokba nem volt könnyű bejutni, alkalmazkodni kellett a lakókhoz. Két lakás hőszigetelési
munkáit nem is tudták elvégezni, mert a lakók nem voltak hajlandóak a lakásokat rendelkezésre
bocsátani. A külső szigetelésen kívül a kör alakú ablakok párkány bádogozását is el kellett végezni és
bizonyos felső oromfalaknak a bádogozását kellett pótmunkában elvégezni, ami szintén indokolt volt.
Kérte a képviselőket, hogy a döntés során vegye figyelembe, hogy a lakásokhoz nem célszerű többször
felvonulni, félbe hagyni munkálatokat, a lakókat terhelni. Ezen kívül vegyék figyelembe, hogy a
bérleti díjakból befolyt összegből a forrás rendelkezésre áll, hiszen ez a bevétel másra nem fordítható.
A munkákat elvégezték, az alvállalkozókat, az anyagot kifizették, viszont valóban elkövették azt az
adminisztratív hibát, hogy a pótmunkák megrendelését nem kezdeményezték az önkormányzatnál.
Meg kívánta jegyezni, hogy a Kft. a szociális bérlakásoknál nagyon sok munkát végzett el saját
költségvetéséből – 2010-ben az orvosi lakás felújítása, 1.200.000 Ft, az angol tanárnő szolgálati
lakásának felújítása 800.000 Ft, - önkormányzati támogatás nélkül, mínusz 5 millió Ft-os lakásalap
hiányból.
Kérte a képviselőket, hogy a pótmunkákat fogadják el, melynek fedezete rendelkezésre áll.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról, amely szerint elfogadják a pótmunkákat.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 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 nem, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
394/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft által a
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14-16. szám alatti önkormányzati tulajdonú költségalapú
bérlakásoknál elvégzett pótmunka költségvetését bruttó 2.122.630,- Ft összegben elfogadja.
Határidő: azonnal
Poharelec László képviselő a fenti téma kapcsán megkérdezte, a lakók mennyire kötelesek tűrni, hogy
a lakásokban munkálatok folynak. Esetleg előre egyeztetni velük, hogy ebből ne legyenek
konfliktusok.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, ha a bérlők kellő időben ki vannak értesítve, közlik
velük, hogy milyen jellegű munkákat fognak elvégezni, az mennyi időt vesz igénybe, akkor a
munkálatokat nem akadályozhatják, együtt kell, hogy működjenek, hiszen az ő érdekükben történik,
jobb műszaki állapotú lakásokat fognak használni.
27. Napirendi pont
Kör utca 39. szám alatti bérlakás értékesítése Víg Erzsébetnek
Betkó József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a képviselő-testület 2008-ban döntött arról,
hogy értékesíti a Kör utca 39. sz. alatti bérlakást Víg Erzsébet és Bíró László részére, akik jelenleg
bérlői az ingatlannak. A lakóingatlan bérletért a bérleti díjat Víg Erzsébet fizeti. Víg Erzsébet
nyilatkozott, hogy hajlandó megvásárolni az ingatlant 5 évre szóló bérleti szerződés alapján, amely
egyben adásvételi előszerződés is. Az ingatlan bruttó vételára 445.000 Ft.
A bizottság javasolja a lakás értékesítését az előterjesztésben felsorolt feltételekkel.
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Várfi András polgármester egyetértett a bizottsági javaslattal, 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
395/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Kör
utca 39. szám alatti lakóingatlan és szántó (8176 hrsz.) értékesíti Víg Erzsébet Gyomaendrőd, Kör
utca 39. szám alatti lakosnak az alábbi feltételek mellett.
1. Az ingatlan bruttó vételára összesen: 445 eFt.
2. Az értékesítés módja: 5 évre szóló bérleti szerződés alapján, amely egyben adásvételi
előszerződés is.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 8 napig tartja az ajánlatát.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1.) mint bérbeadó,
másrészről
Név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:

Vig Erzsébet
…….
…….
Gyomaendrőd, Kör utca 39.

mint bérlő között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1./ Felek megállapítják, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a gyomaendrődi 8176
hrsz-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület és szántó megnevezésű ingatlant, amely a
természetben Gyomaendrőd, Kör u. 39. szám alatt található. A lakóépület 66 m2 hasznos
területű, amely komfort nélküli.
2./ Bérbeadó bér beadja, bérlő bérbe veszi az 1./ pontban megjelölt lakásingatlant a jelen
szerződés aláírásától számított 5 éves határozott időtartamra.
Felek megállapodnak, hogy az 1./ pont szerinti ingatlan átadásáról külön jegyzőkönyvet
vesznek fel, amely tartalmazza az ingatlan tartozékait, valamint a berendezési tárgyakat.
3./ Felek megállapodnak, hogy a bérlő az 1./ pont szerinti ingatlan használatáért havonta utólag
esedékesen tárgy hó 15. napjáig 7.400,- Ft, azaz Hétezer-négyszáz forint/hónap bérleti díjat
köteles megfizetni a bérbeadó által kibocsátott számla alapján. Jelen bérleti szerződés 11./
pontja értelmében az adásvételi előszerződés vételárának teljesítése érdekben a hatvanadik
hónapban fizetendő bérleti díj összege 8.400,- Ft, azaz: Nyolcezer-négyszáz forint.
4./ Felek megállapodnak, hogy a fentieken túlmenőleg a bérlőt terheli az 1./ pont szerinti ingatlan
rendeltetésszerű használatával felmerülő költségek, amelyeket esedékességkor az arra jogosult
részére köteles megfizetni. Bérlő kötelezi magát, hogy a megfizetést igazoló dokumentumokat
a bérbeadónak utólag bemutatja.
5./ Bérlő tudomásul veszi, hogy az 1./ pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja, annak
használatát harmadik személynek semmilyen jogcímen nem engedhetik át, illetve csak a
bérbeadónak történt előzetes bejelentés és a bérbeadó írásbeli hozzájárulása alapján jogosíthat
fel harmadik személyt arra, hogy az 1./ pont szerinti ingatlant velük együtt időlegesen vagy
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tartósan használja, oda bejelentkezzen.
A bérlővel együtt költöző személy.
1. Bíró László ( születési, hely, idő, anyja neve ).
6./ Bérlő tudomásul veszi, hogy az 1./ pont szerinti ingatlant rendeltetésszerűen köteles használni,
ezen kötelezettség megszegésével okozott valamennyi kárért teljes mértékben felel.
A bérlő tudomásul veszi, hogy ő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak,
ablakainak és berendezéseinek a karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről.
7./ A bérlő köteles gondoskodni az épület teherhordó szerkezeti elemeinek (falak,
tetőszerkezet) karbantartásáról; a keletkezett hibák megszüntetéséről.
8./ Amennyiben bérlő a 6./ és 7./ pontban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, akkor a bérbeadó
azt saját költségén elvégezteti. Az elvégzett munkák értékével növekszik a 60 hónapra
megállapított bérleti díj összege. A bérbeadó által elvégzett munkák értékének függvényében
bérlő kérheti a 2./ pontban meghatározott bérleti jogviszony hosszabbítását. A bérleti
jogviszony meghosszabbítása esetén a szerződő felek közös megegyezés alapján módosítják a
bérleti szerződést.
9./ A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben
szereplő tartozékokkal, berendezési tárgyakkal elszámolni.
10./A bérbeadó a szerződést írásban felmondhatja, ha
a) a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg;
b) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem
teljesíti;
c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az
együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak;
d) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, illetőleg a hozzátartozó telket,
földterületet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják.
11./A bérlő a szerződést írásban felmondhatja, ha a bérbeadó a szerződésben vállalt vagy
jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti.
12./Felek megállapodnak, hogy amennyiben a bérlő a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit a
2./ pontban megjelölt időtartamon belül folyamatosan teljesíti, akkor a jelen bérleti szerződést
egyben adásvételi előszerződésnek tekintik és a 2./ pontban megjelölt időtartam leteltét követő
30 napon belül egymással végleges adásvételi szerződést kötnek az 1./ pontban megjelölt
ingatlan vonatkozásában.
Felek megállapodnak, hogy a végleges adásvételi szerződés megkötésére abban az esetben
kerülhet sor, ha az erre vonatkozó igényét a bérlő a 2./ pontban megjelölt időtartam leteltét
megelőző 30 napon belül írásban bejelenti a bérbeadónak. Amennyiben ezen a határidőn belül
ilyen bejelentést a bérlő nem tesz, akkor a bérbeadót nem terheli a végleges adásvételi
szerződés megkötésének a kötelezettsége, és bérleti díj marad a vételár.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a végleges adásvételi szerződést megkötik, akkor a
bérlő által a 3./ pont alapján fizetett bérleti díjat vételár-résznek tekintik és ennek megfelelően
a bérbeadó, mint az adásvételi szerződés eladója már most kijelenti, hogy a végleges adásvételi
szerződésben olyan nyilatkozatot fog tenni, hogy a teljes vételárat kiegyenlítettnek tekinti és a
vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez minden további feltétel nélkül hozzájárul.
13./A jelen szerződésre egyebekben az 1993. évi LXXVIII. törvénynek (Lakástörvény) a lakáscélú
helyiségekre vonatkozó szabályai, valamint a Ptk-nak az adásvételi szerződésre vonatkozó
szabályai megfelelően irányadóak.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasás
és értelmezés után írták alá.
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Gyomaendrőd, 2011. ………………… hó …….. nap

Bérbeadó

Bérlő

Alulírott Dr. Tímár Gyöngyi ügyvéd (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 4.) a jelen szerződést
a mai napon ellenjegyeztem.
Gyomaendrőd, 2011. ........................... hó
......... nap

Dr. Tímár Gyöngyi
ügyvéd

Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
Kecsegés zugi Tájvédelmi Egyesülettel kötött haszonbérleti szerződés módosítása
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a szerződésmódosításra azért van szükség, mert a Kecsegés
zugi Tájvédelmi Egyesület a belvíz védekezési feladatokat is ellátja a holtágon, ami az eredeti
szerződésben nem volt rögzítve.
A Városfenntartó bizottság javasolja a szerződés módosítás elfogadását.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket, hogy a döntési
javaslat szerint döntsenek.
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
396/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Kecsegés zugi Tájvédelmi Egyesület
(Gyomaendrőd, Petőfi u. 60/1. ) és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között a
Gyomaendrődi 0776 hrsz. alatt bejegyzett 7,4 hektár területű Kecsegés zugi holtág
haszonbérletére 2000. február 1. napján létrejött haszonbérleti szerződés 5. pontját
"Felek megállapodnak abban, hogy a haszonbér összege 15.000,-Ft/hektár/év, mely pénzben
fizetendő a Haszonbérbe adó részére, minden tárgyév december 15-ig. 2000. évben a
haszonbér összege 110.000,- Ft, azaz Egyszáztízezer Ft. A haszonbér összege 2001-től a
tárgyévet megelőző évben a KSH által meghatározott infláció mértékével növekszik. A
haszonbérlő köteles a holtágban az ökológiai vízcserét a jó gazda gondosságával elvégezni, és
a vízkormányzási feladatokat elvégezni. Amennyiben a lehullott csapadék mértéke évente
meghaladja az 550 mm-t, és ennek következtében a holtág vízszintje meghaladja az üzemi
vízszintet, úgy az üzemi vízszint eléréséig a vízszivattyúzási feladatok a Haszonbérlőt terhelik.
A 2000 és 2001 években a Haszonbérbe vevő a haszonbér megfizetése helyett köteles
elvégezni a holtágban a vízcserével (indokolt esetben víz holtágba történő beszivattyúzásával
vagy abból történő kiszivattyúzásával járó feladatokat elvégezni."
az alábbiak szerint módosítja
"Felek megállapodnak abban, hogy a haszonbér összege 22.800,-Ft/hektár/év, mely pénzben
fizetendő a Haszonbérbe adó részére, minden tárgyév december 15-ig. 2011. évben a
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haszonbér összege 168.720,- Ft, azaz Százhatvannyolcezer - hétszázhúsz forint. A haszonbér
összege 2012-től a tárgyévet megelőző évben a KSH által meghatározott infláció mértékével
növekszik. A haszonbérlő köteles a holtágban az ökológiai vízcserét a jó gazda gondosságával
elvégezni, és a vízkormányzási feladatokat elvégezni. Amennyiben a lehullott csapadék
következtében a vízszint a holtág üzemeltetési szabályzatában meghatározott maximális üzemi
vízszintje fölé emelkedik, úgy az üzemi vízszint eléréséig a vízszivattyúzási feladatok a
Haszonbérlőt terhelik, amely költségeinek megtérítését kérheti a Haszonbérbe adótól..
Haszonbérlő köteles a vízmérés leolvasásának gyakoriságát, az adatokat, a helyszínen vezetett
üzemnaplóban (mérési napló, gépüzemnapló) rögzíteni.
Haszonbérlő köteles jelezni a Haszonbérbeadó felé, ha a holtág vízszintje meghaladta az
üzemi vízszintet, melyet a gépüzemnaplóba fel kell vezetni. Az üzemi vízszint elérését
követően ismételten rögzíteni kell az adatokat. Haszonbérlő amennyiben kéri az üzemi
vízszint eléréséig szükséges vízszivattyúzási feladatok költségeinek megtérítését, akkor az
üzemi vízszint elérését követően legkésőbb 60 napon belül köteles leszámlázni a kiadásokat a
Haszonbérbe adó felé, mellékelve a költségeket alátámasztó bizonylatok másolatával."
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti
szerződés módosítására állapodjon meg a Kecsegés zugi Tájvédelmi Egyesülettel.
Amennyiben az Egyesület nem fogadja el a haszonbérleti szerződésmódosítást, akkor
egyeztetést kell lefolytatni, és annak eredményét be kell terjeszteni Képviselő – testületi
ülésre.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
29. Napirendi pont
Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse
az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, Nagy Gábor a Magyar Vöröskereszt Megyei
Szervezetének igazgatója személyesen felkereste a megyei önkormányzatokat, így Várfi András
polgármester úrral is egyeztetett a szervezet és az önkormányzatok közti együttműködésről és azzal a
kéréssel fordult az Önkormányzatunkhoz, hogy az eddigi szoros együttműködést fenntartva a jövőben
kössön az önkormányzat megállapodást a Vöröskereszt Megyei Igazgatóságával.
A megállapodás tervezete azokat az együttműködési formákat tartalmazza, melyek területén már eddig
is szorosan együttműködött a Vöröskereszt és önkormányzatunk. A megállapodás kiemeli a kölcsönös
információnyújtás fontosságát, a pályázati lehetőségek közös kihasználását. A megállapodás két
konkrét területet emel ki az együttműködés szempontjából: véradás megszervezése illetve a
közfoglalkoztatásban való részvétel. Mindkét területen a korábbiakban is szoros volt az
együttműködés. A megállapodás megkötésének anyagi vonzata nincs.
A bizottság javasolja a megállapodás megkötését.
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
397/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban is együttműködik
a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével, az együttműködés kereteit az alábbi
együttműködési megállapodásban rögzíti, melynek aláírására felkéri Várfi András
polgármester urat:
Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről a Gyomaendrőd Város Önkormányzat (5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1.) képviseli Várfi András polgármester, másrészről a Magyar Vöröskereszt
Békés Megyei Szervezete (5600 Békéscsaba, Bajza utca 15., adószám: 19053161-2-04),
képviseli Nagy Gábor megyei igazgató – a továbbiakban Vöröskereszt – között az alábbi
feltételek szerint:
Preambulum
Jelen megállapodásban szerződő felek a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény
2. § szerinti alaptevékenységek és feladatok, valamint az 1990. évi LXV. törvény 8. § által a
helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörébe tarozó feladatok hatékony és hatásos
megvalósításának segítése céljából – kölcsönösen tiszteletbe tartva és elismerve egymás
tevékenységeinek alapelveit – elhatározzák, hogy együttműködnek, mely együttműködés
kereteit jelen megállapodásban rögzítenek.
I.

A megállapodás tartalma, az együttműködés területei

1. Felek megállapítják, hogy fontosnak tartják a térségi, valamint a települési szociális és
segélyezési célokat. Ezért elhatározzák együttműködésüket a kölcsönös szociális
információszolgáltatás területén, együttműködnek akaratuk szerint egymás szociális
programjaiban, valamint segítik egymást szociális szolgáltatások megszervezése során.
2. Felek elhatározzák, hogy kölcsönös tájékoztatással, információ cserével, adatok biztosításával,
pályázati munkacsoportjuk bevonásával segítik egymás pályázati tevékenységét.
Érdekazonosság esetén a kölcsönösség és partnerség alapelve szerint közös projektet
dolgoznak ki. Ez utóbbi esetben külön megállapodásban rögzítik a pályázati együttműködés
tartalmát, így különösen a jogosultságokat és kötelezettségeket.
3. A szerződő felek megállapodnak, hogy a katasztrófavédelmi, valamint katasztrófasegélyezési
tevékenységüket összehangolják, folyamatos információszolgáltatással segítik egymás
tevékenységét katasztrófahelyzet esetén.
4. A felek megállapítják, hogy fontosnak tartják a véradásszervezést, és a vérellátás rendszerének
működtetését, ezért segítik az önkéntes véradók szervezését, megbecsülését, a véradáshoz
szükséges feltételek biztosítását.
5. A felek keresik a további lehetőségeket a lakossági és intézményi együttműködés területén,
különösen a szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi és egészségnevelési, illetőleg a
nemzetközi kapcsolatok területén.
6. A Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény 2. § szerinti alaptevékenységek és
feladatok, valamint az 1990. évi LXV. törvény 8. § által a helyi önkormányzatok feladat- és
hatáskörébe tarozó feladatok hatékony és hatásos megvalósításához – a megállapodásokban
rögzített területeken – a szerződő felek a közfoglalkoztatás megszervezése során
együttműködnek.
II.

Záró rendelkezések

7. A szerződő felek a jelen együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik.
Megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kétévente kapcsolattartóikon keresztül
áttekintik és annak eredményéről a szerződők képviselőit tájékoztatják. Ennek eredményeként
a felek szükség és akaratuk szerint kiegészítik, módosítják jelen szerződést.
8. A szerződő felek a jelen szerződésben foglaltak végrehajtása érdekében kapcsolattartóként
kijelölik:
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 Vöröskereszt részéről: megyei igazgató
 Gyomaendrőd Város Önkormányzat részéről: Keresztesné Jáksó Éva
9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés keretein belül a sajtó és
általában a nyilvánosság tájékoztatása során az egyes nyilatkozatok megtétele előtt a
képviselőik egymást tájékoztatják és egymás érdekeire figyelemmel járnak el.
10. Jelen szerződés Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával
lép hatályba. A jóváhagyó döntéseket tartalmazó okiratok jelen szerződés mellékleteit
képezik.
Jelen szerződés négy eredeti példányban készült, amelyből két-két eredeti példány illeti meg
az aláíró feleket.
Felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Békéscsaba, 2011. június 30.

Nagy Gábor, megyei igazgató
Magyar Vöröskereszt
Békés Megyei Szervezete

Várfi András, polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzat

Záradék:
A szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete……………../2011 (….)
sz. határozatával jóváhagyta.
Határidő: azonnal
30. Napirendi pont
A XIII. Nemzetközi Halfőző Verseny helyszínmódosítási kérelme
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a rendezvény főszervezője a
Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény vezetője kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, melyben kérte a halfőző verseny helyszínét megváltoztatni az Endrődi Népligetbe.
Kérelmét azzal indokolta, hogy a jelenlegi helyszín a Bethlen Iskola udvara nagy anyagi terhet ró a
szűkös költségvetésű rendezvényre.
Az Ügyrendi bizottság a kérelem támogatását javasolja a képviselő-testület számára.
Poharelec László képviselő nem ellenezte a helyszín módosítását, de a kérelem indoklásával nem
értett egyet. Véleménye szerint a Bethlen iskolával lehetett volna egyezkedni. Aggályai voltak az „új”
helyszínt illetően, ugyanis attól függ, milyen rendezvényben gondolkodnak. Ha egy éjszakába nyúló,
színvonalas programot akarnak, a jövőre mutatótan át kell gondolni az infrastrukturális lehetőségeket
– parkoló, világítás, WC. Stb. Napközben valóban nagyon kellemes a népligetben főzni, de este, mikor
több ezer ember lemegy oda, és próbál a környéken leparkolni, és a sötétben kell megközelíteni a
helyszínt, azért ezt át kell gondolni. Annak idején nem véletlenül esett az iskolára a választás, ott
minden feltétel adott egy nagyobb rendezvény lebonyolításához.
Várfi András polgármester felvetette, a helyi halfőzők részéről volt ez az igény, mert ez volt az első
eredeti, és a jó helyszíne ennek a halfőző versenynek.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megjegyezte, a vidéki főzőknek is ez volt az igénye, a népligetbe a
fák árnyékában még is csak kellemesebb halászlét főzni, mint az iskola udvarán a sátor alatt a rekkenő
melegbe.
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Márjalaki József bizottsági elnök megjegyezte, azért ha megnézzük a sajt és túrófesztivál
elszámolását, igen jelentős összegek szerepelnek a helyszín bérleti díját és egyéb költségeket tekintve.
Ez alapján jogos az intézmény kérése, hogy vigyék le a rendezvényt a népligetbe, és legyen újra a régi
helyszínen.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő véleménye szerint jó szervezéssel, a rendőrség segítségével
meg lehet oldani a gépkocsik parkolását.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek támogassák az
intézmény kérését, fogadják el a helyszín módosítását.
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
398/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja a Közművelődési,
Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény kérését, és engedélyezi az augusztus 20i XIII. Nemzetközi Halfőző Verseny helyszínének módosítását az endrődi Népligetbe.
Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
A XIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál elszámolása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény a rendezvény szervezője határidőre részletesen elszámolt a rendezvény
költségeivel és benyújtotta a szakmai beszámolóját is.
A véleményező bizottságok az elszámolás elfogadását javasolják.
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
399/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja a Közművelődési,
Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény által benyújtott szakmai beszámolót és
pénzügyi elszámolást a XIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál rendezvényre vonatkozóan.
Határidő: azonnal
32. Napirendi pont
A XXXIV. Besenyszegi Gyermeknap megrendezésének támogatása
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az idén 34. alkalommal készül
megrendezni Varga Mihály (CIBERE) hagyományos Gyermeknapját a besenyszegi játszótéren. A
korábbi években az ifjúsági alap lehetővé tette természetes személyek részére is a pályázást, akkor
Varga Mihály minden alkalommal nyújtott be pályázatot, és azok mindig pozitív elbírálásban
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részesültek – 100.000 Ft támogatást kapott. Ebben az évben ez az alap nem került kiírásra, ezért Varga
Mihály kérelmet nyújtott be, melyben kéri a rendezvény támogatását.
A véleményező bizottságok javasolják, hogy 100.000 Ft-al támogassák a rendezvényt, azzal, hogy
legyen megjelölve egy szervezet, amely a rendezvény lebonyolítását, és a pénzügyi elszámolását
segíti. A támogatás forrása a költségvetési rendeletben meghatározott rendezvényalap tartaléka lehet.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester kérte 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
400/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Varga Mihály által
rendezendő XXXIV. Besenyszegi Gyermeknapot 100.000 Ft-tal, melynek forrásaként Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 4/2011. (II.15.) számú költségvetési rendeletében meghatározott
rendezvényalap (6.000.000 Ft) tartalékát (300.000 Ft) jelöli meg.
A támogatás felszámolásának határideje: 2012. január 31. napja, melyet a támogatói szerződés
tartalmaz.
Továbbá felhatalmazza Várfi András Polgármestert az alábbi támogatási szerződés megkötésére:
Támogatási szerződés
Rendezvényalap tartalékából nyújtott támogatáshoz
amely létrejött
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, képviseli: Várfi András (5500 Gyomaendrőd Szabadság tér
1. ), mint támogató, (továbbiakban: Támogató)
másrészről Varga Mihály ( lakóhelye: 5500 Gyomaendrőd, Zalka Máté út 34., szül idő:
1947.10.18., anyja neve: Czeglédi Regina, adószáma: 8295092375), mint támogatott
(továbbiakban: Támogatott) között az alábbiak szerint:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. évre a Gyomaendrőd Város költségvetéséről szóló
4/2011. (II.15.) önkormányzati rendeletben 6.000.000-Ft összegű Rendezvényalap létrehozásáról
döntött, melyből tartalékként 300.000 Ft-ot különített el, majd a ………/2011. (VI. 30.) Gye. Kt.
határozata alapján ebből az alapból 100.000 Ft összegű támogatás odaítéléséről döntött a
Támogatott részére.
1.
2.

3.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Rendezvényalapjából, a Támogató 100.000,- Ft,
azaz százezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a Támogatott részére.
A támogatás kizárólag a meghatározott alábbi célokra fordítható:
A XXXIV. Besenyszegi gyermeknap megrendezésének támogatására, a rendezvény
hagyományainak ápolásához kéri a szervező a támogatást (játszóház, légvár, kézműves
foglalkozások, előadói díjak, anyag költségek)
A támogatás összegét a Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem
használhatja fel. A céllal összefüggésben sem fordítható a támogatás összege bármilyen
adó (ÁFA), illeték vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.
A Támogatott kijelenti, hogy
 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB
járulék tartozása) nincs,
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az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem
egyenlített fizetési kötelezettsége nincs,
csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

4.

A kifizetés készpénzkifizetéssel történik a Hivatal Házipénztárából a Támogatott által kért
időpontban, melyet a Támogató a Támogatott által aláírt szerződésnek a Polgármesteri
Hivatalhoz történt beérkezését követő 8 napon belül tesz elérhetővé.

5.

Az elszámolás rendje:
A Támogatott a támogatás felhasználásáról a felhasználást követő 30 napon belül (2012.
január 31-ig) pénzügyi és szakmai elszámolást köteles benyújtani.

Pénzügyi elszámolás tartalmazza:
 a Támogatott nevére szóló számlák fénymásolatát, oly módon, hogy a számla eredetijére
vezessék rá a „ A 2011. évi Rendezvényalapból nyújtott támogatás terhére elszámolva”
megjegyzést.
Szakmai beszámoló tartalmazza:
 A 2. pontban meghatározott cél megvalósítását– maximum 1 db A4 oldal terjedelemben
(időpont, részletes program ismertetése, lehetőség szerint fényképekkel)
Az eredeti okmányok megtekintése igény esetén helyszíni ellenőrzés során, illetve
bekéréssel, egyeztetett időpontban történik.
Az elszámolással, beszámolóval való indokolatlan késedelem estén a Támogatott köteles a
támogatási összegnek a késedelem napjától számított jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelő kötbért megfizetni a Támogató 53200125-11062402 számú számlájára.
A megvalósítás során felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli.
6. Támogatottal való kapcsolattartást, a támogatott cél megvalósításának ellenőrzését,
valamint minden, a jelen szerződésből fakadó vagy azzal összefüggésben szükségessé váló
operatív ügyintézést és lebonyolítási feladatot, valamint a támogatás folyósításának
előkészítését a Polgármesteri Hivatal rendezvényekért felelős köztisztviselője végzi.
7. A Támogatott szerződésszegése esetén a Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás
teljes összegét (az átutalás napjától számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő
kötbérrel növelten) a Támogatott 53200125-11062402 számú számlájára, a felmondást
követő 5 banki napon belül visszafizetni. Szerződésszegésnek minősül - különösen - a
támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, valótlan adatok,
tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés
akadályoztatása. Amennyiben a Támogató jogszerűen él a szerződés rendkívüli
felmondásának jogával, úgy megilleti a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott
azonnali beszedési megbízás benyújtásának a joga.
8. A Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb három évre kizárható Gyomaendrőd
Város Önkormányzata által biztosított támogatási lehetőségekből.
9. A Támogatott a Támogató szerződésszegése esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani (rendkívüli felmondás). A Támogató szerződésszegést követ el, ha a támogatás
megfizetését jogos ok nélkül megtagadja. A Támogatott ebben az esetben követelheti a
rendkívüli felmondás napjától a szerződésben megállapított időtartamra számított
támogatási összeg törvényes kamattal növelt összegét.
10. Amennyiben a Támogatott - neki fel nem róható okból – nem tudja teljesíteni jelen
megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles a Támogatót
értesíteni.
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11. A Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
a) köteles Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, mint támogatót feltüntetni a
támogatott cél megvalósítása során;
b) az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen
megállapodást és a támogatás felhasználása során keletkező további
megállapodásokat;
c) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezéseinek megfelelően, jelen megállapodás közérdekű adatai közzétételre
kerülnek az erre rendszeresített honlapokon.
12. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetére a szerződő felek a Szarvasi
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
13. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen
értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen
jóváhagyólag aláírták.
A Támogatói szerződés kötelező mellékleteit csatolom:
- állami adóhatóság által kiadott UK12-es együttes adóigazolást,
- önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást
Gyomaendrőd, 2011. július………...

………………..…………

…………………………….

Varga Mihály
Támogatott

Várfi András
polgármester
Támogató

Határidő: azonnal

33. Napirendi pont
Európai Mobilitási Hét 2011
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az idén 10. alkalommal kerül megrendezésre az
Európai Mobilitási Hét, 2011. szeptember 16-22 között. Az idei évi jelmondata: Közlekedj okosan.
Gyomaendrőd 2009-ben csatlakozott először ehhez a rendezvénysorozathoz. A programok közül akkor
egy állandó intézkedés bevezetését valósították meg - forgalomcsillapító eszköz használatára,
sebességcsökkentő tábla kihelyezésére került sor a Liget Fürdő közelében. 2010-ben egy egyhetes
programsorozatot szerveztek a város iskolái, óvodái, a helyi rendőrőrs valamint a vöröskereszt
bevonásával, önzetlen segítségével. A Mobilitási Hét 0. napján a helyi rendvédelmi szervekkel
közösen megrendezték a Diszkó balesetet szimuláló drog prevenciós előadást, melyen Gyomaendrőd
iskoláinak 13-18 éves korosztálya vett részt. A hét programjai között szerepelt még egy zöldség és egy
gyümölcsnap a város összes oktatási intézménye részvételével. A helyi rendőrőrs iskolarendőrei
előadást tartottak a biztonságos közlekedésről az iskolákban, valamint a megyei rendőrkapitányság és
R. Nagy Tibor-oktató segítségével akadály- és ügyességi pályát állítottak fel az iskolák udvarán, ahol a
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pedagógusok segítségével, kerékpárral tekerhettek végig a tanulók, valamint Marton Dániel képviselő
úr vezetésével gyalogtúrát szerveztek a Körös-parton.
Az idén az egyhetes rendezvénysorozat közül az „Autó nélkül a városban!” – Európai Autómentes
Nap rendezvény megszervezéséről született javaslat. Ez azt jelenti, hogy egy vagy több terület kerülne
lezárása az autóforgalom elől egy egész napra (kezdés: egy órával a munkaidő szokásos megkezdése
előtt; befejezés: egy órával a munkaidő végét követően) és átengedése a gyalogosok, a kerékpárosok
és a közösségi közlekedés számára. Amennyiben ezt a lehetőséget választja egy település, akkor annak
megtartását lehetőleg 2010. szeptember 22-re kell időzíteni.
Javasolta a képviselőknek támogassák az autómentes nap megrendezését.
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.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
401/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata csatlakozik 2011. szeptember 16 és 22. között
megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét c. kampányhoz, melynek keretében autómentes
nap megszervezésére kerül sor a Közlekedj ÖKOsan jelmondattal összhangban.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert az Európai Mobilitási Hét és
Autómentes Nap 2011. évi Kartájának aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
34. Napirendi pont
Környezetszépítő verseny
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is meghirdetnék „A
tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért’ elnevezésű környezetszépítési versenyt. A verseny célja, hogy
felhívja a figyelmet környezetünk szebbé tételére, és felkutassa a szép kialakítású, ápolt helyi
díszkertek, zöldfelületeket.
A versenykiírást a tavalyi évvel azonos versenykategóriákban javasolják meghirdetni, egy-egy
ingatlan csak egy, a nevező által kiválasztott kategóriában versenyezhet. A verseny szervezésére,
díjazására szánt keretösszeg elosztásáról a zsűrizéssel megbízott 4 fős bizottság döntene, és az elmúlt
évekhez hasonlóan 2011. év őszén beszámolóban tájékoztatást adna a verseny lebonyolításáról. A
bizottság tagjainak a képviselő-testület hölgy tagjait – Lehóczkiné Timár Irén, Iványi Lajosné, Nagyné
Perjési Anikó és Dr. Farkasinszky Erzsébet - javasolta megválasztani. A verseny szervezésére,
díjazására „a korábbi évekhez képest kevesebb” bruttó 200.000,- Ft áll rendelkezésre.
Javasolta a képviselőknek, hogy támogassák a verseny kiírását a fentiekben elmondottak szerint.
A képviselő-testület vita nélkül, 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
402/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011-ben ismét meghirdeti A
tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért c. környezetszépítési versenyt az elmúlt évi
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versenykategóriák megtartásával. A részletes versenyfelhívást a zsűrizéssel megbízott
bizottság hagyja jóvá, melynek tagjai: Lehóczkiné Timár Irén, Iványi Lajosné, Nagyné Perjési
Anikó és Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselők. A versenyben részt vevők díjazására a 2011.
évi önkormányzati költségvetésben bruttó 200.000.-Ft áll rendelkezésre, melynek elosztásáról
a verseny zsűrije dönt, és a 2011. szeptemberi ülés előtt a jutalmak átadásra kerülnek. A
nevezett ingatlanok elbírálását önkormányzati képviselőkből álló zsűri végzi.
Határidő: azonnal
35. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök ismertette a kérelem lényegét, amely szerint az egyesület pályázatot
kíván benyújtani a Fő út 2. sz. alatt lévő laktanya fűtési rendszere, az áramhálózat valamint a
gépjárművek beálló aljzat beton padozata kerülne felújításra, melyhez kéri a tulajdonos önkormányzat
hozzájárulását.
A tűzoltóságot 1926-ban alapították, amely több szervezeti átalakulás eredményeképpen 2008.
december 1.-vel önálló működési területtel rendelkező Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkéntes Tűzoltóságként működik. Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülete alapítója a
tűzoltóságnak, mint köztestületnek. Az Egyesület és a Tűzoltóság szoros munkakapcsolatban van.
Az Egyesület és a Tűzoltóság székhelye a Gyomaendrőd, Fő út 2. szám alatti ingatlan címre van
bejelentve. Az ingatlan területén lévő tűzoltólaktanyát közösen használják. Az Egyesület
megállapodás alapján használatba adta a tűzoltólaktanyát a Tűzoltóságnak. A Tűzoltóság a részre
juttatott állami támogatásból biztosítja a laktanya fenntartását. Az önkormányzata a laktanya épület
használati jogát 2007. évig társasház alapító okiratban biztosította. A társasház 2007. évben
megszüntetésre került. Mindezek alapján javasolt, hogy az Egyesület részére adják meg a
hozzájárulást a Fő út 2. szám alatt lévő tűzoltólaktanya pályázati pénzből történő felújításához, és
szerződésben szabályozzák le az Egyesület és a Tűzoltóság ingyenes épület használatát.
Várfi András polgármester javasolta a képviselőknek támogassák a döntési javaslatban
megfogalmazottakat.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatokat 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
403/2011. (VI.30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy Gyomaendrőd Város
Tűzoltó Egyesülete (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 2. szám) az önkormányzat tulajdonát
képező Gyomaendrőd, Fő út 2. szám alatt (6291/1 hrsz.) lévő tűzoltólaktanya épület
felújítására a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága és Magyar
Tűzoltó Szövetség által közösen kiírt felhívásra pályázatot nyújtson be.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
404/2011. (VI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az
önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 14/2003. (VI. 5.) rendelete 13.A § (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Fő
út 2. szám alatt ( 6291/1 hrsz. ) lévő, az előterjesztéshez mellékelt térképvázlaton megjelölt
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tűzoltólaktanya épületét közcélú feladatok ellátására ingyenesen használatba adja határozatlan
időtartamban a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóságnak ( székhely:
Gyomaendrőd, Fő út 2. szám ) valamint Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesületének (
székhely: Gyomaendrőd, Fő út 2. szám). A tűzoltólaktanya épület használatát a Hunyai,
Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság valamint Gyomaendrőd Város Tűzoltó
Egyesülete egymás közt külön megállapodás alapján szabályozzák.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a használatba adási
szerződés megkötésére.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester

36. Napirendi pont
Beinschróth Károly kérelme
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke ismertette Beinschróth Károly kérelmének lényegét,
amely szerint a Körösmenti Néptáncegyüttes alapítójának: Nagy Albertnek emlékére a Katona József
Művelődési Központ utcai homlokzatának falán emléktábla elhelyezésére készülnek, melynek
költségeihez támogatást kérnének az önkormányzattól.
A Pénzügyi bizottság 20.000 Ft támogatás biztosítását javasolta a 2011. évi reklám és propaganda
költségek finanszírozására megtervezett keretből. Az Ügyrendi bizottság anyagi támogatás nélkül
javasolta a tábla elhelyezésének engedélyezését.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a bizottság azért döntött így, mert nem akartak
ezzel egy lavinát elindítani a városban. Az utóbbi időben szép szokássá vált, a civil és egyéb
szervezetek részéről, hogy különböző emléktáblákat helyeznek el. Érdeklődött tőlük, hogy szoktak e
támogatást kérni olyan alapból, ami nem tartozik a testület hatáskörébe. Azt a választ kapta, hogy igen,
általában szoktak valamilyen önkormányzati segítséget kapni. Erre figyelemmel javasolta a bizottság
tagjai felé, hogy csatlakozzanak a Pénzügyi bizottsághoz, és javasolják a 20.000 Ft támogatás
biztosítását.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottsági javaslattal.
Poharelec László képviselő véleménye szerint az Ügyrendi bizottság nagyon jól döntött, amikor
anyagi támogatás nélkül javasolta a tábla elhelyezés engedélyezését. A maga részéről már is tud egy
olyan civil szervezetet, aki hasonló kérelmet fog benyújtani, akiknek ő megmondta, hogy beadhatják a
kérelmet, de pénzt ne kérjenek, mert a képviselő-testület nem tud adni. Kérte a képviselőket gondolják
meg a döntést, mert egy lavinát fognak elindítani. Véleménye szerint a civil szerezetek, inkább
próbáljanak meg egy kicsit közelebb menni a lakossághoz, és akár egy műsorral, fellépéssel próbálják
meg összeszedni a hiányzó összeget. Nagyon szép gondolat egy ilyen emléktábla elhelyezés, de az
anyagi támogatással ne indítsanak el egy lavinát.
Várfi András polgármester ismertette a döntési javaslatokat. Az A. alternatíva szerint 20.000 Ft-al
támogatnák az emléktábla elhelyezését, míg a B. alternatíva szerint anyagi támogatás nélkül
támogatják azt.
A bizottságok javaslatára figyelemmel elsőként az A. alternatíváról kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem 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 nem, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
405/2011. (VI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Beinschróth Károly
kérésének megfelelően az emléktábla elhelyezését a Körösmenti Néptáncegyüttes
alapítójának: Nagy Albertnek emlékére a Katona József Művelődési Központ utcai
homlokzatának falán, és az emléktábla elkészítését 20.000 Ft-tal támogatja, melynek
forrásaként a 2011 évi reklám és propagandaköltségek finanszírozására megtervezett keretet
jelöli meg.
Határidő: azonnal

37. Napirendi pont
Tájékoztató a település munkanélküliségi helyzetéről, a közfoglalkoztatásról beszámoló
Várfi András polgármester elmondta, egy igen részletes, sok számadatot tartalmazó beszámolót
kapott a testület a település munkanélküliségi helyzetéről. Sajnos a helyzet lesújtó, sokkal több
munkahelyre lenne szükség. Ennek érdekében próbálnak tenni, a helyzet javítását segíti elő a nem
régen átadott inkubátor ház is. A közfoglalkoztatás az önkormányzat feladata, amiről sok szó esett az
elmúlt időszakban.
Felkérte Keresztesné Jáksó Évát a Humánpolitikai osztály vezetőjét néhány szóval ismertesse az
előterjesztés lényegét.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető elmondta, a közfoglalkoztatásról legutóbb az áprilisi ülésre
kapott tájékoztatást a képviselő-testület. Folyamatos az együttműködés a Munkaügyi Központtal,
folyamatos a pályázatok megvalósítása, mind az önkormányzatnál, mind az intézményeknél részt
vesznek a közfeladatok ellátásában közfoglalkoztatott személyek. Az áprilisi beszámolóban jelezték,
hogy az év hátralévő részében 2 fő hosszabb és 25 fő rövid időtartamú közfoglalkoztatására van
lehetősége az önkormányzatnak. Ezt követően a Munkaügyi Központ jelezte, hogy nagyobb létszám
közfoglalkoztatására is lehetőség volna, ezért megvizsgálták a lehetőségét annak, hogy a
közfoglalkoztatásról szóló pályázatokhoz a saját erőt meg tudják e emelni. Megállapításra került, hogy
a kiadások és bevételek realizálódása alapján a szociális segélyek előirányzatai között mintegy
600.000.-Ft átcsoportosítása válik lehetővé, melyet saját erőként tudunk felhasználni a
közfoglalkoztatásról szóló pályázatokhoz. A saját erő emelése 5 fő hosszabb és mintegy 75 fő rövid
távú közfoglalkoztatását tenné lehetővé. Az 5 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására a pályázat
90 %-os támogatás mellett benyújtásra került. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, így 2011.
június 15. napjától 4 fő adminisztratív munkakörben, 1 fő festő munkakörben kezdte meg a munkát a
Polgármesteri Hivatalban. A tervek szerint a rövid távú közfoglalkoztatásra augusztusban nyújtották
volna be a pályázatot, de mivel július 1-től megváltozik a közfoglalkoztatás rendszere, ezért a
pályázati kiírások jelenleg is felfüggesztés alatt állnak. A törvénytervezet több változást is tartalmaz,
például az intézmények kiszorulnak a közfoglalkoztatásból, előtérbe kerülnek a vízi és
erdőgazdálkodás területén való közmunkaprogramok. A változásokról valószínűleg az augusztusi
ülésen már tudják tájékoztatni a képviselő-testületet.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket döntsenek 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
406/2011. (VI. 30.) Gye. Kt. határozata
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1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a település
munkaerő piaci helyzetéről szóló tájékoztatót.
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. május 31.
napján hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra benyújtott pályázatot az alábbi keretszámok
alapján:
Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 5 fő
Költségnem megnevezése
A támogatás teljes időtartamára (Ft)
Munkavállalók munkabére
2 307 278
Munkabérek járulékai
311 494
Bér és járulék összesen
2 618 772
Munkabérek és járulékai után igényelt
2 356 895
támogatási összeg
Közvetlen költségek (az előbbi támogatási
0
igény max 20 %)
Támogatási igény összesen (munkabérek
2 356 895
és járulékai után igényelt támogatási
összeg+közvetlen költség)
Határidő: azonnal
38. Napirendi pont
Tájékoztató a Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos peres eljárásokról
Várfi András polgármester felkérte Dr.Timár Andrea a hivatal jogászát néhány gondolattal egészítse
ki az írásos tájékoztatót.
Dr. Timár Andrea elmondta, két peres eljárás van folyamatban a hulladéklerakó teleppel
kapcsolatban. Az egyik a 2005 októbere és 2010 májusa között a hulladéklerakó telepet üzemeltető
REMONDIS Kft-vel kapcsolatos. A Kft. közbeszerzési eljárás során nyerte el a hulladéklerakó telep
üzemeltetésének jogát. A közbeszerzési eljárásban vesztes fél, az A.S.A. Kft. az eljárásban hozott
döntést megtámadta. Az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé került, amely érvénytelennek nyilvánította a
REMONDIS Kft-val kötött üzemeltetési szerződést, melyet 6 hónapig hatályában fenntartotta, hogy a
felek el tudjanak számolni egymással. Az elszámolás még folyamatban van, mert több pontban a felek
nem tudnak megegyezni. A leglényegesebb a hulladéklerakó telepen kialakítandó 2. depónia
bekerülési költsége. A tulajdonos önkormányzatok szerint az üzemeltetési szerződés alapján a
REMONDIS Kft-nek a bekerülési költségre alapot kellett volna képezni. A Kft. nyilatkozata szerint az
alapot ezt követően kívánták volna megképezni, mert véleményük szerint 2015 után az 1. depónia
betelése után lesz szükség a másodikra. Az egyeztetésre egy szakértő ügyvédi irodát kértek fel, az ügy
még folyamatban van, nem zárult le. Ezt követően lehet dönteni arról, hogy bírósághoz fordulnak e
vagy sem.
A másik peres eljárás a hulladéklerakó telep környezetében lévő földrészletekre bejegyezett védelmi
övezet miatt indult kártalanítási per. A jogerős ítélet februárban született meg. Az alperesek
felülvizsgálati kérelemmel nem fordultak a Legfelsőbb Bírósághoz, a felperesek felülvizsgálati
kérelméről nincs információnk. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a jogerős ítélet alapján a rá előírt
kötelezettséget májusban teljesítette, 26 millió Ft körüli összeg kifizetésre került a felperesek részére.
Várfi András polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd hozzászólás hiányában felkérte
a képviselőket a tájékoztató elfogadására.
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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
407/2011. (VI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos
peres eljárásokról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal

39. Napirendi pont
Tájékoztató a holtágak üzemeltetéséről
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt röviden ismertesse a tájékoztató
lényegét.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat 1992-ben kapta meg az államtól a
Kecsegés-zug, Német-zug, Templom-zug, Soczó-zug, Bónom-zug, Pap-zug, Torzsás-zug, Hantoskerti
holtág, Fűzfás-zug, Csókási-zug és a Rév-zug holtágakat és a hozzájuk kapcsolódó közfeladatokat.
A Dan-zugi, Siratói és Peresi holtágak a Magyar Állam tulajdonában maradtak.
A holtágak hasznosítására egyesületek jöttek létre, akik a törvényi szabályozás adta lehetőségek
alapján kérték a halászati jogot haszonbérbe az Önkormányzattól átvenni. Az Önkormányzat a
Kecsegés-zug, Templom-zug, Soczó-zug, Bónom-zug és a Pap-zug holtágak halászati jogának
hasznosítását adta át bérleti szerződés formájában az egyesületeknek 15 éves időtartamra. A bérleti
szerződések lejárta 2019. december 31.
A többi holtág hasznosítására a halászati jog vonatkozásában a bérleti szerződés a Körösi Halász
Szövetkezettel lett megkötve 15 éves időtartamra. A bérleti szerződés 2014. december 31-én fog
lejárni.
A holtágak kezeléséről el lehet mondani, hogy a Körösi Halász Szövetkezetnek adott holtágak
vonatkozásában legalább 20 évnyi a lemaradás az egyesületek által kezelt holtágakhoz képest. A
szövetkezettel 2010-ben történt szerződés módosítás értelmében 3 éven keresztül a bérleti díj
haltelepítéssel kerül megfizetésre, így ezen idő alatt 1.244.564 Ft/év bevételtől esik el az
önkormányzat. Ezért az összegért a szövetkezet halat telepít abba a holtágba, amit majd le is fog
halászni. Az önkormányzat komoly beruházásokat végzett a holtágakon. 2007-ban három holtág
összekötése történt meg, 2008-ban Hantoskerti holtág szivattyútelep, 2008-2009-ban külterületi
holtágak rehabilitációjára, mederkotrására tervek készültek, és rendelkezünk vízjogi létesítési
engedéllyel a munkákra. 2009-ben a Hantoskerti holtág részbeni kotrása valósult meg, 2011/2012-re
van tervezve a további rész kotrása.
Kérdésként vetette fel, melyik holtágak vizének minőségét ellenőrzik rendszeresen mintavétellel,
laborvizsgálattal. Tudomása szerint nem mindegyiket.
Kérdése volt még, hogy a Félhalmi holtág miért nem szerepel a tájékoztatóban, aminek egy része
Gyomaendrődi területen van. Kié ennek a holtágnak a tulajdon joga.
A Városfenntartó bizottság a tájékoztató elfogadását javasolta.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető válaszolva elmondta, nincs tudomása arról, hogy a Félhalmi
holtág kinek a tulajdona, valószínű, hogy az az állam tulajdonában maradt. A víz minőségét az
önkormányzat által üzemeltetett holtágakba szokták ellenőrizni.
Várfi András polgármester 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
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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
408/2011. (VI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a holtágak üzemeltetéséről szóló tájékoztatót
elfogadja.
Határidő: azonnal

40. Napirendi pont
A GYOMASZOLG Kft. és GYOMAKÖZSZOLG Kft. ügyvezetői tisztségére pályázati kiírás
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a májusi ülésén hozott határozatában
megbízta Egeresi Andrást a kft-k ügyvezetői feladatainak ellátásával 2011. június 30. napjáig. A
testületnek 2011. július 1. napjától gondoskodni kell az ügyvezetői feladatok ellátásáról, új ügyvezető
megbízásáról.
Rendkívüli ülés keretében a testület három jelöltet hallgatott, meg meghallgatások eredménytelenül
zárultak. Az ügyvezetői tisztség további betöltésére felmerült, hogy a jelenlegi ügyvezető Egeresi
András megbízatását hosszabbítják meg 2011. augusztus 31. napjáig vagy esetleg mást bíznak meg a
testület két hónapra, ezzel egyidejűleg a gazdasági társaság vezetésére pályázatot írnak ki.
Időközben megtartott Bizottság elnöki megbeszélésen arra az álláspontra jutottak, hogy Egeresi
András megbízatását hosszabbítsák meg 2011. augusztus 31. napjáig, és ezzel egyidejűleg írják ki a
gyorsított eljárású pályázatot.
Nagyné Perjési Anikó képviselő, mint a Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke tájékoztatta a testületet,
hogy a bizottság ülésén Egeresi úr nyilatkozott, hogy elvállalja a megbízatást további két hónapra
bruttó 350.000 Ft/hó díjazásért.
Várfi András polgármester véleménye szerint nagyon fontos, hogy a pályázat úgy kerüljön kiírásra,
hogy az átadás-átvétel zökkenő mentes lehessen, az a személy adja át, aki a jelenlegi ügyvezető. Az
augusztus 31 időpontba ez még biztonságosan bele fog férni.
Betkó József bizottsági elnök módosító indítvánnyal élt, miszerint az öt éves vezetői gyakorlat ne
legyen feltétel, csak előny.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő nem értett egyet a javaslattal, elég furcsa lenne, ha egy frissen
végzett diplomást bíznák meg egy ilyen feladat ellátásával, aki semmilyen gyakorlattal nem
rendelkezik.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, azért javasolná, hogy ne feltétel legyen, hanem előny,
mert a meghallgatáson ezt kontrolálni tudják.
Várfi András polgármester javasolta, hogy e napirendi pont keretében döntsenek Egeresi András
megbízásáról is, aki hozzájárult, hogy a személyét érintő kérdésben nyílt ülésen döntsön a képviselőtestület. A megbízása 2011. július 1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig szóljon, bruttó 350.000
Ft/hó díjazásért.
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Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához
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
409/2011. (VI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GYOMASZOLG Kft. és
GYOMAKÖZSZOLG Kft. kizárólagos tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi.
IV. tv. 24. §-ban foglaltakra figyelemmel megbízza Egeresi András Békéscsaba, Alsókörös sor
5. szám alatti lakost 2011. július 1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig, a Kft-k ügyvezetői
feladatainak ellátásával, egyben jóváhagyja az ügyvezetővel köttetendő megbízási szerződést.
Megbízott a 2009. évi CXXII. tv. 6. § (4) bekezdése alapján egy köztulajdonban álló
gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztsége után részesülhet javadalmazásban.
Megbízási díját és egyéb költségeit a következőként állapítja meg:
Megbízási díj: havi bruttó 350.000.-Ft.
Saját gépkocsi használatot engedélyez a munkába járáshoz, a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet,
valamint az 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezéseinek
megfelelő elszámolással.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a
következők szerint:
1. Szerződő felek
1.1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, képviseletében Várfi András
polgármester mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
Székhely: 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
Törzsszám: 346612
Adószám: 15346614-2-04
1. 2. Egeresi András 5600 Békéscsaba, Alsókörös sor 5. sz. alatti lakos, mint megbízott (a
továbbiakban: Megbízott)
Született: 1949.10.23.
Anyja neve: Szűcs Eszter
Adóazonosító: 8302452920
2. Előzmények
2. 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a GYOMASZOLG Kft. és GYOMAKÖZSZOLG
Kft.-k kizárólagos tulajdonosa, a város működésének üzemeltetésre hozta létre. Jelenleg a
megbízott ezen kft-k cégbíróságon bejegyzett ügyvezetője, tehát tisztsége folyamatos, azonban
eddig a feladatait munkaviszony keretében látta el. Ez a munkaviszony nyugdíjazása miatt
megszűnt, azonban az ügyvezetői tisztsége folyamatosan fennáll, ezt a jövőben megbízásos
jogviszonyban fogja ellátni, a hatályos jogszabályokban, ill. a jelen megbízási szerződésben
rögzített feltételekkel. Éppen ezért a jelen megbízás cégbírósági módosítást a két kft. életében
nem jelent.
3. A megbízás tárgya
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3. 1. A Megbízó Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete /2011.(VI.30.) Gye. Kt. határozata
alapján, jelen szerződés szerinti tartalommal megbízza a Megbízottat a GYOMASZOLG Kft.
és GYOMAKÖZSZOLG Kft.-k. ügyvezető igazgatói (továbbiakban: ügyvezetői) feladatainak
ellátásával, megbízási jogviszony keretében, határozott időre, 2011. július 1. napjától
kezdődően 2011. augusztus 31. napjáig, a Megbízott a megbízást a jelen szerződésben
rögzített tartalommal elfogadja, és vállalja ennek teljesítését.
3. 2. Az ügyvezetői megbízást a jelen szerződésben, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvényben (továbbiakban: Gt.), és a Gazdasági Társaságok Alapító Okirataiban, a
vonatkozó szabályzatokban, és az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint köteles ellátni.
4. A Megbízott feladatai, kötelezettségei
A Megbízott feladati és kötelezettségei a szakmai és egyéb jogszabályok végrehajtása, de
különösen:
a) ellátja a GYOMASZOLG Kft. és GYOMAKÖZSZOLG Kft irányítását, ügyvezetését,
b)
köteles meghozni, a GYOMASZOLG Kft. és GYOMAKÖZSZOLG Kft-kre
vonatkozóan, a jelen szerződés, a vonatkozó szabályzatok, jogszabályok szerinti döntéséket,
c)
irányítja és felügyeli a Kft-k gazdálkodását,
d)
az ügyvezető képviseli a gazdasági társaságokat a harmadik személyek irányában,
gyakorolja a cégjegyzési jogot az Alapító Okiratok és jelen szerződésben rögzítettek szerint,
e)
gyakorolja a munkáltatói jogot a Kft-k munkavállalói felett, a munkáltatói jog
gyakorlása átruházható az Alapító Okiratok, illetve a Gazdasági Társaságok Szervezeti és
Működési Szabályzatában rögzítettek szerint,
f)
köteles a Megbízót képviselő polgármester és a GYOMASZOLG Kft. és
GYOMAKÖZSZOLG Kft Felügyelő-bizottsága részére rendszeresen a Gazdasági Társaságok
ügyeiről felvilágosítást adni, a társaságok üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé
tenni,
g)
a Kft-k számviteli törvény szerinti beszámolójának, adóbevallásainak határidőben
történő elkészíttetése,
h)
gondoskodni a Kft-k üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
i)
köteles megtenni a jogszabályban rögzített bejelentéseket a Cégbíróság részére,
j)
köteles ellátni határidőben mindazokat, a fent nem említett feladatokat, melyeket a
jogszabályok, irányadó szabályzatok határoznak meg.
5. A Megbízó feladatai, kötelezettségei
5. 1. A Megbízó határidőben biztosítja a Megbízott számára a feladata ellátásához szükséges
információkat.
5. 2. A Megbízó, a Kft-k Alapítója, illetve a nevében eljáró személy, szervezet határidőben
meghozza a hatáskörébe tartozó, a Kft-k működéséhez szükséges döntéseket.
5. 3. Biztosítja a Megbízó a Megbízott számára a megbízási feladatai ellátásához szükséges
feltételeket.
5. 4. A Megbízó esedékessége szerint megfizeti a Megbízott számára a jelen szerződés szerinti
megbízási díjat és költségtérítést.
6. Megbízási díj, költségtérítés
a)
A Megbízottat az ügyvezetői feladatok ellátásért havi bruttó 350.000-Ft, azaz
Háromszázötven-ezer forint összegű megbízási díj illeti meg. A Megbízó az SZJA tv. és
vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével megállapított megbízási díjat minden tárgyhót
követő hónap 05. napjáig fizeti meg Megbízottnak, egy összegben a Megbízott által megadott
bankszámlájára történő átutalás útján.
Megbízott az ügyvezetői feladatok ellátásáért a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 6. § (4) bekezdése alapján egy
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köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztsége után részesülhet
javadalmazásban.
b) Megbízó az SZJA tv. és a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet szabályai szerint engedélyezi
Megbízott részére a saját személygépkocsi használatát munkába járáshoz, melyet a jelen
szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan havonta elszámol, továbbá megtéríti számára a feladat
ellátásával kapcsolatosan felmerült mobiltelefon használat költségét.
c)
Egyéb költségtérítésre a Megbízott csak külön előzetes írásbeli megállapodás alapján
jogosult.
7. A megbízási szerződés megszűnése
1. A Megbízó a Gt. 24.§ (2) bekezdése alapján jogosult a Megbízottat, mint ügyvezetőt a
tisztségből bármikor, indoklási kötelezettség nélkül visszahívni.
2. A Megbízott a Gt. 31.§ (2) bekezdése alapján az ügyvezetői tisztségről bármikor
lemondhat, ha azonban a GYOMASZOLG Kft. és GYOMAKÖZSZOLG Kft
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.
3. A lemondás hatályossá válásáig a Megbízott a halaszthatatlan döntéseket köteles
meghozni.
4. Megszűnik a jelen megbízási szerződés a következő esetekben:
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) ha a Megbízott az ügyvezetői tisztségből visszahívásra kerül, a visszahívás időpontjában
c) törvényben szabályozott kizáró ok következik be a Megbízott személyével
d) amennyiben az ügyvezető lemond a tisztségéről, a Gt. 31.§ (2) bek. szerint megállapított
időpontban
e) a törvényben meghatározott esetben.
8. Vegyes rendelkezések
1. Megbízott vezető tisztségviselőnek minősül. A Megbízott a ügyvezetői feladatokat az ilyen
tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal, a Gt-ben meghatározott felelősségi
szabályok mellett tartozik ellátni.
2. Megbízott a Gt. 27.§ és a Ptk. 81.§ alapján köteles az üzleti titkot megőrizni.
3. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés csak írásban és közös megegyezéssel módosítható.
4. Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a
Gazdasági Társaság Alapszabályának, egyéb szabályzatok, illetve vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2011. ……..
Várfi András polgármester
Megbízó

Megbízott

Várfi András polgármester a következőkben a pályázat kiírásáról kérte a testület döntését. Elsőként
Betkó József módosító indítványát tette fel szavazásra, amely szerint az 5 éves vezetői gyakorlat, ne
feltételként szerepeljen a pályázati kiírásban, hanem csak előnyként.
A képviselő-testület a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, és 5 tartózkodás
mellett elutasította: [Arnóczi István János tartózkodás, Betkó József igen, Béres János tartózkodás, Dr. Farkasinszky
Erzsébet nem, Iványi Lajosné tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Marton Dániel nem, Márjalaki József nem,
Nagyné Perjési Anikó nem, Poharelec László nem, Toldi Balázs tartózkodás,Várfi András nem.]
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Várfi András polgármester a szavazás eredményére figyelemmel kérte a képviselőket, hogy
döntsenek a pályázati kiírásról.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István
János igen, Betkó József nem, 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
410/2011. (VI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyomaszolg Ipari
Park Építő és Szolgáltató Kft., valamint a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft
(5500 Gyomaendrőd Ipartelep út 2.) együttes ügyvezető igazgató álláshely betöltésére.

Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft., valamint a Gyomaközszolg Kommunális
Közszolgáltató Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének kizárólagos
tulajdonában álló gazdasági társaság.
Mindkét Kft. tevékenységével kapcsolatos elvárások:
- a cég vezetésének összehangolt irányítása (a cégjegyzékben meghatározott feladatok
tekintetében),
- a gazdasági társaság eredményes működtetése,
- új gazdasági kapcsolatok kialakítása, az Ipari Parkba új befektetők vonzása,
- az önkormányzattal kötött szolgáltatási és egyéb szerződésekben rögzítettek költség
hatékony kezelése.
A munkakör betöltésének feltételei:
- felsőfokú iskolai végzettség (előnyt jelent: magasépítő-, mélyépítő mérnök,
településüzemeltető, mérnök-közgazdász),
- legalább 5 éves vezetői gyakorlat
- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII.
törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó személyes motivációját,
- a cég vezetésére vonatkozó programját, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseit, stratégiát
A pályázathoz csatolni kell:
- képesítést tanúsító okiratok másolatát,
- szakmai önéletrajzot,
- erkölcsi bizonyítványt, személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.
Felvilágosítás
kérése:
polgarmester@gyomaendrod.hu

Várfi

András

polgármester

66/521-600,

Egyéb információk: a vezetői kinevezés meghatározott időre 5 évre szól, megbízásos
jogviszony keretében látható el, bérezés megállapodás szerint bérigény megjelölésével.
Az állás legkorábban 2011. augusztus 15. napjától tölthető be.
A társaságokat a tulajdonos át kívánja alakítani.
A pályázat benyújtásának határideje, helye módja: A pályázatot 2011. július 18-án (hétfő)
16. óráig Gyomaendrőd Város Polgármestere címére, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
szám alá, postai úton, vagy személyesen Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
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Titkársági Osztályán egy példányban, írásban, zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon
kérjük feltüntetni: „Gyomaszolg, Gyomaközszolg ügyvezetői pályázata”.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete által létrehozott bizottságelnökökből és alpolgármesterből álló
munkacsoport készíti elő, és terjeszti bírálatra a testület elé, a döntésről a pályázók írásbeli
értesítést kapnak.
Pályázat elbírálása: 2011. augusztus 5.
Határidő: azonnal

Bejelentések
Nagyné Perjési Anikó képviselő kérte, hogy a Tourinform Iroda tábláját helyezzék át az iroda új
helyére.
További bejelentés, hozzászólás nem volt Várfi András polgármester megköszönte a jelenlétet,
mindenkinek jó pihenést, jó nyarat kívánt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Arnóczi István János
hitelesítő

Marton Dániel
hitelesítő
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