Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
32/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. november 29-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
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,
Enyedi László, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva
osztályvezetők, Dobó Anita, Tóthné Rojik Edit ügyintézők,
Meghívottként az egyes napirendi pont tárgyalásában érintettek,
Önkormányzati intézmények vezetői, a gazdasági társaságok ügyvezetői,
Sajtó képviselői, érdeklődő állampolgárok,
Jakucs Mária és Csikós Anikó jegyzőkönyvvezetők

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, a
meghívottakat, köszöntötte az intézményvezetőket, 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 testület teljes létszámmal jelen volt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Betkó József és Béres János képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 12 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
624/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Betkó József és
Béres János képviselőket.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. Az eredetileg kiküldött meghívóban 40
napirendi pont szerepelt. Az elmúlt napokban több kiegészítést is kaptak az egyes napirendi
pontokhoz. Plusz 41. napirendi pontként javasolta a XIV. Szaloncukor Kupa költségei tárgyú
előterjesztést megtárgyalni. Így 42. napirendi pont lenne a bejelentések.
A Zárt ülésre eredetileg öt napirendi pont megtárgyalását tervezték. Javasolta, hogy 6. napirendként a
Dévaványai hulladékszállítással kapcsolatos témát tárgyalják meg. Az ehhez kapcsolódó írásos
anyagot az ülés megkezdése előtt kapták meg a képviselők.
Megkérdezte van e a napirendre vonatkozóan más javaslat, vélemény.
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Nagyné Perjési Anikó képviselő kérte, hogy az elmúlt ülésen elnapolt Pásztor János utca fásítási
kérelme tárgyú előterjesztést ismét tűzze napirendre a képviselő-testület. Szeretné, ha most döntés
születne a kérelemről.
Marton Dániel képviselő megjegyezte, emlékezete szerint a testület nem elnapolta, hanem a
képviselő asszony visszavonta ezt az előterjesztést.
Várfi András polgármester egyetértett a fentiekkel, a maga részéről nem támogatta a téma napirendre
tűzését.
Felkérte a képviselő-testületet, döntsenek a képviselő asszony kérelméről, a Pásztor János utca fásítási
kérelme tárgyú előterjesztés napirendre tűzéséről.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett a kérelmet
támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
625/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Pásztor János utca fásítási kérelme tárgyú
előterjesztést az ülés napirendjére tűzi 42. napirendi pontként.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte a képviselőket, hogy a fentiekben elmondott, illetve a hozott
döntésre is figyelemmel szavazzanak az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
626/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozata meg:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója
2. Beszámoló a kötvényből származó forrás 2011. III. negyedévi menedzsmentjéről
3. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet módosítása
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
5. Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről, a sportról és a közművelődésről szóló
önkormányzati rendeletek módosításának második fordulós tárgyalása
6. Az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
7. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása I. forduló
8. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételről szóló
önkormányzati rendelet módosítása I. forduló
9. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet módosítása I. forduló
10. Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló önkormányzati
rendelet módosítása I. forduló
11. 2012 évi víz és csatornadíjak
12. Víztározó felújítása
13. Az egészségügyi-háziorvosi alapellátás területén kialakult helyzet megoldására javaslat
elfogadása
14. Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás háziorvosok kérelme
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15. A Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területével kapcsolatos döntés
16. Idősek Otthona fejlesztése, bővítése
17. Beszámoló a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2011.
évi tevékenységéről, valamint az intézményi SZMSZ módosításának elfogadása
18. Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulásból való kiválással kapcsolatos döntések
19. Megállapodás a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvánnyal az IKSZT működtetésére
vonatkozóan
20. Belvíz-védelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának kiegészítése
21. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása együttműködési kérelme
22. Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2012 évi
működési hozzájárulás
23. A Békési Kistérségi Társulás és az Antenna Hungária Zrt. között fennálló haszonbérleti
szerződés módosítása
24. Bérbe adott ingatlanok, helyiségek és területek bérleti díjainak módosítása
25. Zöldpark Nonprofit Kft-nél cégvezető intézményének bevezetése
26. KÖZOP pályázat benyújtása Gyomaendrőd vasúti állomásán rakodóudvar kialakítására
27. Start Közmunkaprogram végrehajtása
28. 2011 évi csatorna karbantartási és járdajavítási közmunkaprogram beszámoló
29. A Gyomaközszolg Kft. I.-III. negyedévre vonatkozó hulladékszállítás teljesítéséről szóló
beszámoló
30. Helyi autóbusz-közlekedés változásai
31. Forgalomszabályozás
32. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
33. Közvilágítási hálózat bővítése
34. Ifjúsági lakótelepen új játszótér építése
35. Esze Tamás utcai útjavítás
36. Képviselői alap létrehozása
37. Lemondás tiszteletdíjról
38. A Körös Kézilabda Klub Egyesület kérése
39. Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme
40. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
41. XIV. Szaloncukor Kupa költségei
42. Pásztor János utca fásítási kérelme
43. Bejelentések
Határidő: azonnal
A következőkben a Polgármester szólt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Nagyon fontos esemény volt a város életében, hogy október 29-én megnyílt a Kállai Ferenc kiállítás a
városháza dísztermében. Nagyon sok látogatója volt, gyermekek, felnőttek egyaránt érdeklődtek.
Örülünk, hogy a művész úr a gyomaendrődi emlékeit méltán ápolta és megfelelően gondoskodott róla
halála után is. Özvegye pedig rendkívül nagylelkű adományt tett Gyomaendrődnek.
November 11-én részt vett az Országos Katasztrófavédelem értekezletén, ahol többek között
elhangzott, hogy a gyomaendrődi önkéntes tűzoltóság megmarad, önkormányzati tűzoltóság
formájában. A támogatás mértéke azonos mértékű lesz az idei évivel. Elképzelhető, hogy szükség lesz
önkormányzati támogatásra is, de a biztonságunk érdekében áldoznunk kell arra, hogy az e jól működő
tűzoltóság továbbra is tudjon működni.
November 17-én a Tisza Kálmán Szakképző Iskola Gyomaendrődi telephelyén részt vett egy nagyon
remek szakmai napon. A városunkban meghatározó szerepet tölt be ez az iskola, ahol jelenleg 500
gyermek tanul, amely az igazgató elmondása szerint 700 főre is nőhet.
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Szintén a tűzoltósággal kapcsolatos, hogy a Német testvérvárosunkból Schöneckből egy szépen
felújított tűzoltó gépjárművet kapott a helyi tűzoltóság, melyet ünnepélyes keretek között adott át
Ludger Stüve polgármester úr.
Az ütemterv szerint november 24-én lett volna a képviselő-testület soron következő ülése, viszont
ezen a napon Kehidakustányban volt a Magyar Fürdővárosok Szövetségének közgyűlésén. A
közgyűlésen a szövetség az elnökség soraiba választotta.
November 25-én egy hulladéklerakó telepet tekintett meg, ami az ország egyik legnagyobb
hulladéklerakója. Ennél a lerakónál elérte az a település, ahol felépült, hogy nem fizet megsemmisítési
díjat. Ezt lehet nem ártott volna annak idején, Gyomaendrődön is elérni. Ha már nem vagyunk
többségi tulajdonosok, de legalább ennyi előnyünk származott volna, hogy itt van a hulladéklerakó
telep.
Szólt még a kalandpark építése témáról. Mint ismeretes az Insula Bau Kft. vállalkozásnak volt egy
olyan kezdeményezése, hogy az Erzsébet ligetben kalandparkot kíván építeni. Önmagában ez egy
nagyon jó ötlet, hiszen turistákat csábíthat Gyomaendrődre. Az viszont, hogy erre megfelelő hely lehet
a liget, arról szakértői véleményeket kértek, melyek nem voltak egyértelműek. Szelekovszki László
szakértő kifejezetten ellenezte, hogy a ligetben épüljön meg a kalandpark. Szarvas Város Jegyzője
közmeghallgatást rendelet el ebben a témában, majd, mint engedélyező hatóság nem engedélyezte a
ligetben a kalandpark létesítését. Hangsúlyozta, az ötlet nagyon jó, és lehet a városnak más olyan
helye is, ahol az megépíthető lenne. Szóba került az ifjúsági tábor területe, viszont az ott lévő fák nem
felelnek meg erre a célra. A pályázó kft. is kereste a lehetőségeket, és Körösladány, Dévaványa út
közötti erdőt találták alkalmasnak. Szeretnének ehhez az állami tulajdonhoz hozzájutni, hogy ott
megépülhessen a kalandpark. A maga részéről erre vonatkozóan egy támogató levelet is
megfogalmazott, hogy legyen Gyomaendrődön egy kalandpark.
A következőkben a Városi Képtár, és az azt működtető Kuratórium működéséről kívánt szólni.
Meggyőződése, hogy nekünk, Gyomaendrődieknek magunknak kell megoldanunk dolgainkat. Sokak
előtt ismert a Pap Zsigmond hagyaték eddigi története. Lényegében az akkori döntés, egy mérföldkő a
városi képtár működésének megváltozásában. Változott a kuratórium személyi összetétele, az elnök
személye, és megtörtént az átadás-átvétel. Dr. Farkasinszky Erzsébet, képviselőasszony személyesen
kereste fel, és átadott egy a Polgármester és a Képviselő-testületnek címzett levelet. Felkérte Megyeri
László aljegyző urat olvassa fel a levelet.
Megyeri László aljegyző felolvasta a levelet, mely a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Várfi András polgármester elmondta, ugyan ebben a témában Kóris Györgyné a Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Kuratórium elnökétől is kapott egy levelet. A levél
felolvasására ismét felkérte Megyeri László aljegyző urat.
Megyeri László aljegyző felolvasta a levelet, mely a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Várfi András polgármester elmondta, a Képviselő asszony levelében felszólította arra, hogy az általa
felsoroltakat vizsgálja ki. Megítélése szerint nem a Polgármester feladata, és nem is a képviselőtestületé, hogy ebben az ügyben vizsgálódjon, ez a kuratórium ügye.
Helyesnek tartotta, hogy az ügyben érintett valamennyi fél meghallgatásra kerülne, ezért átadta a szót
Dr. Szonda István úrnak a kuratórium volt elnökének.
Dr. Szonda István az említett Katona György grafikusművész által képeket mutatott be a
közönségnek, mely képek az Endrődi Népházban vannak elhelyezve, mint ahogy arról tájékoztatta is
az illetékeseket. A maga részéről ebben a furcsa háborúban, amit itt zajlik, nem kíván részt venni.
Ettől kezdve ez az ügy nem az ő személyes és a Képviselő asszony közötti ügynek számít, ezért a
válaszát nem csak neki, hanem a Polgármester úrnak, a Képviselő-testületnek és a nyilvánosságnak is
szánta.
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Dr. Szonda István által felolvasott reagálás a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyző urat a Dr. Szonda István által kért
ügyeknek a kivizsgálására. Elsősorban, hogy a gyűjtemény szabályosan, a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően működik e.
Ugyanakkor a művésztáborban készült képek önkormányzati tulajdonba történő fogadásáról készüljön
külön előterjesztés.
Hangsúlyozta, mivel a képtárban az átadás-átvétel megtörtént, így a felmerülő problémákat a feleknek
kell rendezni egymás között.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő sajnálatosnak tartotta, hogy a mai testületi ülésen realizálódott
az a kérése, melyet kb. 6 hónappal ezelőtt tett fel szóban és sokáig várta, hogy valami választ kapjon a
28 db képpel kapcsolatban. A 28 db képről egy kiadvány jelent meg 2010-ben Szonda István
szerkesztésében. A könyvnek a másolatát Polgármester úrnak és Jegyző úrnak is átadta. Ha Szonda úr
jelezte volna a 6 hét alatt, hogy ezek a képek az endrődi Közösségi Házban vannak elhelyezve, és a
képtár tulajdonát képezik, nem jelentett volna semmi problémát.
Mint tudjuk a kuratórium működése jogilag 2010. május 31-én lejárt, 2010. december 31-ig volt
megerősítve. 2011. február 24-én egy nem megújított kuratórium, hogyan tudta volna fogadni a Pap
Zsigmond hagyatékot? A kuratórium megújult, 2011. július 22-én megkapta a működéséhez szükséges
jogi formát, és teszi a dolgát. Amennyiben bármiféle probléma van a működésbe, állnak elébe.
Mint említette a kiadványban szerepel ez a 28 db alkotás. A 2011. február 24-i testületi ülésen Dr.
Szonda István úr jelezte, hogy ez a 28 db kép a Vidovszky Képtár tulajdona.
A képtár kuratóriuma december 3-án szombaton összeül, és ott ezekre a kérdésekre a kuratóriumnak
van joga választ adni. Szeretné, ha ezek a dolgok a helyükre kerülnének. Hangsúlyozta, ő a városban
senkinek nem beszélt arról, hogy Szonda úr hová tette ezeket a képeket. A Jegyző úron kívül és a
bizottsági ülésen kívül, és Kórisnén kívül ezt ő másnak nem jelezte.
Sajnálta, hogy a városban ilyen indulatokat gerjeszt a nem pontosan végzett munka.
Nagyné Hirsch Katalin Debrecenből érkezett festőművész a művésztársai képviseletében szólt hozzá.
Gyomaendrődre mindig nagyon szívesen, nagy szeretettel járnak, ahol nagyon szerény körülmények
között kell, hogy alkossanak, de attól nagyobb szeretettel. Személy szerint kétszer volt szerencséje
részt venni az itteni művésztáborban. Mindig is örömmel adták, és adják ezután is egy-egy alkotásukat
a városnak. Döbbenetét fejezte ki azért, amit itt most hallott, hogy egy városnak adnak, és ilyen
körülmények között huzavonáznak egy olyan Professzornak az adományán, aki nem Debrecennek,
hanem Gyomaendrődnek szándékozott adományozni több millió Ft értékű alkotásokat, mely szándékát
bizalom hiányában végül visszavonta. Ettől nagyobb szégyent el sem tud képzelni.
Ismételten megköszönte, hogy befogadják a művésztábor részt vevőit. Jövőre is nagyon szívesen
jönnek. Bízott benne, hogy a felmerült problémák megnyugtatóan rendeződnek.
Dénes Zoltán egyetemi docens elmondta, annak idején, amikor Vaszkó Irénke, Gyomaendrőd
Díszpolgára nyugdíjba készült, ő ajánlotta neki Szonda István urat, hogy ő lehet a legméltóbb utódja.
Szonda István kiváló képességű, tisztességes ember, aki a debreceni egyetemi felvételin kiválóan
teljesített. Ez alapján lett lehetőség arra, hogy Ujváry Zoltán és Barta Elek professzorok és személye
lejönnek Endrődre és elindítsák azt a munkát, amit már Vaszkó Irén elindított azzal, hogy annak idején
meghívta Endrődre Erdélyi Zsuzsanna világhírű néprajzkutatót, aki az Endrődi Betlehemest tisztázta,
ami mára már világhírű.
Később, 1997-ben Ujváry professzor úr nyugdíjba ment, aki gömör kutatással foglalkozott. Őt követte
Barta professzor ú, aki pedig a parcium kutatással foglalkozott. A parciumról tudni kell, hogy ennek
nyugati pontja Gyomaendrőd. Ezzel kapcsolatban most jutottak oda, hogy sikerült a néprajz tanszék
válságkezelő programjába a Népek Együttélése a Kárpát medencébe programon belül a román-magyar
etnikai együttélést „szalonképessé” tenni. Ennek több nyilvánvaló ténye is megmutatkozott Endrődön
is. Most jutottak el oda, hogy Erdélyi Zsuzsanna 90 éves, akinek óriási tárgyi hagyatéka van, aminek
kezelését bizonyára rájuk fogja bízni. Egy Gyomaendrőd-Nagyvárad közötti Szent László zarándok
utat szándékoznak kiépíteni, melynek szerves része ez a művésztelep, melyet össz művészeti teleppé,
tematikus művészteleppé fogják kialakítani.
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Hangsúlyozta, hogy mindenképpen jónak tartják, hogy ezek az értékes alkotások, mint a Holló
gyűjtemény, Katona György kollekciók itt a Gyomaendrődi képtárban kerültek elhelyezésre. Az
Erdélyi Zsuzsa hagyatékot az említett zarándokút mellett szeretnék elhelyezni. Gyomaendrődön lesz
egy kiállítás, Újirázon, Komádiban és Körösszakálban. Egy világ jelentőségű zarándokutat
szeretnének újra építeni, mint amilyen most Sárospatak és Kassa között képződik.
Kérte, hogy Dr. Szonda István által elért érdemekre úgy tekintsenek, hogy ő az, aki nagyon keményen
megdolgozott ezekért az érdemekért. Az, hogy valaki PhD fokozatot, Holló díjat szerezzen, az a
legnagyobb elismerés világszinten. Az, hogy neki a világszintű barátai jönnek, ide Gyomaendrődre az
csak emeli az itteni kultúra színvonalát. Ők, tudósok, művészek nem foglalkoznak a politikával és
Szonda Istvánt mindig is arra tanították, hogy pártsemleges legyen. Ennek jegyében Luci János
művészúr Gyomaendrőd belvárosát ábrázoló képét adta át a képviselő-testületnek, köszönettel azért,
hogy művésztábort befogadták Gyomaendrődre.
Várfi András polgármester megköszönte a képet és a hozzászólásokat. Továbbra is az volt a
véleménye, hogy ezeket a dolgokat le lehetett volna rendezni anélkül, hogy azok ide kerültek volna a
testület elé.
Nagyné Perjési Anikó képviselő egy jeles eseményről kívánt beszámolni: szeptember 13-án
kezdeményezett képviselők kerekasztal beszélgetésén elhangzott, hogy Gyomaendrőd egyik lehetséges
kitörési pontja a turizmus fejlesztése. Szabadsága idején a Dunántúlon tanulmányozta az ottani
turisztikai egyesületeket, szervezeteket, azok működését. Kíváncsivá tette, hogyan lehetséges az, hogy
a mai gazdasági helyzetben a turisztikai mutatójuk az egekben járnak. Nő a vendégéjszakák száma, nő
az idegenforgalmi bevételük. Szeretné a Gyomaendrődön a turisztikában tevékenykedő emberekkel is
megismertetni a máshol már jól működő TDM szervezetet és rendszert. Kérte a Képviselő-testület és a
Polgármester támogatását, aki elmondta, jól ismeri a TDM szervezet működését, jónak tartja és az
önkormányzat támogatásáról biztosította. Ezután hosszas egyeztetéssel, szervezéssel megszületett a
turisztikai fórum, melyet 2011. november 4-én a Katona József Művelődési Központban tartottak. A
fórumon részt vevők maradandó élményeket szerezhettek arról, hogy az önkormányzat és a gazdasági
szereplők a lakosok összefogásával szinte mesébe illő eredményeket tudnak elérni. Szalóki Jenő
személyében egy olyan polgármestert ismerhettek meg, akinek városa iránti szeretete példaértékű.
Számunkra szokatlanul úgy beszélt, hogy az eredményeket elértük, a hibákról pedig úgy, hogy
hibáztam. Bemutatta az a közel 10 éves utat, amit Gyenesdiáson bejártak. Elmondta, hogy az egyesület
nem tudott volna ilyen sikeresen működni, az önkormányzat pozitív hozzáállása és akarat nélkül.
Természetesen voltak nehézségek, de ezeket a közös cél elérése érdekében, közösen mindig meg
tudták oldani. Az előadás végére láthattuk, hogy Gyomaendrődnek is milyen utat kell bejárni a
turisztikai gazdasági eredmények eléréséhez. A konferencián résztvevők közül önkéntes jelentkezés
alapján felállt az a 14 főből álló, lelkes a helyi turizmusban érdekelt gazdasági résztvevőkből álló
előkészítő csapat, akik megtartották első munkaértekezletüket az egyesület megalakítása
előkészítésére. Közösen elkészítették beadványukat a Polgármester úr és a Képviselő-testület felé,
mely reményeik szerint a következő testületi ülésen tárgyalásra kerül, és pozitív döntés esetén
megkezdődhet az önkormányzattal a közös munka.
Lehóczkiné Timár Irén az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az idei évben harmadik alkalommal csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszerhez. Az 526/2011. Gye. Kt. határozat szerint Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok elbírálását az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe utalta. A pályázatok benyújtási határideje 2011.
november 14-e volt.
Az ösztöndíjpályázat „A” típusára a felsőoktatásban résztvevő hallgatói jogviszonnyal rendelkezők
pályázhattak. Ők 31-en nyújtottak be pályázatot határidőre.
Az ösztöndíjpályázat „B” típusára a 2011/2012-es tanévben érettségiző vagy már érettségizett, de
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert tanulók pályázhattak. Amennyiben felvételt
nyernek felsőoktatási intézménybe és megfelelnek a pályázati kiírásnak, akkor folyósítható számukra a
pályázati támogatás.
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Az ösztöndíjpályázat „B” típusára 3-an nyújtottak be pályázatot határidőre.
Mind a 34 pályázat megfelelt a pályázati kiírásnak, melyről a pályázati szabályzatnak megfelelően
tájékoztatást nyújtunk.
További napirend előtti hozzászólás, bejelentés nem volt Várfi András polgármester beszámolt még a
szabadságának alakulásáról. Október 31. napjától november 8. napjáig összesen 8 nap szabadságot
töltött le.
Személyes érintettsége miatt kérte a képviselőket zárják ki a döntéshozatalból.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
627/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármester urat kizárja a
szabadságának alakulásáról szóló döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – Várfi András polgármester nem szavazott – az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
628/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Várfi András polgármester
2011. október 31. napjától november 8. napjáig összesen 8 munkanap szabadságot töltött le.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse a
költségvetési koncepció főbb számadatait.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját a
város intézményei és polgármesteri hivatala a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló
T/4365. számú törvényjavaslata alapján került összeállításra. A koncepció az elmúlt évi számadatokra
épült, abból indult ki, úgy, hogy a koncepció összeállítására vonatkozó szabályoknak megfeleljen.
2012 évi költségvetés várható bevétele 2.519.945 e Ft, míg a kiadás 3.212.114 e Ft. A koncepció első
körben 692.169 e Ft forráshiánnyal számol.
A Pénzügyi bizottság részéről elhangzott, hogy a kötvény visszafizetésére különös gondot kell
fordítani.
A költségvetési koncepciót valamennyi bizottság megtárgyalta és javasolta annak elfogadását, a
rendelet megalkotásánál a döntési javaslatban felsorolt alapelvek érvényesítését.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte, mivel a koncepciónak ez az első fordulós tárgyalása,
így a költségvetési törvény, valamint az önkormányzati törvény elfogadását követően, nyilván, hogy a
törvényeknek megfelelően a koncepciónkat át kell majd dolgozni február 15-ig, a rendelet
megalkotásának időpontjáig.
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Dr. Csorba Csaba jegyző megerősítette a fent elmondottakat. A koncepció a rendelkezésre álló
információk alapján épült fel, egyrészt az Országgyűlés által megfogalmazott irányelvekből, másrészt
a helyi adatokból, ismeretekből. Ezek legnagyobb része az intézményi adatok, az ő költségvetésükkel
kapcsolatos elképzelések – bér és működéssel kapcsolatos kiadások és a felújítással kapcsolatos
kiadások. A másik nagyobb tétel, az adótétel, hiszen az önkormányzat jelentős bevétele az
adóbevételekből képződik. Ugyanakkor az egyéb felújítások, nagyberuházások, melyeket számba kell
venni a koncepció készítésénél. A költségvetés készítését számtalan olyan jogalkotási esemény
befolyásolja, ami meghatározza a bevételeket, kiadásokat. 2012 év az államháztartás önkormányzatot
érintő alrendszerének az egyik legnagyobb változás lesz, mert alapvetően változik az önkormányzati
törvény, továbbá változik az oktatással kapcsolatos törvény, ami jelentős része az önkormányzat
működésének. Változik az egészségüggyel kapcsolatos jogi szabályozás, és a vízi közmű vagyonnal
kapcsolatban is van jogalkotási folyamat. Elképzelhető, hogy a jogalkotási folyamatok december
végéig lezárulnak, ami azt jelenti, hogy jelentősen megváltozhatnak a koncepció sarokszámai.
Amennyiben a testület a koncepciót elfogadja, úgy a jogalkotással párhuzamosan történik a
költségvetési rendelet összeállítása.
Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a megyei önkormányzatok vagyonrendezésével
kapcsolatos jogszabály, valamint az alkotmány módosítása megjelent, melyek ugyancsak érintik az
önkormányzat napi működését.
Poharelec László képviselő megkérdezte, a helyi adórendelet módosítására meddig van módunk,
lehetőségünk.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, ha alapvetően a felhatalmazó rendelkezésekbe nem
történik változás a helyi jogalkotás tekintetében, akkor a jelenlegi szabályozás szerint november 30-ig
teheti meg a testület a helyi adórendelet felülvizsgálatát, az egyes adótételek módosítását. Információk
szerint a törvényalkotó részéről lényeges változás nem várható a helyi adókra vonatkozó
szabályozásban. Mint az a sajtóban is olvasható volt, az ebadó tekintetében nyílik meg a
rendeletalkotási lehetősége az önkormányzatnak.
Várfi András polgármester további kérdés, hozzászólás nem volt felkérte a képviselőket szavazzanak
a költségvetési koncepcióról.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
629/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város 2012. évi
költségvetési koncepciójának beterjesztését tudomásul veszi.
A költségvetési rendelet tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését javasolja
biztosítani:
 A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és
a kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
 működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni,
 biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését,
 az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján
kell kialakítani.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2011. III. negyedévi menedzsmentjéről
Várfi András polgármester köszöntötte Fenyvesi Beát a Budapest Priv-Invest Kft. képviselőjét, és
felkérte az előterjesztés rövid ismertetésére.

926

Fenyvesi Bea elmondta, a kötvényből származó forrás III. negyedévi alakulása a Kft. által készített
beszámolóból olvasható. Továbbra is forintban áll a kötvényforrás rendelkezésre, illetve a mai napon
bővült 2022 állampapírral is. A legutóbbi beszámoló során kérésként fogalmazódott meg, hogy
készítsenek egy tájékoztatást arról, hogy a kibocsátás óta mi történt a kötvényforrás menedzsmenttel, a
kötvényforrás portfólió hogyan alakult. A portfolió jelenlegi állománya 736,93 millió Ft, a megtermelt
hozam a kibocsátás óta összesen 301 millió Ft, mai 8,9 %-os hozamszintnek felel meg, ami 57 millió
Ft-os többlethozamot jelent az önkormányzatnak. A felhasznált összeg a kibocsátás óta 562.592 millió
Ft volt, amiből kamatfizetésre 76,43 millió Ft, tőketörlesztésre 188.87 millió Ft, fejlesztésre 297.29
millió Ft került felhasználásra.
Márjalaki József a Pénzügyi bizottsági elnök elmondta, a bizottság a beszámoló elfogadását
javasolja. Hangsúlyozni kívánta, hogy a Priv-Invest Kft. –vel a kötvényből származó forrás
menedzselésére kötött megbízási szerződés december 31. napjával lejár. Ebből következően a
bizottság részéről megfogalmazódott, hogy felkérik, Polgármester Urat számoljon be a Képviselőtestület soron következő ülésén azon tárgyalásokról, amelyeket folytatott a 2011. augusztusi
képviselő-testületi ülésen elhangzott kérdésekkel kapcsolatban, illetve terjesszen javaslatot a
Képviselő-testület elé a kötvényből származó forrás 2012. január 1. napjától történő kezelésére
vonatkozóan.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, napjainkban, amikor a világ van válságban, nem
egyszerű sem egy ország sem egy város gazdaságát kezelni.
A fent említett kérdésekkel kapcsolatban felkereste az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
ügyvezetőjét, aki elmondta, hogy felkérése a pénzintézet megadja az ajánlatét a kötvényből származó
forrás kezelésére vonatkozóan. Erre azonban nem került sor, mert december 31-ig Priv-Invest Kft. a
kötvényforrás kezelője. Ennek megfelelően a decemberi ülésen kell majd dönteni ebben a kérdésben.
Befektetési társaságokkal is folytattak tárgyalásokat, de mivel ez a kötvény már a kibocsátáskor sem
volt jó kondíciójú, mivel 10 évre kötöttük, 3 év türelmi idővel, ezért ezek a társaságok nem tudtak
ajánlatot tenni. A pénzügyi szakértők általában azt javasolják, hogy ebben az időszakban jobbak a
rövid lekötések. A Priv-Invest Kft. részéről elhangzott olyan információ is, hogy ezt a kötvényt
kifizetné az önkormányzat és új kötvényt bocsátana ki. Ezzel a lehetőséggel akkor lenne célszerű élni,
ha a költségvetésünket valami veszélyeztetné, de ilyenről nincs szó.
Ha visszagondolunk a kezdetektől fogva akár az előző testület, akár a jelenlegi minden esetben
elfogadta a Priv-Invest Kft. beszámolóját a kötvény kezeléséről. Megítélése szerint, akkor, amikor
ennyire labilis a pénzpiac, abban gondolkodni, hogy nem kell a tanácsadó, hanem majd a trezsöri
szolgálat megteszi – ami esetünkben a Raiffeisen Bank, nyilván, hogy egy saját bank maga ellen nem
fog a városnak kedvezőbb üzleti lépéseket tenni. Mindenképpen helyesnek tartotta, hogy ha van
pénzügyi tanácsadó.
Összegezve, az eddig ismeretek alapján véleménye szerint nem kellene pénzügyi tanácsadót váltani.
Márjalaki József bizottsági elnök hangsúlyozta, a Priv-Invest Kft.-nek kifizetett sikerdíj nagysága
miatt merült fel a váltás gondolata. Az előző negyedéves beszámolóban látszott az, hogy a Kft
átlagban 5.75 % körüli kamatot ér el. Ha megnézzük a különböző bankok ajánlatait, ez a kamatmérték
kezelő nélkül is elérhető lenne.
Fenyvesi Bea hozzáfűzte, az elmúlt negyedévben valóban 5.8 %-os hozamnak felelt meg, viszont nem
kell elfelejteni, hogy januárban a kötvényforrás 90 %-ban Euróban állt rendelkezésre, amiből forint
szintű kamatot ért el a Kft, csak azért, hogy az önkormányzat nem kapjon rosszabb kamatot. Kérte,
hogy az eddigi összes teljesítést 2008 óta a kibocsátás óta nézzék, ne csak egy negyedévet kiragadva.
Mivel a Raiffeisen Banknál a kötvényforrás fejlesztési célra bár mikor elvihető, így mód van arra,
hogy az önkormányzat áttegye más pénzintézetbe ezt a pénzt, ahol esetleg kedvezőbbek a betéti
kamatok. Nem feltétlen kell a Raiffeisen Bankhoz ragaszkodni.
Várfi András polgármester elképzelhetőnek tartotta, hogy bizonyos pénzösszeget áttegyenek, akár az
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetbe, ahol hosszabb időre le lehetne kötni, viszont kérdés, hogy
hogyan alakul a forint árfolyama, meddig lesz stabil ez a fizető eszköz még ezen is a szinten is.
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Javasolta, hogy a döntési javaslatnak megfelelően a beszámolót fogadja el a testület. Ugyanakkor, ha a
képviselők a pénzügyi bizottság javaslat alapján úgy ítélik meg, a bizottság készítsenek egy
előterjesztést arra vonatkozóan, hogy új szerződést kötünk, vagy más megoldást találunk a kötvény
kezelésére vonatkozóan.
Toldi Balázs alpolgármester kérdésként tette fel, egy hónap alatt hogyan fogja tudni a bizottság
elkészíteni javaslatát ajánlatok hiányában. 2011. december 31. napjával lejár a szerződésünk a PrivInvest Kft.-vel, mi lesz, január 1-től. Javaslatot csak akkor tud a bizottság beterjeszteni, ha van ajánlat.
Arnóczi István János képviselő hangsúlyozta, mint ahogy elhangzott az augusztusi ülésen kérték fel
Polgármester urat, hogy a szeptemberi ülésre új ajánlatokat kérjen be, nem csak a számlavezető
pénzintézettől, hanem környékbeli pénzintézetektől is. Három hónap alatt viszont nem történt semmi.
Most a pénzügyi bizottságra akarnák ráhárítani ezt a feladatot, akinek ajánlat bekérésre sem lesz több
ideje egy hétnél, amiből aztán dolgozzon ki egy koncepciót és azt terjessze a testület decemberi
ülésére. Ezt a maga részéről visszautasította.
Márjalaki József bizottsági elnök véleménye szerint is nem a bizottság tisztje az, hogy bekérje az
ajánlatokat. A bizottság feladata, hogy a beérkezett ajánlatokat vitass meg, és azok közül a legjobbat
válassza ki. Az ajánlatok bekérésére az utasítást a hivatal felé kellene megadni, a beérkező ajánlatokat
a pénzügyi bizottság ülésére beterjeszteni, majd a testület decemberi ülésen meghozni a döntést.
Várfi András polgármester lezárta a témát, és felkérte a képviselőket, hogy elsőként a beszámoló
elfogadásáról szavazzanak.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
630/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Budapest Priv-Invest Gazdasági
Tanácsadó Kft. beszámolóját a kötvényből származó forrás 2011. III. negyedévi
menedzsmentjéről.
Határidő: azonnal
A következőkben az elhangzott véleményekre, javaslatokra figyelemmel javasolta határozatban
rögzíteni, miszerint a képviselő-testület utasítja a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályát, hogy a
helyi pénzintézetektől (Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, OTP Bank és a K&H Bank) valamint a
Budapest Priv-Invest Kft –től kérjen be ajánlatokat a kötvényből származó forrás 2012. január 1.
napjától történő kezelésére vonatkozóan. Az ajánlatokat úgy kell bekérni, hogy azokat a Pénzügyi
Bizottság meg tudja tárgyalni, és javaslatát elő tudja terjeszteni a képviselő-testület december 22-i
ülésére.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
631/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát,
hogy a helyi pénzintézetektől (Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, OTP Bank és a K&H
Bank) valamint a Budapest Priv-Invest Kft –től kérjen be ajánlatokat a kötvényből származó
forrás 2012. január 1. napjától történő kezelésére vonatkozóan.
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Az ajánlatokat úgy kell bekérni, hogy azokat a Pénzügyi Bizottság a 2011. december 13-i
ülésén meg tudja tárgyalni, és javaslatát elő tudja terjeszteni a képviselő-testület december 22-i
ülésére.
Határidő: 2011. december 9.
Felelős: Várfi András polgármester
Fenyvesi Bea megjegyezte, a Priv-Invest Kft. megküldte a következő évre vonatkozó ajánlatát, ami
nem változott a megbízási díj tekintetében. Amennyiben a decemberi ülésen nem születne döntés,
vagy úgy dönt, hogy a nem a Priv-Invest Kft-vel kíván további szerződést kötni, de még nem lesz meg
az új szerződés, addig nagyon szívesen segítik a Pénzügyi osztály munkáját, ellátják a kötvényforrás
kezelését.
3. Napirendi pont
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnököt ismertesse a rendelet
módosítás lényegét.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi
felülvizsgálat keretében megvizsgálta a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatát és azzal kapcsolatban több törvényességi észrevételt tett. Az észrevételeket
megvizsgálásra és elfogadásra kerültek. Ennek megfelelően megtörtént a rendelet módosítása, melyet
az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.
Poharelec László képviselő kérte, hogy az egyes határozatokban meghatározott határidők betartására
figyeljenek oda. Ugyanakkor észrevételezte, hogy vannak olyan bizottsági, testületi döntések, melyek
nincsenek végrehajtva, minek hoznak akkor döntéseket. Ezért ki a felelős? Ha elnapolnak egy döntést,
meg kell határozni, annak határidejét, hogy meddig. Ezt az SZMSZ-be le kell szabályozni. Továbbá a
bizottsági döntések kerüljenek be a testület elé kerülő döntési javaslatba. Amennyiben azzal valaki
nem ért egyet, tehet módosító javaslatot. Jelen ülésen is van olyan előterjesztés, mellyel kapcsolatban
a bizottság hozott egy döntést, de a döntési javaslat attól teljesen eltér. Ebből a szempontból teljesen
fölösleges a bizottságnak ülésezni.
Jó lenne továbbá, ha a testületi üléseket a várost érintő kérdések megbeszélésével kezdenék. Az egyéb
dolgok megbeszélését tegyék az érdemi munka után.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, jelen előterjesztésben a kormányhivatal észrevétele alapján
kerül sor az SZMSZ módosítására. A képviselő úr által felvetett módosításokról vagy a következő
testületi vagy a januári ülésen önálló napirendi pont keretében kellene beszélni.
Poharelec László képviselő módosító indítvánnyal élt, miszerint a soron következő testületi ülésre az
általa felvetett módosításokról, az SZMSZ ezeknek megfelelő módosításáról készüljön előterjesztés.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, a napirend előtti felszólalás jelenleg szabályozva
van a szervezeti és működési szabályzatban. Ezzel a kérdéssel foglalkozott a képviselő-testület, de
természetesen erre decemberben vissza lehet térni, újra meg lehet vizsgálni.
A döntési javaslatokban a határidő és a felelős minden esetben megjelölésre kerül. A testületi ülésen
elnapolásra kerülő témák általában a soron következő ülésre vissza szoktak kerülni. Ilyen esetekben
célszerű lenne úgy eljárni, hogy a módosító javaslatot tevő képviselő határozza meg, hogy az elnapolt
téma a testület melyik ülésére kerüljön vissza.
Megyeri László aljegyző jelezte, amennyiben generális módosítást kíván a képviselő-testület a
működési rendjébe bevezetni, akkor nem javasolná, hogy már a decemberi ülésen döntsenek. Ebben az
esetben alapjaiban át kell gondolni, elveket kellene lefektetni. A jelenlegi érvényes szabályzat szerint
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bár ki készíthet előterjesztést, aki erre jogosult. A beterjesztő szakmai álláspontját, véleményét,
döntési javaslatát viszi a testület elé, melyet a bizottságok előzetesen véleményeznek. Ebben a
tekintetben a bizottságok nem döntéshozó, hanem véleményező, javaslattevő szervek. Ezek a
bizottsági vélemények megjelennek az előterjesztésben, majd ezeket és az előterjesztő által
beterjesztett döntési javaslatot mérlegelve hozza meg aztán a testület, mint döntéshozó szerv a
döntését. Amennyiben ezen változtatni szeretne a testület, az már alapvető működési elv. Ebben az
esetben úgy kell a szabályzatot módosítani, hogy a képviselő-testület elé csak bizottság terjeszthet be
döntési javaslatot. Nyilván, hogy ez a bizottság elnöknek jelentene problémát, hogy neki, mint
társadalmi megbízatású képviselőnek kelljen a döntési javaslatokat megfogalmazni.
Véleménye szerint az elmúlt 21 év alatt a testület működési szabályzata és megérett egy cserére,
viszont ezzel érdemes lenne megvárni az önkormányzati törvény módosítását. Addig azonban a
testületnek célszerű lenne erről beszélgetni, a frakcióknak egyeztetni, alakítsanak ki egy elvet, ezt
gyűjtsék össze egy csokorba, és amikor úgy gondolják, hogy most már helyes, akkor írják hozzá a
normaszöveget.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, amennyiben a bizottsági vélemény nem egyezik meg a
döntési javaslattal, azt a bizottság bár mely tagja jelezheti az ülésen, ahhoz nem feltétlen kell az
SZMSZ-t módosítani.
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő véleménye szerint esetleg egy pontban szerepelhetne a
bizottságok javaslata, így nem az ülésen kellene módosító javaslatokat tenni, hanem a javaslatok közül
a testület kiválaszthatná a számára legmegfelelőbbet. Sokkal egyszerűbb lenne a testületi munka, az
SZMSZ módosításával pedig célszerű megvárni az új önkormányzati törvény megjelenését.
Poharelec László képviselő megítélése szerint csak egy apró dolgot kért azzal, hogy a döntési
javaslatba legyen benne a bizottság javaslata, véleménye. Ugyanakkor, ha egy témát elnapolnak, akkor
határozzák meg, mikorra kell visszahozni. Amennyiben mód és lehetőség van rá ezeket az apróbb
módosításokat a decemberi ülésre terjesszék elő.
Dr. Csorba Csaba jegyző felhívta a figyelmet, hogy a testületi ülés előkészítésének menetét több
fordulóban tárgyalta. Ennek eredményeként a soron következő bizottság elnöki munkacsoport ülésére,
az elnökök részére minél több anyagot igyekeznek előterjeszteni. Ez azt eredményezi, hogy sokkal
több idő marad az előkészítésre. Természetesen csúszhatnak be hibák, de ez nem jellemző. Általában a
bizottsági döntések a döntéshozói véleményeknél megjelennek. Az összes döntési javaslatot nézve,
általában 3-4 % ahol esetleg pontatlanul kerül meghatározásra a bizottsági vélemény. Ezek a
pontatlanságok úgy orvosolhatók, ha az ülésen bármely bizottsági tag szóvá teszi, felhívja a figyelmet,
hogy a bizottság más javaslatot fogalmazott meg.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában lezárta a témát, és felkérte a képviselőket,
elsőként Poharelec László képviselő módosító javaslatáról hozzák meg döntésüket, amely szerint a
képviselő-testület utasítja az Ügyrendi bizottságot, hogy készítse elő az SZMSZ módosítását a
decemberi ülésre. A módosítás tartalmi elemei: az előterjesztésben foglalt döntési javaslattól eltérő
bizottsági javaslatok önálló módosító indítványú határozati javaslatkén kerüljenek beterjesztésre,
valamint a napirendi pont elnapolása esetén a határozatban konkrétan meg kell jelölni a az elnapolás
határidejét.
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett
támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
632/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság bizottságot, hogy készítse elő a Képviselő-testület és Szervei
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Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet
módosítását a képviselő-testület decemberi ülésre.
A módosítás tartalmi elemei: a előterjesztésben foglalat döntési javaslattól eltérő bizottsági
javaslatok önálló módosító indítványú határozati javaslatként kerüljenek beterjesztésre,
valamint a napirend elnapolása esetén a határozatban konkrétan meg kell jelölni az elnapolás
határidejét.
Határidő: 2011. december 22.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök
Ezt követően Várfi András polgármester az SZMSZ módosításáról szóló rendelet megalkotásáról kérte
a képviselők döntését a beterjesztésnek megfelelően.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2011. (XI.30.) önkormányzati rendeletét
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés
lép.
(3) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg. A
Képviselő-testületet a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy képviseli. A Képviselőtestület által a bizottságra átruházott hatáskörben hozott döntés kapcsán az önkormányzatot - a
polgármester által adott meghatalmazás alapján - a döntést hozó bizottság elnöke, tagja
képviseli kötelezettségvállalási és utalványozási joggal a jegyző, illetve az általa megbízott személy
ellenjegyzése mellett.
2. § Az SZMSZ 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 2. melléklet tartalmazza.”
3. § Az SZMSZ 15. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(3) A zárt ülésen megvitatott napirendekről, valamint a közérdekű adatot, illetve közérdekből
nyilvános adatot tartalmazó döntésekről az ülést követően a polgármester tájékoztatja a
nyilvánosságot.”
4. § Az SZMSZ 24. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(5) Az állandó bizottságok részletes feladatait és hatásköreit a 2. melléklet tartalmazza. „
5. § Az SZMSZ 26. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„26. § (1) A Képviselő-testület a polgármesteri munka segítésére és folyamatosságának biztosítására
egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós
akadályoztatás esetén az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
elnöke látja el a Képviselő-testület összehívásával, a testületi ülés vezetésével kapcsolatos
polgármesteri feladatokat.
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E joga csak a program szerint tervezett ülésekre, illetve jogszabály által meghatározott összehívási
körre terjed ki. E minőségében eljárva nem gyakorolhatja a polgármestert és alpolgármestert megillető
kizárólagos hatásköröket.
(3) Az alpolgármester a polgármester távollétében naponta a polgármesteri hivatalban intézi az
operatív ügyeket, egyébként hetente legalább egyszer ügyfélfogadást tart.
(4) A polgármester és az alpolgármester közötti munkamegosztást a polgármester szabályozza.
6. § Az SZMSZ 29. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„29. § (1) A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre,
melynek személyi és tárgyi feltételeit éves költségvetésében biztosítja. A Polgármesteri Hivatal jogi
személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
7. § Az SZMSZ 32. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„32. § (1) A Képviselő-testület feladatai ellátásához gazdasági társaságot vagy költségvetési szervet
hoz létre. A költségvetési szervek alapító okiratuk szerint önállóan működő, vagy önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szervek. A költségvetési szervek évente külön jogszabályban meghatározott
módon elemi költségvetést készítenek és beszámolnak a Képviselő-testület felé.”
8. § Az SZMSZ 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
9. § Az SZMSZ 3. melléklet 2.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2.2. A számításokat a költségvetési szerv felépítésére és szerkezetére, gazdálkodási jogkörére és
feladat-ellátási módjára tekintettel (saját szervezet, társulás, megbízás, stb.) kell elkészíteni.”
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
11. § Hatályát veszti az SZMSZ 6. § (1) bekezdése, a 18. § (4) bekezdés e) pontja, a 24/A. § (1) és (3)
bekezdése, a 25. § (3) bekezdése, a 25. § (6) bekezdés utolsó mondata és a 28. § (3) bekezdése
Gyomaendrőd, 2011. november
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. november hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. november 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 32/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Feladat és hatásköri listák
1. A kötelező és önként vállalt feladat- és hatásköri lista
A feladatköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos
naprakészen tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését
on-line módon, illetve nyomtatott vagy elektronikus lista formájában.
2. A Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörök listája
Hatályos önkormányzati rendeletekben foglalt hatáskör átruházások
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Polgármester
1) Megállapítja, folyósítja és felülvizsgálja a lakbértámogatást. [a lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 22/A. § (6) bekezdés]
2) Dönt adósságkezelési szolgáltatási kérelmek ügyében. [a szociálisan hátrányos helyzetben lévők
adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.)
önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés]
3) Kiveti, beszedi, nyilvántartja és kezeli a mezőőri járulékot. [a közterület-felügyeletről és mezei
őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 5. §]
4) Dönt az intézményvezető intézkedése ellen a benyújtott kifogásról. [a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009.
(I. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés] A döntésről 5 napon belül tájékoztatja a bizottságok
elnökeit.
5) Intézkedik a térítési díj hátralék behajtásáról vagy törléséről. [a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I.
30.) önkormányzati rendelet 9. § (10) bekezdés]
6) Elbírálja a lakásfenntartási- és helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatási kérelmeket. [az egyes
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.)
önkormányzati rendelet 10. §]
7) Elbírálja az átmeneti segély kérelmeket. [az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 25. §]
8) Elbírálja a temetési segély kérelmeket. [az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés]
9) Elbírálja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmeket. [a gyermekek részére nyújtható
pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.)
önkormányzati rendelet 11. §]
10) Megszünteti a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendeltetésszerű felhasználásának
ellenőrzését a jogszabályban foglalt esetekben. [a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) önkormányzati
rendelet 15. §]
11) A Képviselő-testület részére címzett hagyományos és elektronikus küldeményeket 3 napon belül
továbbítja elektronikus úton a képviselők részére.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt az ifjúsági célú támogatások
mértékéről [az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati
rendelet 5. § (7) bekezdés a) pont]
2) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a civil közművelődési célú
támogatások mértékéről [a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7)
bekezdés a), b) pont]
3) Egyedi kérelemre a város szakember ellátottsága érdekében indokolt támogatás esetén, kivételes
méltányosság címén lakásvásárláshoz és építkezéshez támogatást állapíthat meg.
[az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.)
önkormányzati rendelet 9. §]
4) Dönt az Idegenforgalmi Alap pályázatairól, a céltartalék felhasználásról, szerződést köt a
nyertesekkel és ellenőrzi a pályázati források felhasználását. [Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet (3) bekezdés]
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1) Dönt az 1 millió forint feletti, de 2 milliós éves bevételt el nem érő forgalomképtelen vagyon
tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.)
önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés]
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2) Egyetértést gyakorol az intézményvezető ingó vagyon és vagyoni értékű jog megszerzéséről szóló
döntésével 400 ezer és 1 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI.
5.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pont]
3) Egyetértést gyakorol az intézményvezetőnek ingatlan és ingatlanrész határozatlan idejű vagy egy
évet meghaladó határozott idejű hasznosításáról szóló döntésével 400 ezer és 1 millió forintos
értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 17. § (1)
bekezdés b) pont]
4) Dönt a műemlékek, középületek, erdők tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 1 millió és 2 millió
forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 18.
§]
5) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy megszerzéséről, elidegenítéséről, ingatlan
jelzálogjoggal való megterheléséről - kivéve az ingó vagyontárgy elidegenítését, megszerzését - 1
millió és 2 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.)
önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) pont]
6) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy tulajdonjogát nem érintő egyéb
hasznosításáról 1 millió és 2 millió forintos bevételi értékhatár között, továbbá egy szerződésen belüli
üzletrész, részvény, egyéb értékpapír megszerzése és elidegenítése tárgyában 1 millió és 2 millió
forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20.
§ (1) bekezdés b) pont]
7) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a sport célú támogatások
mértékéről [a sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés]
8) Dönt a Vállalkozásfejlesztési Alap pályázatairól, szerződést köt a nyertesekkel és ellenőrzi a
pályázati források felhasználását. [Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési
Alapjáról szóló 21/2009. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 19. § (3)]
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1) Megállapítja az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, illetve kérelemre kamatmentes részletfizetést
engedélyezhet. [a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és
támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (4) és (6) bekezdés]
2) Dönt a az 5 évet meg nem haladó, illetve 1 és 2 millió forint éves bérleti díjat meg nem haladó
mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításáról [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI.
5.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés]
3) Dönt az örökségvédelmi célú pályázatokról [az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.)
önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés]
4) Dönt a Környezetvédelmi Alap pályázatokról és megköti a szerződést a nyertes pályázókkal.
[Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. )
önkormányzati rendelet 8. §]
3. A bizottságok hatásköri listája
A hatásköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos
naprakészen tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését
on-line módon, illetve nyomtatott, vagy elektronikus lista formájában.

4. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
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Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a konyhai feladatellátás átszervezésével kapcsolatban merült
fel igényként az intézmények részéről, hogy az önkormányzattal vagy az önkormányzati
intézményekkel közszolgálati jogviszonyban állók részére biztosított legyen a dolgozói kedvezményes
étkeztetés, melynek nyersanyagnormáját jelen rendeletben határozta meg a Képviselő-testület 2011.
áprilisában. A módosítást követő időszakban a Békés Megyei Kormányhivatal történt egyeztetés során
megállapításra került, hogy a kedvezményes dolgozói étkeztetés nyersanyagnormájának rendeleti
formában való meghatározására nincs felhatalmazása az önkormányzatnak ezért szükséges a rendelet
módosítása.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében
meghatározott hatáskörében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2011. december 1-n lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2011. november

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. november hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. november 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 33/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
A
B
1 Intézménynél alkalmazott Reggeli
nyersanyag normák
(nettó áron)
2 Bölcsőde

-

C
Tízórai

D
Ebéd

E
Uzsonna

F
Vacsora

-

85,-

-

-
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G
Kollégium /
háromszori
étkezés
összesen
85,-

3 Óvoda 3-6 éves
4 Általános iskola alsó
tagozat 7-10 éves
5 Általános iskola felső
tagozat 11-14 éves
6 Középiskola 14 év felett
7 Idősellátás

55,55,-

55,70,-

130,160,-

40,50,-

95.95,-

375,-/ 225,430,-/280,-

60,-

80,-

170,-

72,-

100,-

482,-/322,-

100,140,-

-

180,275,-

-

142,175,-

422,590,-

5. Napirendi pont
Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről, a sportról és a közművelődésről szóló
önkormányzati rendeletek módosításának második fordulós tárgyalása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a pályázatok elektronikus úton való beadását, kezelését és az
elszámolást szabályozza. 2012. január 1-től kerülne bevezetésre, amennyiben elfogadják. A tervezet
tartalmazza a nyomtatványok tartalmi követelményeit, elemeit az elektronikus kapcsolattartás eljárás
menetét. Vannak még tisztázandó kérdések, például a különböző igazolások benyújtásával kapcsolatos
eljárások. Erre még keresik a megoldást. Amennyiben ez nem valósítható meg elektronikus úton, úgy
valószínű a pályázatok ezen része hagyományos postai úton kerülhetne benyújtásra. Az Ügyrendi
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2011. (XI.30.) önkormányzati rendeletét
az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 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. § Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) 5. §-a kiegészül a következő (3a) és (3b) bekezdésekkel:
„(3a) A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati elszámolásokat (a
továbbiakban: pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon kell benyújtani
az ügyfélkapun keresztül.
(3b) A pályázatok első alkalommal való benyújtását megelőzően, illetve minden változást követően a
felhívásban megjelölt nyomtatványon be kell jelenteni elektronikus ügyintézés kapcsolattartóját,
illetve a szervezet képviseletében eljárót.”
2. § Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2011. november
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Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

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

1. melléklet a 34/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Szerződés minta
TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS
az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 5. §
alapján nyújtott önkormányzati támogatásról.
Mely létrejött egyrészről …………………………… (képviseli: ……………… polgármester/bizottság
elnöke Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., továbbiakban támogató)
másrészről …………………………………….., képviseli: ………………………………… (továbbiakban
támogatott) között az alábbiak szerint:
1) A támogató a támogatott kérelmének figyelembevételével Gyomaendrőd Város Ifjúsági alapból a
12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, …………….. Gye. Kt. határozata
alapján ………………..-Ft, azaz ……………….. forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást
biztosít ……………. január 1. - …………... december 31.-ig terjedő elszámolható időszakra, a
támogatott
pályázatában
megjelölt
feladatokra
………………………………………………………………………… -, a pályázat a támogatói
szerződés szerves részét képezi.
2)
A
támogató
vállalja,
hogy
a
támogatás
összegét
egy
összegben
a
támogatott………………………………………….. pénzintézetnél vezetett ……………................
számú
számlájára
átutalja
időpontban:…………………………………………………………………...-ig.
3) Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a szerződés 1. pontjában meghatározott célra
fordítja.
4) A támogatott vállalja, hogy az elnyert összeg felhasználásáról …………... január 31. napjáig
pénzügyi és szakmai beszámolót készít a támogató részére.
5) A támogatott vállalja, hogy amennyiben a támogatott pénzügyi és szakmai beszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget úgy az elnyert támogatási összeget a mindenkori jegybanki
alapkamat összegével növelten köteles az Önkormányzat részére………….. május 31. napjáig
visszafizetni.
6) A pénzügyi és szakmai beszámolót a pályázati felhívásban közzé tett elektronikus űrlapon kell
benyújtani.
7) A szakmai beszámoló tartalma:
a) a támogatott pályázatában meghatározott cél megvalósítása (időpont, programon részt vettek száma,
részletes program ismertetése)
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b) csatolmányként a pályázati célt alátámasztó dokumentumok digitalizált másolata (pl. meghívó,
belépőjegy, fotó, újságcikk).
8) A pénzügyi elszámolás tartalma:
a) A számlaösszesítő a bizonylatok tényleges kifizetés dátumának sorrendjében.
b) A számlák és számviteli bizonylatok digitalizált másolatát, oly módon, hogy a számla (számviteli
bizonylat) eredeti példánya tartalmazza a „………. évi ifjúsági alapból elnyert támogatásból
felhasználva.” záradékot.
9) A pénzügyi elszámolásnál az alábbi előírásokat kell figyelembe vennie:
a) Az elszámolás során a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő bizonylatokat kell
alkalmazni (pl.: saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések
elszámolása).
b) A saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések esetében az
elszámolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy azok munkáltatói vagy kifizetői viszonylatban
kerültek-e elszámolásra, valamint az elszámolásból ki kell derülnie a használat jogcímének illetve az
engedélyező jogosultságának.
c) A csatolt bizonylatokat hiánytalanul kell kiállítani (utalványozás, igazolás, dátum, az összeg
átvevőjének aláírása).
d) Kizárólag a támogatott nevére, címére kiállított és a hatályos jogszabályok alaki követelményeinek
megfelelő számla vagy számviteli bizonylat csatolható az elszámoláshoz.
e) A számla, bizonylat mellé minden esetben csatolni kell a kifizetés tényét igazoló banki átutalást
vagy a kiadási pénztárbizonylatot.
10) A támogatott kijelenti, hogy a pályázatában megjelölt tevékenység végzésére jogosult.
11) A támogatott tudomásul veszi, hogy:
a) az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeget, a
pályázatában meghatározott célt, támogatói szerződést valamint a támogatás felhasználásáról készített
pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv. 19. §-a alapján
b) a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási
döntést meghozó szerv vagy személy, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati eljárással, illetve
a támogatási döntéssel összefüggésben a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló Törvénynek megfelelően kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.(www.kozpenzpalyazat.gov.hu, www. gyomaendrod.hu)
12) A felek megállapodás aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással rendelkeznek, aláírásuk
harmadik személytől nem függ, illetve kellő felhatalmazással rendelkeznek.
13) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései, a 2007. évi
CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvény, az 1992. évi
XXXVIII. Törvény 13/A §-ában, valamint 25/1999. (VII. 23.) önkormányzati rendeletben foglaltak az
irányadók.
14) A felek e megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös értelmezést követően
jóváhagyóan és saját kezűleg írják alá.
A Támogatói szerződés kötelező mellékleteit:
- állami adóhatóság által kiadott együttes adóigazolást,
- önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást, csatolom a pályázati szerződés megkötésének
időpontjára.
Gyomaendrőd, …………………...
………………………
polgármester/bizottság elnöke

……………………
pályázó képviselője
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 7. §-a kiegészül
a következő (4a) és (4b) bekezdésekkel:
„(4a) A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati elszámolásokat (a
továbbiakban: pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon kell benyújtani
az ügyfélkapun keresztül.
(4b) A pályázatok első alkalommal való benyújtását megelőzően, illetve minden változást követően a
felhívásban megjelölt nyomtatványon be kell jelenteni elektronikus ügyintézés kapcsolattartóját,
illetve a szervezet képviseletében eljárót.”
2. § Az Ör. 3. § (2) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) az önkormányzat a pályázati felhívásában foglalt feltételekkel, pályázati úton évente támogatást
nyújthat. A támogatás megállapításakor a Sportkoncepcióban kiemelt feladatok és célok
megvalósítását figyelembe kell venni.
b) fenntartja és fejleszti a függelékben felsorolt önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket,
gondoskodik azok rendeltetésszerű üzemeltetéséről, folyamatos karbantartásáról és a mindenkori
anyagi lehetőségeinek figyelembevételével azok fejlesztéséről.”
3. § Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör. 1. melléklete.
Gyomaendrőd, 2011. november

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

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

1. melléklet a 35/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Szerződés minta
TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS
a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § alapján nyújtott önkormányzati
támogatásról.
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Mely létrejött egyrészről …………………………… (képviseli: ……………… polgármester/bizottság
elnöke Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., továbbiakban támogató)
másrészről …………………………………….., képviseli: ………………………………… (továbbiakban
támogatott) között az alábbiak szerint:
1) A támogató a támogatott kérelmének figyelembevételével Gyomaendrőd Város Sport alapból a
17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, …………….. Gye. Kt. határozata
alapján ………………..-Ft, azaz ……………….. forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást
biztosít ……………. január 1. - …………... december 31.-ig terjedő elszámolható időszakra, a
támogatott
pályázatában
megjelölt
feladatokra
………………………………………………………………………… -, a pályázat a támogatói
szerződés szerves részét képezi.
2)
A
támogató
vállalja,
hogy
a
támogatás
összegét
egy
összegben
a
támogatott………………………………………….. pénzintézetnél vezetett ……………................
számú
számlájára
átutalja
időpontban:…………………………………………………………………...-ig.
3) Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a szerződés 1. pontjában meghatározott célra
fordítja.
4) A támogatott vállalja, hogy az elnyert összeg felhasználásáról…………... január 31. napjáig
pénzügyi és szakmai beszámolót készít a támogató részére.
5) A támogatott vállaja, hogy amennyiben a támogatott pénzügyi és szakmai beszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget úgy az elnyert támogatási összeget a mindenkori jegybanki
alapkamat összegével növelten köteles az Önkormányzat részére………….. május 31. napjáig
visszafizetni.
6) A pénzügyi és szakmai beszámolót a pályázati felhívásban közzé tett elektronikus űrlapon kell
benyújtani.
7) A szakmai beszámoló tartalma:
a) a támogatott pályázatában meghatározott cél megvalósítása (időpont, programon részt vettek száma,
részletes program ismertetése)
b) csatolmányként a pályázati célt alátámasztó dokumentumok digitalizált másolata (pl. meghívó,
belépőjegy, fotó, újságcikk).
8) A pénzügyi elszámolás tartalma:
a) A számlaösszesítő a bizonylatok tényleges kifizetés dátumának sorrendjében.
b) A számlák és számviteli bizonylatok digitalizált másolatát, oly módon, hogy a számla (számviteli
bizonylat) eredeti példánya tartalmazza a „………. évi sport alapból elnyert támogatásból
felhasználva.” záradékot.
9) A pénzügyi elszámolásnál az alábbi előírásokat kell figyelembe vennie:
a) Az elszámolás során a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő bizonylatokat kell
alkalmazni (pl.: saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések
elszámolása).
b) A saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések esetében az
elszámolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy azok munkáltatói vagy kifizetői viszonylatban
kerültek-e elszámolásra, valamint az elszámolásból ki kell derülnie a használat jogcímének illetve az
engedélyező jogosultságának.
c) A csatolt bizonylatokat hiánytalanul kell kiállítani (utalványozás, igazolás, dátum, az összeg
átvevőjének aláírása).
d) Kizárólag a támogatott nevére, címére kiállított és a hatályos jogszabályok alaki követelményeinek
megfelelő számla vagy számviteli bizonylat csatolható az elszámoláshoz.
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e) A számla, bizonylat mellé minden esetben csatolni kell a kifizetés tényét igazoló banki átutalást
vagy a kiadási pénztárbizonylatot.
10) A támogatott kijelenti, hogy a pályázatában megjelölt tevékenység végzésére jogosult.
11) A támogatott tudomásul veszi, hogy:
a) az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeget, a
pályázatában meghatározott célt, támogatói szerződést valamint a támogatás felhasználásáról készített
pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv. 19. §-a alapján
b) a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási
döntést meghozó szerv vagy személy, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati eljárással, illetve
a támogatási döntéssel összefüggésben a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló Törvénynek megfelelően kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.(www.kozpenzpalyazat.gov.hu, www. gyomaendrod.hu)
12) A felek megállapodás aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással rendelkeznek, aláírásuk
harmadik személytől nem függ, illetve kellő felhatalmazással rendelkeznek.
13) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései, a 2007. évi
CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvény, az 1992. évi
XXXVIII. Törvény 13/A §-ában, valamint 25/1999. (VII. 23.) önkormányzati rendeletben foglaltak az
irányadók.
14) A felek e megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös értelmezést követően
jóváhagyóan és saját kezűleg írják alá.
A Támogatói szerződés kötelező mellékleteit:
- állami adóhatóság által kiadott együttes adóigazolást,
- önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást, csatolom a pályázati szerződés megkötésének
időpontjára.

Gyomaendrőd, …………………...

………………………
polgármester/bizottság elnöke

……………………
pályázó képviselője

Fügelék a 35/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTLÉTESÍTMÉNYEI
Sportlétesítmény
Városi Sportcsarnok
Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya)
Népligeti bitumenes pálya
Erzsébet-ligeti Sporttelep (futball- és
futópálya)
Erzsébet-ligeti bitumenes pálya
Erzsébet-ligeti Tenisz-pálya

Helyrajzi szám
1587
6239
6238/1
1099

Üzemeltető
Kner Imre Gimnázium
Gyomaendrődi Futball Club
Gyomaendrődi Futball Club
Gyomaendrődi Futball Club

1243/2

- használaton kívül Tenisz Club
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Ör) 6. §-a
kiegészül a következő (4a) és (4b) bekezdésekkel:
„(4a) A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati elszámolásokat (a
továbbiakban: pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon kell benyújtani
az ügyfélkapun keresztül.
(4b) A pályázatok első alkalommal való benyújtását megelőzően, illetve minden változást követően a
felhívásban megjelölt nyomtatványon be kell jelenteni elektronikus ügyintézés kapcsolattartóját,
illetve a szervezet képviseletében eljárót.”
2. § Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2011. november

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. november hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. november 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 36/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Szerződés minta
TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § alapján nyújtott
önkormányzati támogatásról.
Mely létrejött egyrészről …………………………… (képviseli: ……………… polgármester/bizottság
elnöke Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., továbbiakban támogató)
másrészről …………………………………….., képviseli: ………………………………… (továbbiakban
támogatott) között az alábbiak szerint:
1) A támogató a támogatott kérelmének figyelembevételével Gyomaendrőd Város Civil alapból a
25/1999. (VII. 23.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, …………….. Gye. Kt. határozata
alapján ………………..-Ft, azaz ……………….. forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást
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biztosít ……………. január 1. - …………... december 31.-ig terjedő elszámolható időszakra, a
támogatott
pályázatában
megjelölt
feladatokra
………………………………………………………………………… -, a pályázat a támogatói
szerződés szerves részét képezi.
2)
A
támogató
vállalja,
hogy
a
támogatás
összegét
egy
összegben
a
támogatott………………………………………….. pénzintézetnél vezetett ……………................
számú
számlájára
átutalja
időpontban:…………………………………………………………………...-ig.
3) Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a szerződés 1. pontjában meghatározott célra
fordítja.
4) A támogatott vállalja, hogy az elnyert összeg felhasználásáról…………... január 31. napjáig
pénzügyi és szakmai beszámolót készít a támogató részére.
5) A támogatott vállalja, hogy amennyiben a támogatott pénzügyi és szakmai beszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget úgy az elnyert támogatási összeget a mindenkori jegybanki
alapkamat összegével növelten köteles az Önkormányzat részére………….. május 31. napjáig
visszafizetni.
6) A pénzügyi és szakmai beszámolót a pályázati felhívásban közzé tett elektronikus űrlapon kell
benyújtani.
7) A szakmai beszámoló tartalma:
a) a támogatott pályázatában meghatározott cél megvalósítása (időpont, programon részt vettek száma,
részletes program ismertetése)
b) csatolmányként a pályázati célt alátámasztó dokumentumok digitalizált másolata (pl. meghívó,
belépőjegy, fotó, újságcikk).
8) A pénzügyi elszámolás tartalma:
a) A számlaösszesítő a bizonylatok tényleges kifizetés dátumának sorrendjében.
b) A számlák és számviteli bizonylatok digitalizált másolatát, oly módon, hogy a számla (számviteli
bizonylat) eredeti példánya tartalmazza a „………. évi civil alapból elnyert támogatásból
felhasználva.” záradékot.
9) A pénzügyi elszámolásnál az alábbi előírásokat kell figyelembe vennie:
a) Az elszámolás során a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő bizonylatokat kell
alkalmazni (pl.: saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések
elszámolása).
b) A saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések esetében az
elszámolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy azok munkáltatói vagy kifizetői viszonylatban
kerültek-e elszámolásra, valamint az elszámolásból ki kell derülnie a használat jogcímének illetve az
engedélyező jogosultságának.
c) A csatolt bizonylatokat hiánytalanul kell kiállítani (utalványozás, igazolás, dátum, az összeg
átvevőjének aláírása).
d) Kizárólag a támogatott nevére, címére kiállított és a hatályos jogszabályok alaki követelményeinek
megfelelő számla vagy számviteli bizonylat csatolható az elszámoláshoz.
e) A számla, bizonylat mellé minden esetben csatolni kell a kifizetés tényét igazoló banki átutalást
vagy a kiadási pénztárbizonylatot.
10) A támogatott kijelenti, hogy a pályázatában megjelölt tevékenység végzésére jogosult.
11) A támogatott tudomásul veszi, hogy:
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a) az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeget, a
pályázatában meghatározott célt, támogatói szerződést valamint a támogatás felhasználásáról készített
pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv. 19. §-a alapján
b) a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási
döntést meghozó szerv vagy személy, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati eljárással, illetve
a támogatási döntéssel összefüggésben a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló Törvénynek megfelelően kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.(www.kozpenzpalyazat.gov.hu, www. gyomaendrod.hu)
12) A felek megállapodás aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással rendelkeznek, aláírásuk
harmadik személytől nem függ, illetve kellő felhatalmazással rendelkeznek.
13) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései, a 2007. évi
CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvény, az 1992. évi
XXXVIII. Törvény 13/A §-ában, valamint 25/1999. (VII. 23.) önkormányzati rendeletben foglaltak az
irányadók.
14) A felek e megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös értelmezést követően
jóváhagyóan és saját kezűleg írják alá.
A Támogatói szerződés kötelező mellékleteit:
- állami adóhatóság által kiadott együttes adóigazolást,
- önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást, csatolom a pályázati szerződés megkötésének
időpontjára.
Gyomaendrőd, …………………...
………………………
polgármester/bizottság elnöke

……………………
pályázó képviselője

6. Napirendi pont
Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosítása II.
forduló
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a Képviselő-testület az októberi ülésén úgy döntött, hogy módosítja az
állattartási övezeteket és módosítja az egyes övezetekben tartható állatfajok megnevezését és a tartható
állatok számát. A döntést követően a gyepmesteri telepet üzemeltető Gyomaszolg Ipari Park Kft
megtette javaslatát a gyepmesteri tevékenység 2012. január 1-től érvényes díjtételére vonatkozóan,
amely szintén beépítésre került a tervezetbe. A Városfenntartó Bizottság javaslatai beépítésre kerültek
a döntési javaslatban, elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Arnóczi István János megkérdezte, hogy a szamár állatfaj kivételét miért javasolja a bizottság?
Betkó József válaszában elmondta, hogy azért mert lóféle.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a rendelet
módosításáról.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2011. (XI.30.) önkormányzati rendeletét
az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. §E rendelet alkalmazásában
1. állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék előállítására (pl. hús,
tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére, kedvtelésre irányul. Nem minősül
állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított
állatok legfeljebb egy hétig történő, átmeneti tartása.
2.egyéb kis állat: baromfifélék, galamb, házinyúl.
3. haszonállat: a 3,6,7,8. pontban felsoroltak.
4. kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszállat.
5. kis állat: sertés, juh ,kecske.
6. nagy állat: ló, szarvasmarha.
7.prémes állat: prémet szolgáltató állat.”
2. § Az R 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1)Az állattartás szabályozása szempontjából a település belterülete az alábbi állattartási
övezetekre tagolódik:
a) nagyvárosi övezet
b) kisvárosi 1. övezet
c) kisvárosi 2. övezet
d) központi vegyes övezet
e) kertvárosi övezet
f) falusi 1. övezet
g) falusi 2. övezet
h) falusi 3. övezet
(2) Az a)-h) pontban felsorolt területek lehatárolását az 5. melléklet tartalmazza.”
3. § Az R9. §-14. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„9. §A nagyvárosi és kisvárosi l. övezetekben fajonként egy-egy kedvtelésből tartott állat tartható.
10. § (1) A központi vegyes övezetben
a) legfeljebb két eb, macska, díszállat,
b) valamint saját használatra és legfeljebb ötven egyéb kisállat tartható.
(2) A kisvárosi 2. övezetben
a) legfeljebb két eb, macska, díszállat,
b) saját használatra és legfeljebb ötven egyéb kisállat,
c) fajonként legfeljebb két-két kis állat,
d) valamint két szarvasmarha tartható.
(3) A kertvárosi övezetben
a) legfeljebb két eb, macska, díszállat,
b) saját használatra és legfeljebb ötven egyéb kisállat
c) fajonként legfeljebb két-két kis állat,
d) valamint két szarvasmarha tartható.
11. § (1) A falusi 1. övezetben
a) legfeljebb két eb, macska, díszállat,
b) saját használatra és legfeljebb ötven egyéb kisállat,
c) ötven prémes állat,
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d) fajonként hat-hat összesen azonban legfeljebb tizenkét kis állat,
e) valamint két szarvasmarha tartható.
(2) A falusi 2. övezetben
a) legfeljebb két eb, macska, díszállat,
b) száz egyéb kisállat,
d) ötven prémes állat,
e) fajonként hat-hat kis állat,
f) valamint fajonként hat-hat nagy állat tartható, azonban a tartott nagy és kis állatok száma nem
haladhatja meg a tizenkettőt.
(3) A falusi 3. övezetben a hatályos jogszabályok és a rendelet előírásainak betartásával valamennyi
haszonállat és kedvtelésből tartott állat tetszőleges számban tartható.
12.§ (1) A tartható állatlétszám korlátozás maximum 3 hónapos korig nem vonatkozik az állatok
szaporulatára.
(2) Az állattartás az emberi együttélés szabályait nem sértheti.
13. § Belterületen a Fűzfás zugban haszonállat tartása, állatok tenyésztése tilos.
14. §(1) Külterületen a 2. mellékletben foglaltak kivételével a vonatkozó jogszabályok és e rendelet
előírásainak betartása mellett létszámkorlátozás nélkül valamennyi haszonállat tartható.
(2) Állattenyésztés a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek
betartásával a település külterületén folytatható.
(3) Az ebtenyésztés a 7. § e)-h) pontjaiban meghatározott övezetekben a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések betartásával megengedett.
(4) A nagy létszámú állattartó telepek működését a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet szabályozza.”
4. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Állattartással kapcsolatos létesítményre építési engedély csak a 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendeletben és a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletben
foglaltak szerint adható ki.”
5. § Az R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A város belterületén, a 13. §-ban meghatározott terület kivételével, felügyelet mellett
baromfi, kikötve/megfelelően rögzítve kecske és juh legeltetése engedélyezett földutak mentén és az
erre a célra kijelölt közterületen, a forgalom zavarása nélkül. Közterületen (út, utca, tér) állatot
legeltetni csak az állattartó ingatlana mentén szabad. Más ingatlanok előtt csak az ingatlan
tulajdonosának (használójának) előzetes hozzájárulásával lehet.”
6. § Az R. 25. § (4) bekezdésében a „35/1997. ( II. 26.) Kormányrendelet” szövegrész helyébe a „a
veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.)
KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet” szöveg lép.
7. § Az R. 25. § (8) bekezdésében a „kiirthatók” szövegrész helyébe a „elaltathatók” szöveg lép.
8. § Az R. 27. § (1) bekezdésében a „ártalmatlanná kell tenni” szövegrész helyébe a „ártalmatlanítani
kell” szöveg lép.
9. § Az R 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § Az emberi együttélés szabályai és az állattartással összefüggő egészségügyi, állategészségügyi,
környezetvédelmi, építésügyi előírások be nem tartása esetén a jegyző az állatok számát korlátozhatja,
vagy megtilthatja.”
10. § Az R a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig pénzbírsággal sújtható az, aki:
- az állattartás korlátozásának 8. §, 9. §, 10. §, 11. §, 12. §, 13. §, 14. §-ban foglalt szabályait,
- az állati trágya tárolására és kihordására vonatkozó 16. § (1) és (3) bekezdés szabályait,
- a háziállatoknak nem tekinthető állatok tartására vonatkozó 18. § szabályait,
- a legeltetésre vonatkozó 19. § előírásait,
- az eb tartás 21. §-ban; 22. §-ban; 23.§ (1) bekezdésében foglalt előírásokat,
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- a rendelet 27. § (3) bekezdésében, a 28. § (1), (3) bekezdésben foglaltakat megszegi”
11. § Az R 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
12. § Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
13. § Az R 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
Záró rendelkezések
14. § (1)Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti az R 2. § és 3. §-a, 21. § (2) bekezdése, a 14/2005. (V.2.) önkormányzati rendelet és
a 28/2009. (V.14.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2011. november

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. november hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. november 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 37/2011.(XI.30.)önkormányzati rendelethez
Azon külterületek, ahol az állattartás nem megengedett:
Baltás
Bogárzó
Bónom zug (külső is)
Dan zug (külső, belső)
Harcsás zug
Kecsegés (külső, belső)
Kecskés zug
Kis-zug
Papp zug
Peres
Pocos
Rév-zug
Simai
Sirató
Sóczó zug
Susány
Templom zug
Torzsás (külső, belső)
Az állattartás tilalma nem vonatkozik a lakóház, udvar, illetve tanyás ingatlanként használt és az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett a mellékletben szereplő külterületen levő ingatlanokra.
2. melléklet a 37/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
3.
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Gyepmesteri tevékenység díjtételei
A
1
Szolgáltatás tartalma
2
Állati tetem átvétele átmeneti tárolásra és megsemmisítésre
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Állattartási övezetek Gyomaendrődön

Gyomaendrőd, Nagylapos, Kocsorhegy

Öregszőlő
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B
Ft/kg
81

Jelmagyarázat:
• Kertvárosi lakóterület
• Központi vegyes terület
• Üdülő terület
• Kisvárosi terület I.
• Kisvárosi terület II.
• Gazdasági ipari terület
• Gazdasági szolgáltató terület
• Falusias terület I.
• Falusias terület II.
• Falusias terület III.
• Nagyvárosias terület
• Különleges terület
• Zöldterület
7. Napirendi pont
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet
módosítása I. forduló
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft beterjesztette a szolgáltatási díjak
változtatását 2012-re vonatkozóan. A szolgáltatási díjban 5 % áremelést terveztek be. A
Városfenntartó Bizottság a rendelet módosítását második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítéli. A
díjak emelését az infláció mértékének figyelembe vételével 4,2 %-ban javasolja meghatározni.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy utasítsa a szolgáltatót, hogy a jogszabályoknak megfelelően
számításokkal kiegészítve terjessze be kérelmét a következő ülésre. A Pénzügyi Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy utasítsa a szolgáltatót, hogy a második fordulós tárgyalásra készítsen
kimutatást külön a temetkezési-kegyeleti szolgáltatást és külön a temető fenntartási bevételekről és
kiadásokról költség nemenként öt évre visszamenőleg.
Márjalaki József kiegészítette azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 %-ot fogadott el.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a döntési javaslatban nincsen megfogalmazva a
visszatekintés.
Arnóczi István János javasolta, hogy legyen egy C alternatíva is, mert ha felmérik, meglesznek ezek
a kimutatások és ténylegesen látni fogják azt, hogy a temető fenntartása mennyibe kerül és mivel egy
nonprofit közszolgáltatás a bevételeinek a kiadásokat is fedezni kell. Hiába döntenek arról, hogy hány
%, majd kiderül ténylegesen, hogy mennyi bevétel kell egy állandó költség megjelenése mellett.
Illetve, ha meg akarnak képezni egy fejlesztési alapot, amiből majd a temetőt valamelyest
rendbehozzák, beruházást eszközölnek akkor nem biztos, hogy elég lesz ez a mérték. Tehát javasolja a
C alternatívát, hogy majd ennek a vizsgálatnak az eredménye után szavazzák meg a %-ot.
Poharelec László egyetértett a javaslattal, hozzátette, hogy a B alternatívát is ki lehetne bővíteni, hogy
javasolják a Képviselő-testületnek, hogy utasítsa a szolgáltatót, hogy a második fordulós tárgyalásra
készítsen kimutatást külön a temetkezési kegyeleti szolgáltatás és külön a temető fenntartási
bevételekről és kiadásokról költség nemenként öt évre visszamenőleg. Megkérdezte, hogy benne kell
lennie most a 4,2 %-nak vagy nem?
Várfi András polgármester hozzátette, hogy ha visszatekintenek és bekérik az adatokat akkor
okafogyott a 4,2 %. Mert akkor egyrészt majd döntenek, másrészt meghatároznak 4,2 %-ot.
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Betkó József hozzátette, hogy kétfordulós tárgyalás előtt vannak. Két alternatíva volt előttük,
amelyben alkalmasnak tartják e a rendeletet a második fordulós tárgyalásra vagy nem, illetve a
díjemelés mértékét határozták meg. A második fordulóra minden indítványnak helye van.
Arnóczi István János ismertette a C alternatívát. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelettervezet módosítását alkalmasnak tartja a második fordulós tárgyalásra azzal, hogy a díjemelés
mértékét a kért adatok kiértékelése után határozza meg.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a módosító indítványról.
A Képviselő-testület 9 igen 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
633/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet-tervezet módosítását alkalmasnak
tartja a második fordulós tárgyalásra azzal, hogy a díjemelés mértékét a kért adatok
kiértékelése után határozza meg
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételről szóló
18/2003 (VIII.12.) KT rendelet I. forduló
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a közszolgáltatás teljesítésére a Gyomaszolg Ipari Park Kft a
Gyomaközszolg Kft útján gondoskodik. A szolgáltató benyújtotta kérelmét a 2012. évi díjak
változásáról. A díjtételek változásában a 10 %-os emeléssel kalkulált a szolgáltató. A testület két
fordulóban vitatja meg a tervezetet. A Pénzügyi Bizottság a települési folyadék hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítását második fordulós
tárgyalásra alkalmasnak találja, illetve javasolja a testületnek, hogy utasítsa a szolgáltatót, hogy az
alátámasztó jogszabályban meghatározott számítási anyagokat csatolja a beterjesztett díjemelési
javaslathoz.
Betkó József elmondta, hogy a Városfenntartó Bizottság a díjemelést az infláció mértékének
arányában 4,2 %-os mértékben javasolja elfogadni.
Várfi András polgármester ismertette, hogy a döntési javaslat A alternatívája a 10 %-os emelésről a B
alternatíva pedig a 4,2 %-os emelésről szól. Kérte, hogy szavazzanak az A alternatíváról.
A Képviselő-testület 11 nem szavazattal 1 tartózkodással nem fogadta el a döntési javaslat A
alternatíváját.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat B alternatívájáról.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
634/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet
módosítását második fordulós tárgyalásra alkalmasnak találja, a díjemelést. 4,2 %-os
mértékben határozza meg.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása I. forduló
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a Gyomaközszolg Kft a lakossági díjtételeknél átlagosan 6 %-os
emeléssel kalkulált. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és a Városfenntartó Bizottság. A Pénzügyi
Bizottság javasolta a 4,2 %-al történő emelést. Mindkét bizottság javasolja a transzferárak
felülvizsgálatát.
Poharelec László módosító javaslattal élt, hogy az emelés 4,2 % legyen, mert az ÁFA emelés miatt,
így is 6,2 % lesz.
Márjalaki József kiegészítette, hogy a transzferárakkal kapcsolatban a két bizottság nem fogadta el az
előterjesztést. Időközben a Gyomaszolgnál volt Felügyelő Bizottság ülés, ahol a Kft átszámította a
transzferárakat ott egységesen a bizottság tagjai elfogadták az új számításokat. Több mint 3,5 M Ft-al
le tudta csökkenteni a Kft a transzferárakat. Ebben a formában elfogadható a második döntési javaslat
is ami a transzferárakat tartalmazza.
Várfi András polgármester ismertette, hogy az első döntési javaslatra érkezett egy módosító
indítvány, mely szerint nem 6 % az emelés, hanem az inflációnak megfelelő 4,2 %. A második döntési
javaslat esetén két alternatíva van, de a pontosításnak egyik sem felel meg. Az A alternatívát úgy
kellene módosítani, hogy elfogadja azokat a transzferárakat, melyeket a Felügyelő Bizottság tárgyalt
és elfogadott.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
635/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosítását második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítéli, elfogadja a lakossági díjtételek
tervezett 6 % emelését., a 2012. évben hatálybelépő kedvezmények bevezetését a Szolgáltató
kérésére egy évvel elhalasztja.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
636/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft és a
Gyomaközszolg Kft közötti transzferárakat, melyet a Felügyelő Bizottság tárgyalt és
elfogadott.
Határidő: 2011. december 22.
Felelős: Várfi András polgármester

Várfi András polgármester ezt követően javasolta, hogy a 10. napirendi pont, mely a Menetrend
szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet
módosítása I. forduló tárgyalását követően a 30. napirendi pontot javasolja tárgyalni, mely a Helyi
autóbusz-közlekedés változásai, mivel a Mobilbusz Kft képviselője jelen van. Kérte, hogy
szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
637/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 30. napirendi pontot - Helyi
autóbusz-közlekedés változásai a 10. napirendi pont - Menetrend szerinti helyi autóbusz
közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása I.
forduló tárgyalását követően tárgyalja.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.)
önkormányzati rendelet módosítása I. forduló
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a Mobilbusz Közlekedési Kft végzi ezt a feladatot. Javaslatot tettek
a menetjegyek és a bérletek árának 2012. január 1-től esedékes évi változására valamint kéri a 2012.
évi autóbusz közlekedésre az önkormányzati támogatás mértékének emelését. 2011. évben az
önkormányzati támogatás 1.156.000,-Ft/hó volt ez a kérelem alapján 2012-ben 1.458.000,-Ft/hóra
módosul. A menetjegyek árával kapcsolatban ismertette, hogy egy utazása érvényes vonaljegy ára
jelenleg 110,-Ft, mely 2012-ben 130,-Ft-ra változna, a teljes árú havi bérletjegy ára 2.500,-Ft-ról
2.700,-ra változna, a kedvezményes tanuló illetve nyugdíjas havi bérlet 470,- Ft-ról 500,-Ft-ra
változna. A Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a tervezetet. A Pénzügyi és a Városfenntartó
Bizottság tárgyalták, alkalmasnak találják második fordulóra az előterjesztést, de egyeztetést látnak
indokoltnak a Kft-vel, az önkormányzati támogatásról illetve a jegyárakról.
Ambrózi Erzsébet a Mobilbusz Kft képviselője elmondta, hogy bizottsági ülésen kérte, hogy
határozzák meg a jegyáremelést, az eltelt időben viszont egyeztetett a nyomdával nem sürgeti az idő,
mert a december 22-i ülés után is el tudják készíteni a bérleteket. Ha egy olyan alternatívát sikerül
kidolgozni, hogy emeljék még a jegyárakat illetve a bérletárakat és az az emelés, ami náluk
árbevételként realizálódik, az csökkentené az önkormányzati támogatás összegét.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
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A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
638/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés
legmagasabb díjairól szóló 4/1991 (III.29.) önkormányzati rendelet módosítását II fordulós
tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Határidő: azonnal
30. Napirendi pont
Helyi autóbusz-közlekedés változásai
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, hogy több lakossági megkeresés érkezett a Kft-hez, valamint az
önkormányzathoz a helyi autóbusz közlekedés menetrendjének és útvonalának változtatását kérve. A
menetrend változtatás nem jár költségnövekedéssel. Az útvonal változtatásnál az önkormányzathoz
érkezett kérésében a Selyem úti Szabadság úti Tulipán utcai, Zsák utca, Sugár utcai, Polányi Máté
utcai, valamint a Tamási Áron utcai lakosok kérik az önkormányzatot, hogy terjessze ki a helyi
autóbusz közlekedéssel a Selyem út endrődi városrészt érintő szakaszára. Több mint száz aláírás
érkezett be. A szolgáltatótól kért árajánlat alapján 2011. december 1-én induló 14 napos próbajárat
nettó költsége 317.800,-Ft. A Városfenntartó Bizottság javasolja a testületnek, hogy a helyi autóbusz
menetrend változásait fogadja el, továbbá javasolta a Képviselő-testületnek, hogy ne támogassa a
Selyem úti próbajárat elindítását.
Lehóczkiné Tímár Irén hozzátette, hogy ebben az esetben nem az a kérdés, hogy indítsanak e
próbajáratot, hanem az a feladat, hogy hajtsák végre az útvonal változtatást. Ugyanis elkészültek az új
buszmegállók a Fazekasi úton, gyomai részen, a Selyem úton. Dísznek készültek el, ha nem fogják
őket használni? Nem próbajárat, be kell építeni ezeket az útvonalat a menetrendszerinti járatba.
Ambrózi Erzsébet elmondta, hogy amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a busz
közlekedjen a Fazekasi út felé illetve a Selyem út gyomai részén, ez kilométer növekedést
eredményez, ami eleve támogatás emelésével jár.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a menetrendváltozás módosulna, ha a testület olyan
döntést hoz, hogy nem a beterjesztettet fogadja el, hanem beépítve a már új buszmegállókat. Ha ezt
egyelőre jóváhagyja a testület és a próbát teszik be, nagy kérdés valóban, hogy miért építették be
azokat a buszmegállókat és itt lenne jó végiggondolni a költségeket, mert ha más településekkel
összevetjük akkor a javaslatban szereplő jegyárak rendkívül alacsonyak.
Márjalaki József elmondta, hogy a második fordulóra lehetséges, hogy az itt előterjesztett jegyárakat
emelni kellene beleszámítva azt, hogy ezek a plusz kilométerek jelentkeznek. Lehet, hogy azok az
emberek, akik igénybe vennék ezt az új útvonalat, azok lehet, hogy hajlandóak lennének egy
magasabb jegyárat fizetni azért, hogy időben és kényelmesen odaérjenek egy helyre. Meg kellene
vizsgálni az az optimális jegyárat, hogy mi az, amit még a lakosok elbírnak, de a Kft nem igényel
plusz önkormányzati támogatást.
Dr. Farkasinszky Erzsébet hozzátette, hogy a jelenlegi forgalom figyelembevételével meg lehetne e
határozni, hogy mi az a jegyáremelés, ami még fedezné ezeknek az újabb területeknek a közlekedésbe
való bevonását. Megoldható ez?
Ambrózi Erzsébet válaszában elmondta, hogy a jegyáraknál minden évben az inflációval növelték.
Most is az inflációra nyújtották be a bérleteknél és a vonaljegyeknél az emelést.
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Ha egy drasztikus áremelés lenne, például a jegyeket felemelnék 200 Ft-ra az 70 e Ft-os megtakarítást,
árbevétel növekedést jelentene, mert azzal lecsökkenne az utazóközönség létszáma. A bérleteknél 600
Ft-ra történő emelés körülbelül 60 e Ft-os árbevétel növekedést jelentene. A kettőt összevéve már
jelentős árbevétel növekedés jelentkezne, de a lakosságnak ez jelentős kiadás. A Képviselő-testület
dönti el, hogy mit bír el a lakosság, mennyire emeljék az árakat. Eddig nem volt más javaslat, hogy
többel emeljék a jegyárakat. Ha van más javaslat, akkor kidolgozzák azt az alternatívát is, hogy akkor
mennyi önkormányzati támogatás szükséges.
Dr. Farkasinszky Erzsébet hozzátette, hogy a jelenlegi benzinár mellett a tömegközlekedés jobban
előtérbe fog kerülni, hiszen az emberek meg fogják gondolni, mivel kedvezőbb. Békésen 130 Ft,
Mezőberényben 125 Ft a jegyár a bérletek is valamivel magasabbak. A kért önkormányzati támogatás
éves viszonylatban 3,6 M Ft, úgy igazságos, ha a lakosság is valamilyen formában ebből a teherből
részt vesz.
Ambrózi Erzsébet megkérdezte az önkormányzati támogatással kapcsolatban, hogy mi az a reális
emelés, amit elbír a város? Ha a testület úgy dönt, hogy emeljék a jegyárakat és a bérleteket, ez még
mindig nem fedezi, drasztikus emelésnek kell annak lenni, hogy az önkormányzati támogatás ne
emelkedjen és a jegyek, bérletek ára ezt fedezze. Csökkenteni kell a kilométereket is. Át kell gondolni
azt is, hogyha nem kerül növelésre az önkormányzati támogatás, akkor a kilométereket kell
csökkenteni. Vagy hétvégi menetrendet csökkenteni, vagy teljesen eltörölni.
Poharelec László véleménye szerint, erre most nem tudnak választ adni. Tudomásul kell venni, hogy
ettől még sokkal fájóbb döntéseket is meg kell hozniuk, mint egy jelentős jegyáremelés. A
tömegközlekedés finanszírozásával mindenhol nagy problémák vannak, ott is ahol nagyobbak az
adóbevételek. Javaslata, hogy hagyják jóvá a helyzetet, illetve a módosításokat, amit kért a Kft, hogy a
lakossági igényhez tudják a menetrendet alakítani. A Pénzügyi és a Városfenntartó Bizottság beszélje
meg, hogy hogyan legyen. Az új buszmegállók kérdése jó. Ne felejtsék el, hogy amikor, még
Gyomaendrődnek nagyobb volt a lakosságszáma, már volt több próbálkozás a Fazekasi úti buszjáratra,
de valamiért nem sikerült. Meg lehet nézni a lehetőségét és egy teljesen új koncepciónak a felállítását,
javaslata, hogy ezt ne most tegyék mivel ez egy hosszú megbeszélés. Fogadják el az első döntési
javaslatot és utána beszéljék meg.
Lehóczkiné Timár Irén véleménye, hogy nem szabad semmiféle döntést hozni, ugyanis Ambrózi
Erzsébet elmondta, hogy ennek a nyomdai gyártásnál semmiféle problémát nem fog okozni, hiszen
december 22-ig, ha bejelentik a változást, akkor is el tudják készíteni. Nem kell borzolni a kedélyeket,
hogy mennyi lesz, át kell reálisan gondolni, meg kell nézni az útvonalváltozást és akkor kell eldönteni,
hogy mennyi támogatást tudnak nyújtani, illetve hogy mennyi legyen a jegyár, javasolta, hogy
halasszák el a döntést.
Várfi András polgármester összegezve elmondta, hogy az előző és a mostani napirendi pont szorosan
összefügg. Az előző napirendi pontnál úgy döntöttek, hogy két fordulóban tárgyalják a menetjegyek
árát. Itt viszont felmerül a járatbővítés a Fazekasi útra. Megítélése szerint egyben kellene tartani, tehát
jelenleg sem a december 1-i menetrendváltozásról nem döntenének, döntenének a menetjegyekről,
valamint a mostani első, második döntési javaslatról is és így január 1-től indulhatna.
Poharelec László hozzátette, hogy azért javasolta a december 1-i menetrendet, mert Ambrózi
Erzsébet kérte a bizottsági ülésen, hogy pár kisebb kérést fogadjanak el és a többit pedig beszéljék át.
Ambrózi Erzsébet hozzátette, hogy azért volna jó, mert például Nagylaposról a gyerekek nagyon
korán jönnek be, ott egy 10 perces csúszás lenne. Ha ezek december 1-től megváltoznának, akkor
nagyban segítenék a lakosságot.
Arnóczi István János elmondta, hogy nem támogatja a menetrend kiterjesztését.
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Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak az első döntési javaslatról, mely szerint
december 1-től változik a menetrend.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
639/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a 2011. december 1-től érvényes helyi
autóbusz menetrendet.
Változott menetrend
Öregszőlő Déryné
MÁV Szab.tér
8:10 8:20 8:25 Fürdő

MÁV Szab.tér

Déryné

Öregszőlő

Öt perces változások a vasúti átjáró tilos jelzései miatt.
6:05 perces Szabadság térről való indulás 6:00-kor indulna.
22:25 perces Dérynétől való indulás 22:20- kor indulna.
Öregszőlő Déryné

MÁV Szab.tér

MÁV Szab.tér
6:00 6:05

Déryné
Öregszőlő
6:15

22:20 22:30
Próba
járat
Naponta 5x közlekednénk a Fazekai úttól - a Szabadság térig és vissza,
ami napi 87 km, ennek nettó költsége 22.700 Ft.
Javasolt menetrend és útvonal
Indulási időpontok: 8:00, 10:00, 11:30, 14:40, 16:45
Útvonal: Rideg város - Selyem úton a következő utcasarkokon: Blaha út, Pannika
borozó, Toronyi utca, József A. utca, Egyházi Iskola, Kulich Gy.utca, Ipartelep, Máv
állomás, Szabadság tér
Indulási időpontok: 9:40, 11:10, 14:20, 16:25
Útvonal: Máv állomás, Szabadság tér, Selyem úton a következő utca sarkok:
Ipartelep út, Kulich Gy.út, Egyházi Iskola, József A u, Toronyi utca, Pannika borozó,
Blaha út, Ridegváros
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a második döntési javaslatról, hogy a jegyárakkal
fogják a járatbővítést újratárgyalni.
A Képviselő-testület 11 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
640/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Fazekasi út - Szabadság tér
útvonalon indítandó járatbővítést a jegyáremelésekkel tárgyalja egy napirendi pontként a 2011.
december 22-i ülésén.
Határidő: azonnal
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11. Napirendi pont
2012 évi víz és csatornadíjak
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt a tulajdonos önkormányzatokkal
kötött üzemeltetési szerződés és díjképzési szabályzatának megfelelően megküldte a 2012. évi víz és
csatornadíj kalkulációját. A rekonstrukciós alap képzésének biztosítására 50,-Ft/m3 többletbérleti díjat
épített be a víz és csatornadíjakba, a Képviselő-testület a 31/2009 Kt rendelet módosításával. Az
elmúlt években változó mértékkel határozta meg a többlet bérleti díjat. 2010. évben a vízdíjban maradt
az 50,-Ft/m3 a csatornadíjban viszont csak fele többlet bérleti díj került beépítésre. 2011. évben
egységesen a két ágazatban 40,-Ft/m3 lenne beépítve. A Pénzügyi és a Városfenntartó Bizottság
tárgyalta a napirendi pontot, mind a két bizottság elfogadj a 40,-Ft/m3 javaslatot, a rekonstrukciós
munkák költségét az alábbiakban javasolja, meghatározni a Városfenntartó Bizottság 2012-ben
realizált bérleti díj felének megfelelő összeget nem haladhatja meg a rekonstrukciós munkákra
fordítható pénzösszeg. A Képviselő-testület utasítsa a Városfenntartó Bizottságot, hogy a 2012. évi
rekonstrukciós munkákat egyeztesse a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel. A Pénzügyi Bizottság a
2012—évben realizált bérleti díjból 10,712 e Ft-ot javasol meghatározni a rekonstrukciós munkákra,
figyelembe véve a szennyvíztisztító telep fejlesztésének 2012. évi tervezett ráfordítását. A bizottság
javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület utasítsa a Városfenntartó Bizottságot, hogy a 2012. évi
rekonstrukciós munkákat egyeztesse a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel.
Rung Attila elmondta, hogy ez a díjelőterjesztés, a most érvényes a cég közgyűlése által elfogadott
szabályok szerint történt és azok szerint került összeállítására. A testület tudomására is juthatott már a
víziközmű törvény előkészítéséről és az ezzel kapcsolatos esetleges díjplafon meghatározásról. Ezek
egyelőre sajtóhírek, ha ezek jogszabályban meg fognak jelenni, akkor azok nyilván kötelezőek lesznek
és ezt az díjelőterjesztést újra kell tárgyalni, a jogszabályoknak megfelelően megváltoztatni.
Béres János elmondta, hogy a médiában megjelentek a hírek a miniszterelnök úr által, a nyugdíjas
fórumnak kijelentette, hogy a csatorna, vízdíj, távfűtés, gázdíjak csak az infláció mértékével
emelkednek. Ami előttük szerepel, messze van az inflációtól ugyanis az idei ár a szennyvíznél például
314,-Ft-ról 395,-Ft-ra emelkedik 2012-ben, a vízdíj is emelkedik. Több mint 30 %, csak a
csatornadíjnál. Ki van emelve, hogy a 2012. évi csatornadíjakban szereplő működési hányad
jelentősen megemelkedett. A Pénzügyi Bizottságon kaptak rá magyarázatot, hogy ebben az évben
történt a szennyvíziszap elszállítása. A tavalyi évben pedig nem történt. Valami nem jó az árképzésbe,
ha ebbe van elszámolva, mert ha nem szállítják el, akkor legalább képeznének valamennyi alapot és
akkor el lenne osztva éves szintre, a lakosságra. Mert a lakosság részére ezt a több mint 30 %-ot
megmagyarázni, ha elfogadják ez nem jó. A jelenlegi szolgáltatók is mondhatják, hogy miért csak a
4,2 %-os inflációval emelt árat fogadja el a testület, miért nem az ő általa beterjesztett 5-10 %-os
emelést. Miért kell ennyire megemelni? El kell vinni minden évben az iszapot és akkor minden évben
megjelenik a hányad és nem lesz ez a hatalmas emelés.
Rung Attila elmondta, hogy Gyomaendrődön beépített iszapvíztelenítő berendezés nincsen, a
szennyvíztiszítótelep fejlesztésének pont ez az egyik leglényegesebb része, erre vonatkozóan
folyamatosan terjesztenek be javaslatokat, és köszönik, hogy elindul a fejlesztés, mert úgy gondolja,
hogy csak ez jelenthet előrelépést, ha a telepet rendbe teszik és a kornak megfelelővé építik át. Ebben
az időszakban, ami a 2012. évi díjképzés alapját kell, hogy jelentse abban az időszakban hoztak ide
mobilcentrifugát, addig az itt Gyomaendrődön meglévő az iszapszikkasztó ágyakkal próbálták az
üzemet fenntartani és ekkor lehetetlenült már el az üzem, hogy ezt a továbbiakban már nem tudták
megtenni és hozták ide az iszapvíztelenítő berendezést és víztelenítették az iszapot illetve ezt el is
helyezték. Ez a költség, a mostani díjképzés alapját képező, 2010. évben bekerült költségnek egy jó
része az előző évekről elmaradt költségrealizálás volt.
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Hogy miért ilyen a díjképzés elve, hogy a másfél évvel ezelőtti költségre alapozódnak a díjak és
okoznak, ilyen díjváltozást ezzel egyetért, tettek is javaslatot a legutóbbi közgyűlésen, hogy a
díjképzés elvei változzanak meg és a csatornadíjak ne egy adott év alapján kerüljenek megállapításra,
de ezt a javaslatot a közgyűlés elvetette.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányába, kérte, hogy szavazzanak az első
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
641/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz elvezetési szolgáltatás
díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003.(XII.29.) KT
rendelet módosítását második fordulós tárgyalásra alkalmasnak találja, a többlet bérleti díj
összegeként 40 Ft/m3-t határoz meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen született
javaslat figyelembe veszi a Képviselő-testület azon döntését, amit a szennyvíztisztító telep
fejlesztésének saját erejének meghatározásakor hozott. Mivel akkor abban az anyagban körülbelül 32
M Ft-al tudtak kalkulálni, a mostani anyagban viszont az látszik, hogy ez a 32 M Ft-os többlet bérleti
díj valószínű nem fog realizálódni, hanem csak körülbelül 30 M Ft, ezért kellene azt a döntést, úgy
módosítani, hogy ténylegesen nem az akkor meghatározott közel 13-14 M Ft fordítható az
ivóvízhálózat rekonstrukciójára, hanem a többletbérleti díj csökkenéséből adódóan maximum 10 M Ft
2012-ben.
Betkó József hozzátette, hogy a Városfenntartó Bizottság a rekonstrukciós munkákat egyeztetni fogja
a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel. Megjegyezte, hogy a közelmúltban részt vett a viziközmű
konferencián, ahol az állami szerepvállalás is szóba került, ennek szellemében fogják az egyeztetést
megejteni. Fenntartja a Városfenntartó Bizottság álláspontját, hogy a 2012. évben realizált bérleti díjak
felének megfelelő összeget biztosítják a rekonstrukciós munkákra.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a második döntési javaslat A alternatívájáról.
A Képviselő-testület 5 igen 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el a javaslatot.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a második döntési javaslat B alternatívájáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
642/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2012. évi rekonstrukciós munkákra fordítható
többlet bérleti díj összegét 10 millió forintban határozza meg.
A Képviselő-testület utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottságot, hogy a 2012. évi rekonstrukciós munkákat egyeztesse a Békés Megyei Vízművek
Zrt-vel a 31/2003. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításának hatálybalépése után.
Határidő: azonnal

957

12. Napirendi pont
Víztározó felújítása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a Vízművek Zrt 2011. évi rekonstrukciós terve alapján az 500m3-es
vasbeton víztározó felújítására 17.672.538,-Ft-ba került volna. A víztározó felújításának kivitelezési
munkái során a Zrt bejelentette, hogy a tározó vasbeton felületén a palástfelület a tisztításkor
többhelyen levált, így a betonacélok a felszínre kerültek, amely pótmunkák okoz. A munkák díját
1.052.710,-Ft +ÁFA összegben határozták meg. A Városfenntartó Bizottság döntése, hogy a kivitelező
átalányáron szerződött munka keretén belül végezze a szükséges munkákat, ne külön díjazásért.
Októberben ismét megkereste az önkormányzatot a Zrt és megküldte a pótmunkára vonatkozó
szerződését. A megküldött vállalkozói szerződést már 1.508.399,-Ft+ÁFA összegről szólt. A
Városfenntartó és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és egyik bizottság sem kíván
fedezetet biztosítani a kivitelezéskor felmerült többletmunkákra. Mindkét bizottság a C alternatívát
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat C alternatívájáról.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
643/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi bérleti díjból nem
kívánja fedezni a víztározó kivitelezésekor felmerült többletmunkákat.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Az egészségügyi-háziorvosi alapellátás területén kialakult helyzet megoldására javaslat
elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén ismertette, hogy a Képviselő-testület októberi ülésen egy ad-hoc bizottságot
hozott létre a háziorvosi alapellátás területén kialakult helyzet megoldására. A bizottság két
alkalommal is ülésezett, Dr. Torma Éva a bizottság véleményét és az azzal valamint az orvosi
ellátással kapcsolatos adatokat jelen előterjesztéssel terjeszti a testület elé. A bizottság javaslata, hogy
háziorvosi körzet összevonására akkor kerülne sor, ha valamelyik háziorvos praxisjoga visszaszáll az
önkormányzatra. A bizottságnak az a javaslata, hogy 1800 lakosságszámú körzetek kialakítására
törekedjen. Több bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadást javasolnak a Képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
644/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi alapellátás területén
kialakult helyzetre reagálva, amennyiben valamelyik háziorvos praxisjoga visszaszáll az
önkormányzatra, akkor a betegellátást körzetmódosítással, körzet összevonással biztosítja,
tekintettel a csökkenő lakosságszámra.
Határidő: azonnal
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14. Napirendi pont
Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás háziorvosok kérelme
Várfi András polgármester felkérte Keresztesné Jáksó Éva osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető elmondta, hogy Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás a
Medicus Universalis Bt tulajdonosai 2011. augusztus 11. napján írásban jelezték az önkormányzatnak,
hogy Dr. Lizák Anna 2012. január 1. napján nyugdíjba vonul, és nem kíván tovább háziorvosi munkát
végezni. Dr. Darvas Tamás háziorvosi munkáját több tényezőtől tették függővé. Beadványukban
vételre felajánlották a Gyomaendrőd, Rákóczi u. 29. szám alatti orvosi rendelőjüket, mely épületben
két orvosi rendelő és egy egyszobás lakás található. A beadvánnyal párhuzamosan az önkormányzat
ad-hoc bizottságot hozott létre, melynek feladata volt, hogy a háziorvosi alapellátásban kialakult
helyzetre megoldást találjon. Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás 2011. október 25-én kelt
levelükben megerősítették az augusztusi jelzésüket, jelezték továbbá, hogy a helyettesítést Dr. Darvas
Tamás határozatlan ideig ellátja abban az esetben, ha az önkormányzat a kiesett tb finanszírozást
pótolja. A vonatkozó jogszabályok alapján a működtetési jog jogosultját a háziorvosi körzetben önálló
orvosi tevékenységet végző orvost megilleti az a jog, hogy a működtetési jogot tehát a praxisjogot
elidegeníthesse, melyre hat hónap áll rendelkezésre. Amennyiben hat hónapot meghaladóan is
helyettesítéssel oldják meg a körzet működését akkor a tb finanszírozás csökken csak a 60% illeti meg
a működtetőt, mivel tartósan betöltetlen háziorvosi körzetté válik a körzet. A jogszabály kimondja azt
is, hogy amennyiben a működtetési jog jogosultja a személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettségének
nem tud eleget tenni úgy a helyettesítésről gondoskodnia kell, melyet csak olyan orvos láthat el, amely
megfelel a működtetési jog megszerzéséhez és a tevékenységi jog gyakorlásához szükséges személyi
feltételeknek. A Bt és az önkormányzat között megkötött szerződésben rögzítésre került, hogy a
helyettesítéssel a vállalkozó háziorvosnak kell gondoskodnia. Amennyiben eredménytelenül telik el a
hat hónap, amely alatt a praxisjogot elidegenítheti, akkor a praxis visszaszáll az önkormányzatra.
Ebben az esetben a testület az előző döntés alapján körzetösszevonással fogja a betegellátást ellátni.
Tekintettel a jogszabályi előírásokra és az önkormányzat forráshiányos költségvetésére nem javasolják
a helyettesítéssel kapcsolatos finanszírozást. A vételre felajánlott orvosi rendelővel kapcsolatban
elmondta, hogy polgármester úr már szóban egyeztetett a háziorvosokkal és tájékoztatta őket arról,
hogy a hivatal elkészíti az épület értékbecslését ezzel párhuzamosan megvizsgálja, hogy milyen
költségvetéssel jár az, ha az önkormányzat tulajdonában lévő Fürst Sándor utcai épületben működtet
majd három orvosi rendelőt. Ezen számítások elvégzését követően a Képviselő-testület a decemberi
ülésen tud majd dönteni.
Arnóczi István János megkérdezte, hogy mivel gazdasági társaságról van szó, kinek a felelőssége, ki
működteti ténylegesen a praxist? A betéti társaság. Van egy 18/2000 Kormány rendelet, amely
háziorvosi működteti jog átruházással, megszerzéséről visszavonásáról szól, ez hogy rendelkezik. Azt
látja, hogy megvan a helyettesítő orvos, gyakorlatilag egy munkabér járulék kiesik, valószínűleg ezért
van az is, hogy az OEP így finanszírozza, illetve úgy tudja, hogy heti 15 órában lesz a helyettesítés a
40 órás rendelés helyett. Választ kérne arra, hogy hogyan alakul majd ez ki?
Dr. Torma Éva intézményvezető főorvos válaszában elmondta, hogy a praxis működtetője köteles a
helyettesítésről gondoskodni. A finanszírozás szempontjából jogilag működik a praxis. A
helyettesítővel a Bt köt szerződést. Úgy gondolja, hogy az előterjesztés részletes. Az a kitétel, hogy a
kiesett Tb finanszírozást pótolná a Képviselő-testület. Bármiféle támogatást, ha megszavaz, a testület
azt nyilván örömmel veszik a kollégák, de nem szabad összekeverni az OEP finanszírozást az
esetleges jogcím nélküli támogatással. Az OEP finanszírozás adott és eszerint a praxis működik, a
felsorolt alpontokba a 18/200-es Kormányrendeletből a b) pont a tartósan betöltetlen háziorvos
körzetről rendelkezik, hogy mikor minősül annak egy praxis. A ba) pont pedig azt taglalja, hogy mi
történik akkor, ha az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak
eleget tenni. A 10 § első pontja kimondja, hogy a működtetési jog jogosultjának kell a helyettesítésről
gondoskodni.
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Dr. Lizák Anna elmondta, hogy augusztus 11 óta várnak arra, hogy a Képviselő-testület igent vagy
nemet mondjon arra a kérdésre, hogyha január 1-jén nyugdíjba megy, mi legyen a megüresedett
körzettel. A helyettesítés nem az ő feladata attól kezdve, hogy nyugdíjba megy, ezt tudomásul kell
venni. A 18/2000-es Kormányrendelet, ami a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és
visszavonásáról rendelkezik, ebben a jogszabályban van benne az is, hogy a helyettesítést, ha
nyugdíjba megy, nem a Bt és nem az ő feladata.
A 2 § meghatározza a tartósan betöltetlen háziorvosi körzet fogalmát. A ba pont szerint: amennyiben
az ellátási kötelezettségnek hat hónapon meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget kivéve, ha
ennek az az oka, hogy az orvos a munkájában akadályoztatva van. A bb pontja szerint tartósan
betöltetlen körzetté válik az, amelyben a helyettesítés kivételével az önkormányzat az ellátás
nyújtásáról hat hónapig nem tud gondoskodni, önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult orvossal.
A (3) bekezdés szerint a háziorvos akkor akadályoztatott, ha a tevékenységét keresőképtelensége,
hivatalos távolléte, szabadsága, gyermekápolás vagy gondozás miatt nem végzi el, illetve, ha
munkavégzése a közmegbízatásával összeférhetetlen vagy közmegbízatása miatt tevékenységét ellátni
nem tudja.
Elmondta, hogy nem szabadságra, táppénzre, gyermekápolásra, gondozásra, megy el. Ebben az
esetben kellene saját magát helyettesíttetnie. Nyugdíjba megy és marad utána egy betöltetlen körzet,
ami akkor válik tartósan betöltetlenné, ha az önkormányzat hat hónapig nem tud új orvossal szerződni,
csak helyettesítéssel tudja elláttatni a körzet. Szabadság és hivatalos távolléte alatt mindig
gondoskodott a helyettesítéséről. Felajánlották, hogy Dr. Darvas Tamás ellátja a megüresedett körzetet
igaz ehhez kérték, hogy a kieső finanszírozást az önkormányzat pótolja. A nélkül nem tudják
fenntartani a rendelőt. A finanszírozás azért csökken, mert a teljesítményarányos szorzója 1,3, így
kapja a pénzt, ha őt más fogja helyettesíteni és mindegy, hogy ő is szakorvos a szorzó csak 1 lesz.
Ezért esik ki havonta 120-130 e Ft. A rendelést saját rendelőben végzik 15 éve. Támogatást a Tb-n
kívül nem kaptak. Most azt kéri a testület, hogy saját rendelőjükben egy betöltetlen praxist úgy lásson
el Dr. Darvas Tamás, hogy azért még kevesebb fizetést kapjon?
Sajnálja a betegeket, nem ezt érdemlik, nem jelentkeztek át másik körzetbe, várnak hogy milyen
megoldás születik.
Amennyiben nem Dr. Darvas Tamás fogja helyettesíteni akkor az ápolónőt is el kell, hogy bocsássák a
finanszírozási problémák miatt, így kérni, hogy az önkormányzattal kötött szerződés értelmében őt
közalkalmazotti munkaviszonyba vegyék vissza.
Dr. Farkasinszky Erzsébet hozzátette, hogy a Tb azt írja elő a tartós helyettesítés esetében, külön
kitér a Bt-ben való foglalkoztatásra, miszerint Dr. Darvas Tamás minden további nélkül
helyettesítheti. A tényleges kiesés, amit hat hónapra kell számolni. Ha visszaszáll az önkormányzatra,
akkor meghozták azt a döntést, hogy nem kívánnak kis praxisokat működtetni, hanem új terület illetve
lakossági rendezés formájában 1800 főre emelik meg a praxisszámot. Dr. Darvas Tamás ha helyettesíti
Dr. Lizák Annát a praxisban hat hónapig, abban az esetben ő megkapja a OEP-től a támogatást
részben 100%-ban illetve 1,3 szorzó helyett 1-es szorzóval, ez a teljesítménydíj. Csak a bejelentkezett
betegekre érvényes, abban a hónapban, amikor ez aktuális. Az OEP utó finanszíroz. Úgy tudja, hogy
Dr. Lizák Anna az ellátott munkája után még január-februárban megkapja ezt a pénzt, utána pedig Dr.
Darvas Tamás ennyivel csökkentett összeget kap. Maximálisan 3 illetve 6 hónapról van szó. Az ötödik
hónapban doktornőnek már jelezni kell, részben az önkormányzat részben a Tb felé, hogy mi lesz
azzal a körzettel.
Az ad-hoc bizottsági ülésen is elmondta, hogy vizsgálja meg a város, hogy van e lehetőség az ilyen
kiesés kompenzálására? Itt jött az a kérés, hogy ők hat hónapig tovább működtetnék ezt a praxist,
minden anyagi és egyéb vonzatával. Hat hónap múlva pedig el kell dőlnie annak, hogy hogyan tovább.
Megkérdezte Dr. Lizák Annát, hogy a teljes összegre igényt tartanak? Mert, ha Dr. Darvas Tamás látja
el a saját rendelőjében ezt a munkát, a betegek is megszokott helyre járnak, ez biztonságosabb lenne,
még ha az önkormányzatnak némi anyagi kötelezettséggel járna.
Várfi András polgármester elmondta, hogy az előterjesztés szerint Dr. Lizák Annának kötelessége fél
évig üzemeltetni a praxist, most pedig elhangzott, hogy nem, kérte, hogy ez kerüljön tisztázásra, mert
így pénzről sem szabad dönteni.
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Dr. Torma Éva elmondta, hogy abban nincsen tévedés, hogy a praxis működtetője köteles a
helyettesítésről gondoskodni, Ha nem tudja megtenni akkor le, kell adni. És ekkor az önkormányzat
feladata. Viszont ő akkor is árulhatja hat hónapig a praxist. Jelzésként elmondta, hogy hat hónapi
helyettesítés alatt négy hónapot kell „pótolni”. Kérte a Képviselő-testületet, hogy amennyiben
támogatást adnak, ne kapcsolják az OEP finanszírozáshoz annak kiegészítésére. Esetleg jogcím nélküli
támogatásról beszélhetnek.
Dr. Lizák Anna hozzátette, hogy úgy látszik, hogy a működtetési jog és a praxis jog és a
praxishelyettesítés körül több minden nem tiszta. Augusztus 11-én, amikor beadta írásban az
önkormányzatnak azt, hogy január 1-től nyugdíjba megy, ezzel gyakorlatilag a praxist magát
visszaadta. A működtetési jog nem jelenti azt, hogy ez a körzet az övé. Sajnos ez még a mai napig is
szétválik. Van egy működtetési jog és van egy ellátandó körzet, a kettő nem ugyanaz még akkor sem,
ha praxisjogról beszélnek. A működtetési joghoz nem jár a körzet. Ezt január 1-el visszaadta az
önkormányzatnak. A működtetési jogot kell kérni, ahhoz hogy egyáltalán elláthassanak egy körzetet.
Aki utána fog következni, hat hónapig megveheti a működtetési jogot, amivel azt a praxist, amit ő
leadott elláthatja. A helyettesítés fogalmát egyértelműen leírják a jogszabályok. Hogy lenne az
életszerű, hogyha valaki nyugdíjba megy, utána hat hónapig működtesse a praxisát, miért?
Bejelentette, hogy nyugdíjba megy, ettől kezdve önkormányzati feladat ennek a praxisnak az
üzemeltetése és nem a Bt-é.
Arnóczi István János megkérdezte, hogy van egy gazdasági társaság, aki üzemeltet két praxist, az
OEP-el ez a gazdasági társaság számol el. Az OEP finanszírozást ez a társaság könyveli le. A két
orvosnak megvan a működtetési joga, viszont a praxisjoga a gazdasági társaságé, amivel elszámol,
melyet be kell jelenteni az OEP-hez, hogy mikortól nem akarja, ez megtörtént? Nem tudja, hogy
mennyi ideig kell a volt üzemeltetőnek ezt üzemeltetni? Mindegy, hogy saját jogon, vagy megbízással,
úgy tudja hogy vannak bizonyos határidők, amit minimálisan üzemeltetni kell. Választ vár arra, hogy
mennyi ez az időszak, meddig köteles üzemeltetni a működtetési jog gyakorlója, aki az OEP-el
elszámolt?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy azokból a szabályozásokból kell kiindulni, ami
megmondja, hogy a működtetési jog mit jelent, és az önálló háziorvosi tevékenységet hogyan lehet
ellátni? A működtetési jog egy vagyoni értékű jog, ami egyben kötelezettséget is jelent. A működtetési
jog jogosultját megilleti az a jog, hogy ezt a jogot értékesítse mindaddig, amíg az értékesítés meg nem
történik addig a terület ellátási kötelezettség miatt a feleknek vannak kötelezettségeik is. A
jogszabályok meghatározzák, hogy a feleket meddig terheli ez a kötelezettség, jelenleg hat hónap. A
jog jogosultja köteles egyben működtetni és gondoskodni a feladat ellátásáról, ehhez kap a Tb-től
ellátást és finanszírozást. A nyugdíjba vonulás egy életkori sajátosság, ez nem jelenti azt, hogy a
működtetési jogával járó kötelezettségek teljesítéséről nem kell gondoskodni. Hat hónapig szabadon
árulhatja a praxist és amennyiben nem tudja értékesíteni és helyettesítéssel történik a feladat ellátása
akkor betöltetlennek minősül a körzet, ezt követően visszaszáll az önkormányzatra, mint a feladat
ellátásért felelős szervre a működtetési jog. A háziorvosok ingyen kapták meg a működtetési jogot,
nagyon szigorú kötelezettségekkel. A működtetési jog jogosultja hat hónapon keresztül köteles
gondoskodni a helyettesítésről. Ezt követően, ha visszaszáll a működtetési jog az önkormányzatra,
akkor az önkormányzat gondoskodni fog róla. Dr. Jánosik Bertalan körzete is ennek megfelelően lett
betöltve és gondoskodott az önkormányzat a feladat ellátásról.
Önálló orvosi tevékenységet csak személyesen lehet ellátni. A felek megállapodása, hogy hogyan
milyen szervezeti formában gondoskodnak a praxis működtetéséről. Lehet Bt, egyéni vállalkozói
forma, olyat kell választani, ami lehetővé teszi és kötelezővé teszi az egyéni közreműködést. A
döntéshozó mérlegelésén múlik, hogy ad e támogatást.
Dr. Farkasinszky Erzsébet hozzátette, hogy ahhoz, hogy Dr. Lizák Annak el tudjon menni 2012
január 1-től nyugdíjba megy, és ha Dr. Darvas Tamás el tudja látni az ő praxisát, akkor kell az
önkormányzat engedélye, hogy tudjon az ÁNTSZ felé lépni és a Társadalombiztosító felé is december
5-ig. December 5-én az engedéllyel meg kell jelenni, hogy el tudjon menni január 1-től nyugdíjba.
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Hozták ezt a lehetőséget, hogy a testület Dr. Darvas Tamással kösse meg az engedélyt és akkor ő
ellátja hat hónapig a helyettesítést. A másik rész, hogy kíván e az önkormányzat anyagi segítséget
nyújtani, hogy ez a praxis azon a helyen működjön ahol most van.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy Dr. Lizák Anna elmehet nyugdíjba, hiszen a nyugdíj
melletti munkavégzés szabálya ismert, ezzel eleget tesz a személyes közreműködésnek is. Véleménye,
hogy a testület, nem engedélyezi, hanem tudomásul veszi azt, hogy Dr. Lizák Anna a praxis
betöltéséről oly módon gondoskodik, hogy Dr. Darvas Tamás helyettesíti. Ez független a támogatás
kérdésétől, ha az önkormányzat úgy dönt, valamilyen jogcímen ad támogatást.
Dr. Lizák Anna kérte, hogy melyik jogszabály mondja ki azt, amivel a Bt-t arra kötelezik, hogy
nyugdíjaztatása után az orvos működtesse? Nincs ilyen rendelet. Meg van határozva a helyettesítés
fogalma, a saját rendelőjében egy megüresedett körzetet ingyen bérmentve nem fog üzemeltetni. Azt
kérte, hogy a kiesett bért térítsék meg, ez lehet rendelő bérlet címen is kérni. Ugyanis itt maradt egy
üres körzet, akárki elmehetett volna nyugdíjba, miért várják el tőlük azt, hogy most már egy üres
körzetet ami nem az övé, hogy ezt el kell látnia. Miért ő lássa el a saját rendelőjébe?
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy tulajdonképpen akkor nem köteles gondoskodni Dr. Lizák
Anna a helyettesítéséről. Ha nem köteles akkor az önkormányzatnak kell ezt a kérdést megoldani, kell
egy helyettesítő orvost alkalmazni, akinek helyet kell, biztosítani ahol a rendelést el fogja látni. Ez
mennyibe fog kerülni, többe kerül e, mintha esetleg ezt a jövedelem kiesést pótolja az önkormányzat,
vagy sem?
Arnóczi István János hozzátette, hogy mivel jövedelem kiesésről beszélnek, ki fogja az OEP-el
elszámolni ennek a praxisnak a bevételeit hat hónapig? Dr. Lizák Anna lemond a praxisról és januártól
már nem fog semmi finanszírozást kapni. Helyettesítés esetén a praxis üzemeltetője, akivel az OEP
szerződést kötött az fog elszámolni még hat hónapig. A jogszabály szerint a háziorvos a
munkavégzésben akkor akadályozott, ha a tevékenység keresőképtelensége, hivatalos távolléte,
szabadsága, vagy gyerekápolás gondozás miatt nem végzi illetve, ha a munkavégzése a
közmegbízatásával összeférhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységet ellátni nem tudja. Ez
egyik sem áll, nincs benne, hogy nyugdíj miatt nem lehet végezni. Gyomaendrődön hat háziorvos
működik nyugdíj mellett. Arról van szó, hogy nem akarja, de ez nem kizáró ok.
Várfi András polgármester elmondta, hogy rossz irányba haladnak. Van egy eltérés, Dr. Lizák Anna
azt mondja, hogy nem neki kötelessége a működtetés, Dr. Torma Éva és Dr. Csorba Csaba jegyző
véleménye szerint pedig az ő feladata. Meg kell oldani ennek a praxisnak a további működtetését, Dr.
Lizák Anna nyugdíjas kíván lenni, Dr. Darvas Tamás pedig meg tudná oldani ezt a helyettesítést.
Milyen jogcímen adható a támogatás? A javaslatban az áll, hogy nem egészíti ki, tehát nem
kiegészítenék az OEP finanszírozást, hanem meghatároznának egy támogatást. A bejelentéseknél
kívánta felolvasni Dr. Frankó Károly levelét, a következő időkben több háziorvos is be fogja jelenteni.
Tehát ha most bőkezűen meghatároznak egy támogatást, akkor ez vonatkozni fog a többiekre is. Az
első döntési javaslatnál, ha valaki mond egy összeget, akkor arról beszélhetnek a továbbiakban.
Lehóczkiné Tímár Irén kérte, hogy Dr. Csorba Csaba jegyző ismertesse Dr. Jánosik Bertalan
nyugdíjazását, mert az egy kiinduló pont lehet.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a nyugdíjazása bonyolult volt, több lépcsőn ment keresztül.
Dr. Jánosik Bertalan hat hónapig gondoskodott a praxis működéséről.
A támogatással kapcsolatban elmondta, hogy az valóban lehet a támogatás jogcíme rendelő bérletére
vonatkozhat. Dr. Torma Éva nem véletlenül utal levelében a Fürst S. utcai rendelő kérdésére.
Amennyiben ez kompromisszumos megoldásnak elfogadható abban az esetben a bérleti díj
megteremti a támogatás jogcímét és hat hónap alatt az önkormányzat ki tudja alakítani azt az
álláspontját, és gondoskodik esetleg a rendelő bővítéséről, átalakításáról, vagy adott esetben rendelő
vásárlása mellett dönt.
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Dr. Torma Éva hozzátette, hogy Dr. Lizák Annának jelenleg a helyettesítéséről gondoskodnia kell.
Ha leadta volna, a praxist az a Képviselő-testület tudná és ő is tudná, mivel akkor vélhetőleg
megbízták volna teendőkkel. Jelenleg nem adta le a praxist.
Betkó József megkérdezte, hogy rendelőfenntartásra a jövőben kaphatnak állami támogatást az
orvosok, ez már él, illetve mekkora lesz ez az összeg?
Dr. Torma Éva válaszában elmondta, hogy a vállalkozó háziorvosok kaphatnak, pályázniuk kell és 50
e Ft havi összeget kaphatnak nemcsak a felnőtt háziorvosok, hanem a gyerekorvosok és a fogorvosi
ellátásban részt vevők. De ez az alapellátási vállalkozások támogatásáról szó.
Betkó József javasolta, hogy rendelőfenntartás címen adhatna támogatást az önkormányzat a Bt-nek,
összegnek pedig 50 e Ft-ot javasolt havonta.
Várfi András polgármester elmondta, hogy az elhangzott javaslat az első döntési javaslatot
módosítaná, mely szerint nem elutasításra kerül, hanem rendelőfenntartás címén 50 e Ft.
Márjalaki József kérte, hogy a forrás is legyen kijelölve.
Dr. Lizák Anna hozzátette, hogy 50 e Ft-al nem tudják fenntartani a rendelőt.
Poharelec László megkérdezte, hogy a hat hónap mikortól indulna?
Dr. Torma Éva válaszában elmondta, hogy január 1-től indulna, de van egy bejelentési kötelezettség,
amely minden hónap 5-ig terjed. Abban az esetben, ha Dr. Lizák Anna január 1-től nem szeretne
dolgozni, véleménye szerint be kellett volna jelenteni, mert 30 napos átfutási idő is van. A hat hónap
akkortól indul amikortól ő bejelenti, ha ő lemondott volna a praxisról annak is nyoma lenne az
önkormányzatnál. A helyettesítésre nem lesz új szerződése az önkormányzatnak, mert az a Bt
kötelessége, amíg nem adja le a praxist.
Poharelec László javasolta, hogy az érintett felek üljenek le egymással megbeszélni és a testületnek
bizonyos dolgokról kell dönteni. Ha bármilyen összeget megszavaznak, akkor az járt volna Dr. Jánosik
Bertalannak is? Illetve a többi orvosnak, aki majd nyugdíjba megy? Mi a forrása?
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület kapott egy levelet a háziorvosoktól,
amiben leírták, hogy körülbelül egy praxis 5-10 M Ft-ba kerül. Jó lenne megoldást találni erre, ami a
későbbiekben példa is lehetne a többi praxis vonatkozásában is. Fél év áll Dr. Lizák Anna részére,
hogy eladja a praxisát. Ha fizet az önkormányzat valamennyi bérleti díjat, akkor esetleg
megegyezhetnek abban, hogy a praxis értékesítése után ezt a bérleti díjat az önkormányzat
visszakapja. Ha nem tudja eladni akkor a praxisjoga visszaszáll az önkormányzatra, viszont az eltelt
időszakra kifizetett bérleti díj maradna Dr. Lizák Annánál, tehát esetleg az eladási árba bele lehetne
kalkulálni.
Dr. Lizák Anna elmondta, hogy nem lehet belekalkulálni, mert a rendelő a sajátjuk és ez a különbség
Dr. Jánosik Bertalan, Dr. Frankó Károly és Dr. Veréb Lajos rendelője között, hogy azok
önkormányzati rendelők, amiért ők bérleti díjat nem fizetnek. Ezt a rendelőt ők saját maguk építették.
Miért látasson el nyugdíjaztatása után egy önkormányzati körzetet?
Várfi András polgármester elmondta, hogy ha megszavaznak valamennyi havi díjat, akkor a praxis
működésének segítésére, ennek megfelelően javasolta Betkó József a havi 50 e Ft-ot.
Arnóczi István János hozzátette, hogy van egy OEP finanszírozás. Egy orvos fizetéssel kevesebbet
kell most belőle finanszírozni. Egy orvosi bér 200 e Ft + járulékai.
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Poharelec László megkérdezte, hogy amennyiben leveszik napirendről az előterjesztést, akkor a
betegek el lesznek e látva?
Dr. Torma Éva válaszában elmondta, hogy el lesznek látva, de ha napirendről leveszik, a döntés
elodázódik az nem helyes, mert Dr. Lizák Annának a szerződést 2011. december 5-ig módosítani kell.
Ha lemond a praxisról, akkor ez a kötelezettség őt nem terheli, hogy a helyettesítésről gondoskodjon,
hat hónapig árulhatja. Ha nem tud a helyettesítésről gondoskodni, akkor le kell mondani, vissza kell
adni az önkormányzatnak.
A támogatás a Képviselő-testület részéről egy gesztus lenne, ennek az összegét a testület
megvitathatja, de a problémát, ha elodázzák, a következő ülésre nem fogják megoldani.
Várfi András polgármester ismertette az első döntési javaslatot, melyet módosítanák, hogy nem
utasítják el, hanem a Képviselő-testület egy későbbi időpontban, akár egy rendkívüli ülésen dönt.
Javaslata, hogy legyen szünet, egyeztessenek és tegyenek egy új ajánlatot.
Várfi András polgármester a szünetet követően ismertette a javaslatot. Rendelőbérlet jogcímén a
helyettesítés időszakára hat hónapra 500.000 Ft-ot tud ajánlani az önkormányzat. Kérte, hogy
szavazzanak a javaslatról.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
645/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medicus Universalis
Háziorvosi BT kérelmét elutasítja, ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a praxis ellátásáról
helyettesítés formájában 2012. február 1-től Dr. Darvas Tamás háziorvos gondoskodik. A
helyettesítés időtartamára 2012. február 1-től hat hónapra összesen 500.000,-Ft bérleti díjat
állapít meg, melynek forrása a 2012. évi költségvetés.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a második döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 11 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
646/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medicus Universalis
Háziorvosi BT tulajdonában lévő Rákóczi u. 29. szám alatti épület megvásárlásáról a vásárlást
megalapozó szakmai és pénzügyi számításokat követően a 2011. december 22-i ülésén dönt.
Határidő: 2011. december 22.
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
A Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területével kapcsolatos döntés
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén elmondta, hogy az ÁNTSZ Országos Tiszti főorvos Hivatala 2011. november
2-án tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Kátay Gábor Kórház főigazgatója ellátási területeket
érintő beadvánnyal fordult a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz. A beadvány alapján az Országos
Tiszti főorvosi Hivatal vizsgálja Ecsegfalva község járó beteg szakellátásának helyzetét.
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Jelenleg részben a Pándy Kálmán Kórház részben a Városi Egészségügyi Intézményhez tartozik.
Ecsegfalva kezdeményezte, hogy a település a Kátay Gábor Kórház ellátási területéhez tartozzon,
mivel a lakosok többnyire a Karcagon nyújtott ellátást veszik igénybe. Azonban Ecsegfalva időközben
nem jelzett ellátási érdekekre való hiányosságot Gyomaendrődnek sem sérelmeket, ezért erre való
tekintettel nem javasolt a kérelem elfogadása. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és
ilyen formában történő elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
647/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Városi Egészségügyi
Intézmény fenntartója az intézmény ellátási területét nem kívánja módosítani, a Városi
Egészségügyi Intézmény ellátási területén változatlanul magas szakmai színvonalon biztosítja
a járóbeteg szakellátást valamennyi szakrendelés területén.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Idősek Otthona fejlesztése, bővítése
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a Városfenntartó Bizottság nem fogadta el a beterjesztett 263 M Ft-os
költségvetését a projektnek. Ezután állt fel az ad-hoc bizottság, illetve a Városfenntartó Bizottság
kijelölte Poharelec Lászlót Mraucsik Lajosnét és Uhrin Anitát, hogy alakítsanak egy bizottságot és
tárgyaljanak a tervezővel a költségek csökkentéséről. Sikeresen zárult a bizottság működése, jelenleg
az Idősek Otthona fejlesztése bruttó 170 M Ft lenne.
Mraucsik Lajosné intézményvezető elmondta, hogy az előző napi ad-hoc bizottsági ülésen a
tervezővel abban maradtak, hogy próbálja meg a tervet átdolgozni úgy, hogy az általuk pályázható 170
M Ft-os összege beleférjen. A mai napon kapta az értesítést a tervezőtől, jelenleg az építés bruttó
költsége a 27%-os ÁFA-val számolva 153.393 E Ft-ba határozták meg. Ehhez jönnek még a járulékos
költségek. Nagy valószínűséggel, ha a 170 M Ft-os támogatást elnyerné a pályázat, akkor egy nagyon
szép beruházás valósulhatna meg. Amennyiben a pályázat megvalósul 60 idős ember, egy nagyobb
élettérben élhet majd, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak, a fűtéskorszerűsítés az összes
férőhelyet érinti majd, illetve 10 új férőhelyet létre tudnak hozni.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat A alternatívájáról.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
648/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az MLR Studio Kft. által készített tervek alapján a
Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5. szám alatt lévő Idősek Otthona, bruttó 170.000.000,- Ft
összegű fejlesztését elfogadja, és pályázatot nyújt be az Önkormányzati, állami, egyházi,
nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítésére, társadalmi egyetértésre kiírt
TIOP-3.4.2-111 kódszámú pályázatra.
A projekt teljeskörű ismertetését, a pályázatot megalapozó projekt megvalósíthatósági
tanulmány dokumentumait és a részletes költségvetést a 2011. decemberi Képviselő- testületi
ülésre kell előterjeszteni.
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Gyomaendrőd Város Képviselő- testülete megbízza a Térségi Szociális Gondozási Központ
intézményvezetőjét a pályázati dokumentáció elkészítésével.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Beszámoló a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2011. évi
tevékenységéről, valamint az intézményi SZMSZ módosításának elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén elmondta, hogy az intézmény vezetője készítette el a megadott
szempontrendszer alapján. A Tourinform Iroda tekintetében F. Nagy Lajos beszámolójával egészült ki.
Az SZMSZ módosítására azért van szükség, mert 2011. február 1-től változás történt az intézményben,
az Endrődi Közösségi Ház működését is megkapta. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatokról.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
649/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja dr. Szonda István
intézményvezető által átdolgozott Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Határidő: azonnal
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A Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzata

I. Általános rendelkezések
A Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményt Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2009. (I.29) határozatával az Államháztartásról szóló
1992.évi XXXVIII. tv. 88.§-ban foglaltak szerint, valamint a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv. 4.§-ban foglaltak szerint, valamint a Muzeális intézményekről,
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.évi CXL. Tv. 42. §, 76-78. §-ban
foglaltak alapján 2009. március 1-jei hatállyal hozta létre. Az Alapító Okirat másolata jelen szabályzat
1. sz. melléklete. Az intézmény alapító okiratát Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 13/2010.(I.28.) sz. és a 12/2011.(I.27.) sz határozatával módosította.
I.1. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának célja
I.1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza az
intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatait annak
érdekében, hogy az intézmény programjában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen.

I.1.2. A szabályzat hatálya kiterjed:
a) az intézmény minden közalkalmazottjára, az intézményben működő közösségekre és civil
szervezetekre,
b) az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre

I.2. Az intézmény adatai

I.2.1. Az intézményazonosító adatai:

I.2.1.1. A költségvetési szerv neve, székhelye:
Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Rövidített neve: KKTSZI
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.

Telephelyei:
- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
- Gyomai Táj- és Alkotóház
5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2.
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- Népház Kistérségi Konferenciaterem + Endrődi Közösségi Ház (Népház)
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 21.
- Tourinform Iroda
5500 Gyomaendrőd Kossuth u. 9.

I.2.1.2. Törzsszám: 767169
I.2.1.3. Alapítás ideje: 2009. március 01.
I.2.2.

Az intézmény nyitva tartása:

I.2.2.1. A Katona József Művelődési Központ:
egyeztetett időpontokban hétfőtől péntekig 7.00-22.00 óra között. Ezen időpontokon kívül rendkívüli esetekben ügyeleti díj felszámításával tartható nyitva az intézmény.
Irodai, ügyfélfogadási ideje hétfőtől-péntekig: 9.00-16.00 között

I.2.2.2. Népház Kistérségi konferenciaterem + Endrődi Közösségi Ház (Népház):
bejelentkezésre, előzetes egyeztetés alapján hétköznapokon 7.00-22.00 óra között. Ezen
időpontokon kívül - rendkívüli esetekben ügyeleti díj felszámításával tartható nyitva az
intézmény.

I.2.2.3. Gyomai Táj- és Alkotóház:
bejelentkezésre, előzetes egyeztetés alapján.

I.2.2.4. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény:
hétfőtől-péntekig: 9.00-16.30 között (március 1-október 31), valamint hétfőtől-péntekig: 9-14
között (november 1-február 28) és egyeztetett időpontokban a hét bármely napján.

I.2.2.5. Tourinform Iroda
nyitva: hétfőtől – péntekig 9-16 óráig

II. A KKTSZI feladatai

II.1.

A KKTSZI működésének célja:

Gyomaendrőd város közösségének és az idelátogatóknak kulturális muzeális gyűjteményi
szolgáltatások és művelődésszervezés révén. A KKTSZI ennek érdekében muzeális gyűjteményt,
valamint közművelődési színtereket és helytörténeti adatbázist működtet és aktualizál. Kiadja a
Gyomaendrődi Múzeumi Közlemények sorozatot és egyéb helytörténeti kiadványokat, valamint a
Gyomaendrődi Hírmondó című önkormányzati havi lapot. Részt vesz a város rendezvényeinek
lebonyolításában. A KKTSZI vállalkozói tevékenységet nem végez. A KKTSZI tevékenységét
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teljes politikai és egyházi/vallási semlegességgel végzi, pártokat, politikai szervezeteket nem
támogat és nem rekeszt ki, együttműködik a történelmi egyházakkal.
II.2. A KKTSZI tevékenysége és feladatai:

II.2.2. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladatai:

II.2.2.1. Alaptevékenység: Az intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 910500.
A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL
tv. 42. §, 76-78 §-ok alapján

II.2.2.1.1. Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Szakágazat szám: 910500 TEÁOR szám: 9105
Szakfeladat száma:
2009 évben 921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
2010.évtől 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

II.2.2.1.2. Múzeumi tevékenység
Szakágazat szám: 910200 TEÁOR szám: 9102
Szakfeladat szám:
2009.évben 923215 Múzeumi tevékenység
2010.évtől - 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
- 910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
- 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
- 910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
II.2.2.1.3. Kiadói tevékenység
Szakágazat szám: 581011 TEÁOR szám: 5810
Szakfeladat szám:
2009.évben 2211214 Lapkiadás
2010.évtől 910201, 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
II.2.2.1.4. Tourinform Irodai szolgáltató tevékenység
Szakágazat szám: 791100 TEÁOR szám: 7911
Szakfeladat szám:
2010.évtől 791100 Utazásközvetítés
Szakágazat szám: 932900 TEÁOR szám: 9329
Szakfeladat szám:
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2010.évtől - 932919 M. n. s. egyéb szórakoztatás tevékenység
- 960900 M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás

III. A KKTSZI működése
A

KKTSZI

helyi

önkormányzati

kincstári

körben

önálló

működő

költségvetési

szerv.

Alaptevékenységének és működtetésének gazdasági feltételeit az alapító biztosítja.

III.1. Az intézmény vertikális szervezeti felépítése:
Igazgató

Általános
igazgatóhelyettes

Közművelődési
csoportvezető

Közgyűjteményi
csoportvezető

Múzeumpedagógus

Ügyvitel

Üzemvitel

Tourinform Iroda
(szolgáltató
tevékenység)

Gyűjteménykezelő

Szakmai feladatokat az intézmény igazgatója és általános igazgatóhelyettese is ellát.
III.1.1. Döntési mechanizmus
- A szervezeti struktúrából adódóan az intézmény egészét érintő döntések – munkaterv, költségvetés,
beszámolók, személyi kérdések stb. – a vezetői értekezletek hatókörébe tartoznak. A vezetői
értekezleten az intézmény vezetőjén és helyettesén túl részt vesz az érintett csoport vezetője is.

- Az egyes szakterületek vezetői – csoportok – a hozzájuk tartozó munkatársak tevékenységével
kapcsolatban elsősorban a közvetlen gyakorlatot érintő döntéseket hozzák meg.

III.1.2. Az intézmény szervezeti egységei:
Közgyűjteményi csoport
Közművelődési csoport
Ügyvitel
Üzemvitel
Tourinform Iroda (szolgáltató tevékenység)
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III.1.3. Az intézmény szerveinek telephelyei:
III.1.3.1. Közgyűjteményi csoport:
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (Gyomaendrőd, Sugár út 1820)
Gyomai Táj-és Alkotóház (közösségi színtér) (Gyomaendrőd, Zrínyi út 2.)
III.1.3.2. Közművelődési csoport:
Katona József Művelődési Központ (Gyomaendrőd, Kossuth út 9.)
Népház Kistérségi Konferenciaterem + Endrődi Közösségi Ház (Népház)
(Gyomaendrőd, Blaha út 21.)
III.1.3.3. Tourinform Iroda
–
Tourinform Iroda (5500 Gyomaendrőd Kossuth u.9.sz.)
III.2. A munkakörök általános feladatai:
III.2.1 Igazgató
Irányítja a szervezet munkáját, az intézményi és szakmai vezetés keretein belül végzi a
szervezetbe tartozó egységek tevékenységének összehangolását. Egyes teendőket részben
vagy egészben, tartósan vagy átmenetileg a beosztott vezetőkre vagy más munkatársakra
átruházhat. Igazgatói minőségben gyakorolja munkáltatói és szakmai irányítói jogkörét.
Feladatainak ellátása során:


eljár az intézmény képviseletében, jogosult az intézményhez érkező küldemények átvételére, a
kimenő ügyiratok aláírására (kiadmányozási jogkörrel bír);
 jogi, társadalmi szervekkel és magánszemélyekkel szemben képviseli az intézményt;
 meghatározza az intézmény ügyvitelét, gondoskodik annak betartásáról;
 meghatározza a dolgozók munkakörét;
 gondoskodik a munkahelyi demokrácia feltételeinek biztosításáról és érvényesítéséről;
 felelős az intézmény SZMSZ-ének (annak részeként az éves munkatervnek) elkészítéséért és
végrehajtásáért;
 munkáltatóként gyakorolja a fegyelmi jogkört;
 irányítja a dolgozók bér- és munkaügyeinek, valamint szociális ügyeinek intézését;
 gondoskodik az intézmény éves szabadságolási tervének elkészítéséért - a szabadságról, annak
nyilvántartásáról adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a munkáltatói jog gyakorlója felé
 gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzésének megszervezéséről;
 a beosztott vezetők bevonásával gondoskodik arról, hogy az intézmény minden dolgozója
megkapja munkaköri leírását és annak megfelelően lássa el feladatait.
Felelős:
 az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
igénybevételéért;
 az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a
szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért;
 a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért,
annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőség és a kötelezettségek
összhangjáért;
 az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és
működéséért.
III.2.2. Általános igazgatóhelyettes
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Az intézmény igazgatója nevezi ki határozatlan időre (osztályvezetői feladatokat is elláthat).
Az intézmény igazgatójának akadályoztatása, tartós (30 napot meghaladó) távolléte esetén
annak teljes jogú helyettese, ide nem értve a munkáltatói, fegyelmi jogkört.










Feladata:
az igazgató és közte kialakított munkamegosztás alapján ellátja azokat a feladatokat, melyeket
az igazgató a hatáskörébe utal;
szervezi, irányítja és ellátja mindazon adminisztratív jellegű feladatokat (pl.: bér, munkaügyi,
szociális stb.), amelyek a szakmai tevékenység eredményességét szolgálják; irányítja az
intézményben lefolytatandó tervszerű és terven kívüli feladatokat;
feladata a szakmai területek (osztályok) munkájának összehangolása, megszervezése
nagyrendezvények, közös programok esetében;
felelős az intézmény szakmai munkatervének előkészítéséért;
ellenőrzi a szükséges munkarendi nyilvántartásokat, azok vezetését, az intézmény
adminisztratív tevékenységét;
gondoskodik a szakmai munkatársak esetében a munkaköri leírásokban foglalt munka és névre
szóló feladatrend betartásáról;
előkészíti a rendszeres és esetenkénti megbeszéléseket, értekezleteket, és az intézmény
munkájával kapcsolatos rendezvényeket;

III.2.3. Csoportvezetők
Feladatuk:
 részt vesznek az intézményrendszer költségvetésének összeállításában és gondoskodnak a
keret tervszerű felhasználásáról;
 a munkaköri feladatok ismeretében irányítják, összehangolják és ellenőrzik a hozzájuk
beosztott dolgozók munkáját;
 az csoportvezetők szakmai feladatokat is ellátnak munkaköri leírásuknak megfelelően.
 Felelősek:
 a hozzájuk beosztott osztály munkájáért és vagyontárgyaiért;
 az csoportjukhoz tartozó utasítások és döntések végrehajtásáért;

III.2.4. Közművelődési szakemberek
A feladatok lebontása dolgozókra a munkaköri leírásokban találhatók.
Közvetlenül a közművelődési csoportvezető irányításával végzik feladatukat.
III.2.4.1. Művelődésszervező
Feladata:
 Az intézmény színházi, művészeti rendezvényeinek lebonyolítása, az ezzel kapcsolatos
szervezési- és propagandatevékenység végrehajtása.
 Az intézményben működő csoportok (szakkörök, klubok, tanfolyamok) tevékenységét
felügyeli, segíti (vezeti) és a lehetőségekhez mérten teljesíti igényeiket.
 A rendezvényekkel kapcsolatos reklámozási anyagok elkészítése és esetenként elkészíttetése.
 A lakosság körében és az intézményekbe látogató emberekkel kapcsolatok létesítése, bevonva
őket a közönségszervezésbe.
 A felmerülő igények szerint segítik a városban működő civil szervezetek munkáját.
III.2.4.2. Múzeumpedagógus
Feladata:
 A múzeum kiállításainak, szakmai eredményeinek feldolgozása a közoktatás javára: múzeumi
órák, gyermekfoglalkozások tartása
 A múzeumi foglalkozások tematikájának kidolgozása, feladatlapok, füzetek összeállítása és
terjesztése
 A helyi honismereti és néprajzi ismeretekre épülő pedagógus továbbképzések megszervezése
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Állandó kapcsolatban állni a helyi közoktatási és közművelődési intézményekkel
múzeumpedagógiai programok keretében
A múzeumi kommunikáció megszervezése és folyamatos működtetése (kiállítás-megnyitók és
a kiállításokhoz kötődő programok és rendezvények megszervezése, propagandája)
Kapcsolattartás és tájékoztatás az idegenforgalmi szervekkel és tömegtájékoztatási
intézményekkel
Aktív részvétel a múzeum működtetésében (látogatók fogadása-tárlatvezetés)
A múzeumvezető irányításával a nyilvántartási, állagmegóvási és gyűjteménygyarapítási
feladatok ellátása
A múzeum jó hírnevének megőrzése, valamint a belső szakmai információknak bizalmas
kezelése

III.2.5. Gyűjteménykezelő
Közvetlenül a gyűjteményi csoportvezető irányításával végzi feladatát.
Feladata:
 Az intézmény (muzeológiai részlegeinek) gyűjteményi anyagának gondozása, karbantartása.
 A muzeális gyűjtemény raktárainak rendezése és naprakész nyilvántartása.
 A múzeumba bekerülő tárgyak tisztítása, állagvédelme, nyilvántartásra való előkészítése,
folyamatos védelme.
 A múzeumpedagógiai foglalkozások lebonyolításában való részvétel.
 A múzeumba érkező csoportok fogadása és részükre tárlatvezetés tartása.
 Az intézmény közművelődési és muzeológiai programjainak lebonyolításában tevékenyen
részvétel.
 Alkalomszerűen ügyeletet lát el az intézmény bármelyik telephelyén.
III.2.6. Ügyviteli alkalmazott
Közvetlenül az igazgatóhelyettes irányításával végzi feladatát.
Feladata:
 ellátja az intézmény adminisztrációs tevékenységét;
 vezeti az iktatást;
 vezeti a nyilvántartásokat;
 postázás: bejövő és kimenő küldemények fogadása;
 a lakosságot tájékoztatja az intézmény programjairól; információkat nyújt a város, a kistérség,
a megye programjairól; közhasznú információkat szolgáltat;
 árusítja a jegyeket a különböző rendezvényekre, valamint beszedi a díjakat, tanfolyami díjakat
a pénzkezelési szabályzatban leírtak szerint;
 az intézményhez telefonon beérkező információkat és igényeket azonnal továbbítja az
illetékesnek;
 külső rendezvények esetében a rendezvény kiszolgálása, felügyelete.








Felelős:
a gazdasági ügyvitel szervezéséért;
az intézmény szakmai döntéseinek pénzügyi és adminisztratív előkészítéséért;
a folyamatba épített ellenőrzés teljes körű elvégzéséért;
a pályázati elszámolások és keretlapok elkészítéséért;
a pénzügyi és számviteli tevékenység teljes körű elkészítéséért,
a személyi anyagok naprakész nyilvántartásáért.

III.2.7. Üzemviteli alkalmazottak
Közvetlenül az igazgatóhelyettes irányításával végzik feladataikat.
Feladatuk:
 az intézmény helyiségeinek, raktárhelyiségeinek, mellékhelyiségeinek takarítása;
 kötelességük az ablakok, ajtók, berendezési tárgyak tisztán tartása;
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az intézmény idényszerű zavartalan fűtése, valamint az épülethez tartozó közterület
gondozása;
az intézmény berendezéseinek, felszereléseinek karbantartása, javítása.
Kötelességük még a rendezvényekre a termek előkészítése (ki- és bepakolás stb.).
Közreműködnek a helyi küldemények kiszállításában.

III.2.8. Tourinform Iroda vezető
Feladata:
 Az országos, megyei, városi turisztikai információk, programok gyűjtése és naprakész
kiközlése
 Honlapon az aktuális információk megjelenítése
 Turisztikai kiállítások előkészítése, javaslattétel a kiállításokon való részvétellel kapcsolatban
 Napi ügyfélforgalom bonyolítása, vendéginformáció
 Városi rendezvények szervezésében való közreműködés, más rendezvényeken való szakmai
közreműködés
 Tourinform irodát érintő kötelező adatszolgáltatások pontos, határidőre történő végrehajtása
 Kapcsolatot tart a Magyar Turizmus Zrt-vel, részt vesz az általa szervezett konzultációkon,
továbbképzéseken
 Kapcsolatot tart a társhatóságokkal, turisztikában érdekelt civil szervezetekkel – segíti
működésüket, továbbá az Artis Just jogvédő szervezettel, valamint a médiával
 Az iroda működéséről féléves-éves beszámoló készítése a Magyar Turizmus Rt-nek és az
önkormányzatnak
 Propagandaanyagok elkészítéséhez információk és képanyagok folyamatos gyűjtése,
kiadványok tartalmi szerkesztése
 Propagandaanyagok, belépők, jegyek, képeslapok, ajándéktárgyak értékesítése
 A város idegenforgalmával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése
 Javaslatot tesz a turizmussal kapcsolatos szakmai feladatok meghatározására, gondoskodik a
helyi idegenforgalmi értékek feltárásáról, propagálásról, idegenforgalmi koncepció
megvalósulásának figyelemmel kísérése, javaslattétel a módosításra
 Részt vesz az éves marketing stratégia, cselekvési program kidolgozási munkálataiban,
operatívan tevékenykedik annak megvalósításában
 Költségvetés készítése
 A településkép fejlesztésének elősegítése érdekében javaslatok megfogalmazása
 Segíti a diák munkavállalókat tapasztalatok átadásával




III.3.

Felelősségi köre:
A rendelkezésére álló költségvetés keretein belül gondoskodik s Tourinform iroda
működéséről
A munkakörében meghatározott feladatok ellátásáért a Kjt-ben és egyéb szakmai, etikai
normákban foglaltak szerint felel
Kártérítési felelősség megállapítása esetén a reá vonatkozó szabályok szerint felel
Belső kapcsolatrendszer

III.3.1. A vezetői helyettesítés rendje
Az igazgatót távollétében az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató, az
igazgatóhelyettes egyidejű távolléte esetén az igazgató írásban az intézmény más (vezető
állású) dolgozóját is megbízhatja a helyettesítéssel.
Az intézmény általános és gazdasági képviseletére az igazgató vagy az általa megbízott
személy jogosult.
Az intézmény szakmai képviseletére munkakörük alapján a szakmai munkatársak is
jogosultak.
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III.3.2. A döntés-előkészítés, az információáramlás rendje:
A vezetői döntésekhez szükséges kezdeményezések a szervezeti felépítésben rögzített
szolgálati úton juthatnak el az KKTSZI igazgatójához.
Az intézmény összes dolgozójára kiterjedő munkamegbeszéléseket, tájékoztatókat szükség
szerint, de évente legalább kétszer tart az intézmény igazgatója. Kéthetente az
igazgatóhelyettes és az csoportvezetők részvételével vezetői értekezletet hív össze. Az ott
elhangzottakról emlékeztető készül.
III.4.

Az intézmény működésének szabályai:

III.4.1. Munkarend
 Az intézmény dolgozói éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket. A munkatervhez
szükséges anyagi fedezetet az igazgató és az általános igazgatóhelyettes biztosítja a
költségvetésben előirányzottak szerint.
 Az intézmény általános tevékenységével kapcsolatos információkat külső szerveknek csak az
igazgató, vagy az általa írásban megbízott dolgozó adhat. A szakmai tevékenységgel
kapcsolatos információk adására az illetékes osztályvezetők jogosultak az igazgató
hozzájárulásával.
 Minden dolgozónak kötelessége a munkaköri leírásban és egyéb szabályzatban előírtak
betartása és betartatása; szakmai önképzése; az intézmény tulajdonának védelme és a
takarékosság.
 A munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatban a munkaszerződést, a kinevezési,
megbízási, stb. ügyeket a vonatkozó jogszabályok szerint kell intézni. Ezeket az igazgató köti
meg a dolgozóval.
 A munkavégzésre irányuló jogviszony létrejöttekor az igazgató köteles meghatározni a
dolgozó munkakörét – a munkaköri leírásban – és a munkabérét.
 A munkavégzésre irányuló jogviszony bármely időszakban megszűnhet a vonatkozó
jogszabályok alapján.
 A dolgozókat a jogszabályokban előírt szociális juttatások illetik meg. Az adható juttatásokat a
fenntartó az éves költségvetési rendeletben határozza meg.
 A munkáltató köteles megtéríteni azt a költséget, amely a munkával kapcsolatos
kötelezettségek során a munkavállalónak indokoltan merültek fel.
III.4.2. Munkaidő
 Az intézmény dolgozói számára a munkaidő kezdetét és végét az igazgató állapítja meg. A
munkaidő heti 40 óra a napi 8 órában foglalkoztatottak részére.
 Az igazgató határozza meg az ügyeleti beosztást. Az ügyeleti munkaidő az intézmény
programjainak időpontjaihoz igazodik. Az ügyeletes ez idő alatt az épületben informálja az
érdeklődőket, felelős a rendezvényekért és a vagyonvédelemért.
 Az intézmény dolgozóinak heti munkaidőkeretét meghaladó munka túlmunkának minősül,
melynek ellenértékeként szabadidő jár.
 A szabadidőt legkésőbb a túlmunka elvégzését követő hónap végéig ki kell adni. A
túlmunkáért járó szabadidőt úgy kell feltüntetni a jelenléti íven, hogy abból egyértelműen
megállapítható legyen annak jogossága.
 Túlmunkára az igazgató kötelezheti a dolgozót, melynek mértékét a mindenkor hatályos
Munka Tvk. megfelelő pontja alapján kell megállapítani
 A teljesített munkaidő rögzítésére jelenléti ívet kell vezetni.
 Ünnepnapokon és pihenőnapokon végzett túlmunkáért a dolgozókat a mindenkor hatályos
jogszabályok ide vonatkozó rendelkezései alapján szabadidő megváltás illetve túlmunkadíjazás illeti meg.
 A dolgozó köteles megbetegedését vagy távolmaradásának okát az igazgatónak haladéktalanul
bejelenteni. Betegségét minden esetben orvosi-táppénzes bizonyítvánnyal kell igazolnia.
 Az igazgató a munkarend és munkafegyelem megsértőit a jogszabályban előírtak alapján
vonhatja felelősségre.
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III.4.3.





Az éves rendes szabadság kivételéhez minden évben előzetes tervet kell készíteni. A
rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az
intézményvezető jogosult. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a vonatkozó
jogszabályok szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető és kivett szabadságról
nyilvántartást kell vezetni.
Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd város polgármestere
gyakorolja.
Ügyrend
Érkező és kimenő küldemények kezelése az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően,
Bélyegzők nyilvántartása a Bélyegző-nyilvántartási Szabályzat szerint,
Kulcsok használata a Kulcsnyilvántartási Szabályzat szerint,
A tandíjakból, jegybevételekből, bérleti, szolgáltatási díjakból befolyt pénzt a Pénzkezelési
Szabályzatban foglaltak szerint kell kezelni.

III.4.4. Gazdálkodási rendszer
 Az intézmény a vonatkozó jogszabályok által meghatározott rendszerben részben önállóan
gazdálkodik.
 Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján köteles dolgozni. A
bevételeket és a kiadásokat az abban foglaltak szerint teljesíti.
 Az évi költségvetés-tervezetet a gazdaságvezető készíti el az igazgató és az általános
igazgatóhelyettes javaslataival és azok jóváhagyásával. A költségvetést Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá.
 Az intézmény a gazdálkodásáról az általános felügyeleti szervnek köteles elszámolni.
 Ha az intézmény igazgatója vagy a gazdaságvezető személyében változás történik, a
pénzmaradványt, az ingó és ingatlan vagyontárgyakat valamint a készleteket jegyzőkönyvileg
kell átadni és átvenni.
 Az intézmény programjaira szóló belépőjegyeket, a tanfolyamok díjait és a bérleti –,
szolgáltatási díjakat az igazgató (jogszabályban meghatározott esetekben a fenntartóval
egyeztetve, illetve az éves munkaterv leadásakor) szabja meg.
 Az intézmény a fenntartó határozata alapján szakmai feladata keretében külső személlyel
szolgáltatási szerződést köthet számla ellenében történő igénybevételre.
 A 217/1998 XII.30) Kormányrendelet szerinti kötelezettségvállalással kapcsolatos jogköröket
az intézmény igazgatója gyakorolja. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyettesítési
rend az irányadó.
 Pénzkezelés a Pénzkezelési Szabályzatnak megfelelően.
 Bérelszámolás: központilag a MÁK elszámolási körben. Eseti megbízások kifizetését az
intézmény átutalással, vagy készpénzfizetéssel teljesíti utólagos jelentéssel a MÁK felé.
 Belső ellenőrzési rend a Belső Ellenőrzési Szabályzat szerint
 Eszközgazdálkodás az Eszközök, források értékelési szabályzatának megfelelően
 Tárgyi eszközök nyilvántartása a Leltározási és Selejtezési Szabályzat szerint történik
III.4.5. Együttműködés más szervezetekkel
 Az intézmény sokoldalú kapcsolatot alakít ki a helyi önkormányzattal, helyi, megyei,
regionális és országos hatókörű – alkalmanként a határon túli – különböző termelési
egységekkel, társadalmi- és tömegszervezetekkel, egyesületekkel, intézményekkel feladatai
jobb és hatékonyabb ellátása érdekében.
 Az intézményt a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli.
 E feladatot az intézményvezető megbízása alapján egyes esetekben, illetve meghatározott
időközben más intézményi dolgozó is elláthatja beszámolási kötelezettség mellett.
 A kapcsolattartás közvetlenül valósul meg írásos és szóbeli formában. A kapcsolattartás
folyamatos, illetve konkrét feladatra irányuló.
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III.4.6. Továbbképzési és beiskolázási szabályok
Az intézmény továbbképzési és a beiskolázás szabályozása a 25/2007.(IV.24.) OKM rendelete
(az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosítása) alapján történik.
III.4.6.1. A szervezett képzés tervezése
A kulturális szakemberek képzéséhez a központi költségvetés továbbképzési támogatást nyújt,
amelynek fedezetét a kulturális törvény 92. §-ának (2) bekezdése alapján a minisztérium saját
költségvetésén belül biztosítja.
A normatív hozzájárulás igénylésének alapdokumentumai:
 a továbbképzési terv (hétéves továbbképzési időszakonként),
 a beiskolázási terv az adott naptári évre.
Ezen belül:
 A hétéves továbbképzési tervet az intézmény vezetője készíti el figyelembe véve az
intézmény mindenkori domináns funkcióját és a közalkalmazotti jogviszonyban, teljes
munkaidőben foglalkoztatott kulturális szakemberek létszámát, és jóváhagyás végett a
fenntartó részére átadja.
 A jóváhagyott továbbképzési tervet a fenntartó megküldi az Országos Széchényi
Könyvtárnak.
 A tervet szükség szerint felül kell vizsgálni, és a módosításokat minden év február 15ig az intézmény fenntartójával jóvá kell hagyatni.
 A beiskolázási tervet az intézmény vezetője a jóváhagyott hétéves továbbképzési terv
alapján készíti el, illetve gondoskodik a másolat megküldéséről a fenntartónak.
III.4.6.2. Az intézmény vezetője a beiskolázási terv elkészítése előtt egyeztet a gazdaságvezetővel.
III.4.6.3. A továbbképzési program és a beiskolázási terv készítésénél, módosításánál a
munkavállalókat kezdeményezési - és véleményezési jog illeti meg.
III.4.6.4. A kulturális szakemberek beiskolázása szerződéses alapon történik közös megegyezéssel,
mely szerződés a beiskolázási tervben is rögzíthető, de tartalmaznia kell a kedvezmények biztosítását
és az összköltségeknek a rendelet 13 §-ban szabályozottak szerinti megosztását.
III.4.6.5. Az intézmény vezetője nyilvántartja a kulturális szakemberek továbbképzésének kezdő és
befejező időpontját.
III.4.7. Belső ellenőrzés
Az intézmény belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról a Gyomaendrőd Város képviselőtestülete által megbízott szakemberek (belső ellenőrök) igénybevételével is gondoskodik.
V. Záró rendelkezések
Az intézmény dolgozói által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával
válik érvényessé és lép hatályba.
Ezen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg érvényét vesztik a jogelőd intézmények Szervezeti és
Működési Szabályzatai.
A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni, és be kell tartatni azokkal is, akik kapcsolatba
kerülnek az intézménnyel, és meghatározott körben használják a helyiségeit.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény valamennyi
alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az igazgató munkáltatói jogkörében intézkedhet.
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Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges rendelkezéseket önálló szabályzatok
tartalmazzák, igazgatói utasítások egészítik ki.
Jelen SzMSz-hez kapcsolódó mellékletek:
1. Alapító Okirat (5/2009.(I.29) határozat)
2. Tűz-, Munka- és Balesetvédelmi Szabályzat
3. Házirend
4. Munkaterv (aktuális évi terv)
Az intézmény által jóváhagyott szabályzatok:
1. Munkaköri leírások
2. Muzeális Gyűjtőköri és Leltározási Szabályzat
2.1.1.
Leltározási Szabályzat
2.1.2.
Selejtezési Szabályzat
3. Számítástechnikai hardver és szoftver nyilvántartási és Leltározási Szabályzat
4. Közalkalmazotti Szabályzat
5. Kulcsnyilvántartási Szabályzat
6. Bélyegző-nyilvántartási Szabályzat
7. Belső ellenőrzés rendje
A KKTSZI minden vonatkozó feladatát a felsorolt mellékletekben foglaltak szerint látja el. A
mellékletek jelen SzMSz részét képezik.
Az SzMSz és mellékletei, valamint a szabályzatok megtalálhatók az intézmény igazgatói irodájában.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
650/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Szonda István
intézményvezető beszámolóját, a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató
Intézmény 2011. évben végzett tevékenységéről.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulásból való kiválással kapcsolatos döntések
Várfi András polgármester felkérte Tóthné Rojik Edit oktatási előadót, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Tóthné Rojík Edit előadta, hogy a Társulás tagja az önkormányzat által fenntartott Kner Imre
Gimnázium. Az iskola jelezte, hogy a 2011/2012-es szorgalmi évtől csak tiszta gimnáziumi osztályt
indít, tehát a szakképzési képzés megszűnik. Mivel az iskola kiválása a Társulásból egy folyamat,
ezért felvették a folyamatot a TISZK-el és az egyeztető megbeszélésekkel együttesen elfogadásra kell,
hogy kerüljenek a döntési javaslatok. Mivel jelenleg még az iskola tagja a TISZK-nek, ezért egyéb
módosításokhoz szükséges az önkormányzat döntése. Öt döntési javaslat szerepel a testület előtt.
Ismertette a döntési javaslatokat.
Várfi András polgármester kérte a testületet, hogy szavazzanak a döntési javaslatok elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
651/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja - Berettyó-Körös
Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodás – módosítását az alábbiak szerint:
Szakképzés Szervezési Társulás létrehozásáról szóló
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
4. számú módosítása
Az eddig Battonya Város Önkormányzata által fenntartott – Mikes Kelemen Gimnázium
Szakiskola és Kollégium (5830 Battonya, Fő u. 72.) - iskola (jelenlegi nevén: Mikes Kelemen
Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola) fenntartását 2011. szeptember 01.-től a katolikus egyház
vette át. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság együttműködési
megállapodást kötött Battonya Város Önkormányzatával, mely megállapodás 12.-es pontja kimondja,
hogy továbbiakban az új fenntartó részt kíván venni a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás
munkájában, ezért Együttműködési Megállapodás keretében csatlakozik a Társuláshoz.
Battonya Város Önkormányzata, mivel már nem intézmény fenntartó kilép a Társulásból, ezért
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Sarkad Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, és Szeghalom Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. február 4. napján kelt és a 2008. december 05., 2009.
január 30., 2010. december 11. napokon módosított Szakképzés Szervezési Társulás létrehozásáról
szóló Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja (a törölt részek áthúzott -, a kiegészítések
vastagon szedett betűformával jelölve!):
1) I: Általános rendelkezések címszó alatti szövegrész 1. pontja az alábbi szövegrésszel egészül
ki:
„(Rövid neve: Berettyó-Körös Társulás - továbbiakban: Társulás).”
2) I: Általános rendelkezések címszó alatti szövegrész 2. pontja az alábbi szövegrésszel egészül
ki:
„A Társulás székhelye, azonosító adatai: 5540 Szarvas, Vajda P. u. 20.
Törzskönyvi azonosító száma: 766425
Adószáma: 15766421-1-04
Statisztikai számjele: 15766421-8412-322-04”
3) I: Általános rendelkezések címszó alatti szövegrész 3. pontjában az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5830 Battonya, Fő u. 91.”
4) I: Általános rendelkezések címszó alatti szövegrész 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„
4. A Társulás fenntartó és felügyeleti szerve Irányítói, felügyeleti szervek neve, székhelye:
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa
5540 Szarvas, Vajda P. u. 20.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Battonya, Gyomaendrőd, Sarkad, Szarvas, Szeghalom települési önkormányzatok képviselőtestületei”
5) I: Általános rendelkezések címszó alatti szövegrész 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
5. A Társulás működési, illetékességi területe:
„A társuló önkormányzatok közigazgatási területe, a Társulásban részt vevő településeken
működő szakképző iskolák (Battonya, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Sarkad, Szarvas,
Szeghalom települések) működési területei, valamint az Együttműködési
Megállapodással csatlakozó szervek, intézményfenntartók által működtetett iskolák
működési területei”
6) I: Általános rendelkezések címszó alatti szövegrész további pontokkal (7., 8.) az alábbiak szerint
egészül ki:
„
6. A társulás típusa:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§ (12) bekezdése alapján
meghatározott szakképzés szervezési társulás.
7. Alapfeladatként ellátandó tevékenysége:
1. Szakágazati száma, besorolása:
84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás
(kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
841211 oktatás igazgatása
2. Szakfeladat száma, megnevezése:
841126 helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Ezen belül a szakképzés tevékenységi körében a feladata:
- RFKB által megadott szakképzési irányok és arányok alapján a társulás által fenntartott
szakképző intézményekben a szakképző évfolyamok osztályai számának a
meghatározása, a döntések végrehajtásának ellenőrzése,
- az egyes intézmények fő képzési profiljának meghatározása,
- a szakképzés fejlesztési támogatások felhasználásának tervezése, pályázatokon való
részvétel,
- „Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása” című pályázat intézkedéseinek
megvalósítása,
- pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer megteremtése,
- munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzés szervezése,
- modul rendszerű oktatás, szakképzés, átképzés és továbbképzés szervezése, feltételeinek
javítása,
- felnőttképzés, átképzés, élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése,
- vizsgáztatási tevékenység koordinálása,
- tananyagfejlesztés a fenti feladatok szakszerű megvalósítása érdekében.”
7) II: A Társulás célja címszó alatti szövegrész 1. pontjában az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„
1. A társuló települések – Battonya, Gyomaendrőd, Sarkad, Szarvas, Szeghalom …..”
8) III: A Társulás tevékenységi köre, faladatai címszó alatti szövegrész 1. pontja az alábbi
szövegrészre módosul:
„Jelen megállapodás alapján a társult önkormányzatok az ÖTV. 41.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. törvény 16.§-a alapján a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv-ben
meghatározott szakképzéssel összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtására szakképzés-

981

szervezési társulást hoznak létre. A Társulás önállóan működő és gazdálkodó jogi személy
közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. Meghatározott……”
9) III: A Társulás tevékenységi köre, faladatai címszó alatti szövegrész 2.1 pontja törlésre kerül, és
ezzel együtt értelemszerűen módosul a felsorolás számozása:
„
1. Battonya Város Önkormányzata által fenntartott intézmény:
Mikes Kelemen Gimnázium, Szakiskola és Kollégium 5830 Battonya, Fő u. 72.
OM azonosító: 028378”
10) IV: A Társulás működése címszó alatti szövegrész az alábbiak szerint módosul:
„
1. A Társulás ülésrendje:
A Társulás szükség szerint, de évente legalább három soros ülést tart, melyet Szarvas Város
polgármestere hív össze változó székhellyel. Bármelyik képviselő-testület indítványára,
Szarvas Város polgármestere köteles az ülést – az erre irányuló írásbeli kezdeményezés
kézhezvételét követő 30 napon belül – összehívni. A Társulásban az önkormányzatokat a
polgármesterek képviselik.
2. A Társuláshoz való csatlakozás rendje:
Bármely helyi önkormányzat csatlakozhat a Társuláshoz, amely a szakképzés feladataiban
részt vevő iskolát tart fenn. A belépés feltétele, hogy az érintett elfogadja a regionális
fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával
összefüggésben hozott döntéseket.
A csatlakozási szándékát minden év május 30 31-ig köteles jelezni. Csatlakozni a következő
tanévkezdés előtt július augusztus 31-ig lehet.
3. A Társulásba való felvétel rendje:
A Társulás tagjainak a felvételt támogató döntéséhez a társult tagok minősített többséggel
hozott döntése szükséges.
4. A Társulásból való kilépés rendje:
Ha az önkormányzat ki akar lépni a Társulásból, szándékát írásban legkésőbb a tárgyévet
megelőző december 31. napjáig be kell jelentenie. A Társulási Tanács egyhangú döntésével
a fent megjelölt határidőtől el lehet tekinteni.
A Társulási megállapodás módosítását, felmondását a Társulás bármely tagja
kezdeményezheti. E kezdeményezéséről – annak megküldését követi 30 napon belül – a
Társulás tagjai döntenek.
5. A Társulás megszűnik:
a) a bíróság jogerős döntése alapján,
b) ha valamennyi tag elhatározza a Társulás megszüntetését, vagy a tagok száma kettő
alá csökken,
c) ha a felek nem tudnak megállapodni a működtetés feltételeiről. A Társulás
megszűnése esetén a tagok az éves költségvetési beszámoló alapján számolnak el
egymással.
d)
6. Az ellenőrzés rendje:
A Társulást, valamint az intézményeket a Társulás –bármely tag kezdeményezésére – szakmai,
törvényességi, célszerűségi és gazdasági szempontból szakértők útján ellenőriztetheti. Az
intézmények pedagógiai szakmai ellenőrzését közoktatási szakértő igénybevételével kell
végezni.
7. A Társuláshoz csatlakozni kívánó egyéb (nem önkormányzatok) szervek csatlakozásának
rendje
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A nem önkormányzati, hanem egyéb szerv által fenntartott, a Társuláshoz
Együttműködési Megállapodással csatlakozni kívánó szervek, intézmény fenntartók
csatlakozásáról a Társulási Tanács dönt.
8.

A Társulás jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§ (2) alapján a szakképzés
szervezési társulás ellátja a szakképzéssel összefüggő feladatok végrehajtását.

9. A Társulás vezetője megbízásának rendje, az alkalmazottak
jogviszonya:
1. A Társulás vezetőjét a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási
Tanácsa bízza meg választás alapján, a Társulási Tanács elnökének javaslatára.
2. A vezetői feladat-, felelősség- és munkamegosztás rendszeréről a Társulás szervezeti
és működési szabályzata rendelkezik.
3. A vezető megbízásának rendjét a hatályos jogszabályi rendelkezések határozzák
meg.
4. A Társulásnál foglalkoztatott személyek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. tv. hatálya alá tartozó munkavállalók.
10. A társulás irányítása:
A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjai közül a helyi
önkormányzatok társulásiról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 12.
§-sa alapján elnököt és elnökhelyettest választ. A társulást az elnök – akadályoztatása
esetén az elnökhelyettes – képviseli.
A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás valamint a Társulási Tanács
működését, feladatainak ellátását a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.
11. Vállalkozási tevékenység:
A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.
12. A Társulás gazdálkodás módja szerinti besorolása:
1. A Társulás önállóan működő és gazdálkodó jogi személy. Meghatározott pénzügyigazdasági feladatainak ellátására köteles önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv neve, székhelye: Vajda Péter Intézmény 5540 Szarvas, Kossuth u. 5-7. A Társulás
és a Vajda Péter Intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét
Együttműködési Megállapodás (1. számú melléklet) tartalmazza.
13. A Társulás gazdálkodási jogköre:
1.

2.

3.

A gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan gazdálkodó jogi személy. A
gazdálkodási feladatait a Vajda Péter Intézményen keresztül látja el, illetve
biztosítja. Az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező jogi személy. Éves
költségvetése Szarvas Város Önkormányzata költségvetésének részét képezi.
A Társulás rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi rendelkezésére bocsátott saját
költségvetési előirányzatra, melyek a következők:
- kiemelt működési célú kiadási előirányzatok,
- kiemelt felhalmozási célú kiadási előirányzatok,
- kiemelt működési célú bevételi előirányzatok,
- kiemelt felhalmozási célú bevételi előirányzatok.
Saját szervezetére vonatkozó gazdálkodási feladatait belső szabályzatok alapján látja
el.
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4.

5.

Az előirányzat feletti rendelkezési jog gyakorlásával kapcsolatos egyéb kérdésekben a
költségvetés végrehajtásának általános szabályairól szóló rendeletben meghatározott
szabályok szerint kell eljárni.
A Társulás rendelkezésére bocsátott előirányzatait az előírt keretszámok mértékéig
használhatja fel. Kötelezettségvállalásai során köteles figyelembe venni – az előírt
kivételektől eltekintve – a finanszírozási és likviditási ütemtervet, a rendelkezésre álló
fedezetet.

14. A Társulás bankszámla kezelése, a készpénzkezelés:
1. A Társulás önálló bankszámlával rendelkezik.
2. A Társulás házi pénztárkezelési joggal rendelkezik.
15. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A társulás az általa vállalt feladatok megvalósítását a működési, fenntartási költségeket az
alábbi bevételek útján biztosítja:
- pályázatok során nyert támogatások,
- a társult önkormányzatok, együttműködési megállapodással csatlakozó intézmény
fenntartók tanulólétszám arányos befizetései,
- központi költségvetésből közvetve vagy közvetlenül származó bevételek.
- egyéb bevételek.
A Társulás tagjait alkotó önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése
esetén – az első felszólítást követően – a Társulási Tanács döntése alapján kell eljárni.
A Társulás működése során keletkező vagyonnövekmény a Berettyó-Körös Szakképzés
Szervezési Társulás tulajdona. A vagyon felett a Társulási Tanács rendelkezik.
A Társulás megszűnése esetén a keletkező vagyon felosztásával tanulólétszám arányosan kell
elszámolni.
16. Egyéb rendelkezések:
1. Feladatok és hatáskörök, jogkörök
A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a
Társulás
gazdálkodási
feladatés
munkamegosztással,
képviseleti,
szerződéskötési,
kiadmányozási, iratkezelési, munkaerő-gazdálkodási jogköréről, az alapvető és egyéb
munkáltatói jogok gyakorlásáról, az állandó és változó munkavégzési helyen történő
foglalkoztatás szabályairól, a vezetők feladatai és hatáskörei megosztási rendjéről.
2. Szervezeti felépítés
A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a szerv és az alapító
önkormányzatok közötti információszolgáltatási és kommunikációs rendről.
3. Tevékenységi kör
A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen rendelkezik a szerv által
önkormányzati feladatként kötelezően ellátandó feladatok jellemzőiről, feltételeiről,
követelményeiről.
4. Működési rend
A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a szerv által
önkormányzati feladatként kötelezően ellátandó feladatok munkarendjéről, a főbb
munkaköri csoportok feladatairól, jogairól és kötelezettségeiről, időbeosztásairól, a
munkavégzés folyamatainak ellenőrzéseiről, az intézmény belső szakmai ellenőrzési és
értékelési eljárásairól és más munkaszervezési kérdésekről.
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5. Számviteli alapelvek és politika
A Társulás rendelkezik a kötelezően ellátandó feladatok során a Szarvas Város
Önkormányzata által kiadott irányelvek alapján a számviteli alapelvekről és számviteli
politikáról.
…6. Az igazgató gondoskodik a Társulás névtáblájáról, pecsétjéről, kötelező nyomtatványainak
beszerzéséről, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának és más előírt
szabályzatok elkészítéséről, az analitikus nyilvántartások létrehozásáról, a vagyonleltár
szerinti átvételről.”
11) V: A Társulás működése címszó, és az az alatti szövegrész az alábbiak szerint módosul (újabb
pontokkal kiegészül, mely a sorszámozást is változtatja, valamint szövegrész törlésre kerül):
„A Társulás működésével kapcsolatos egyéb kérdések vagyoni viszonyai
1. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei biztosítják a saját intézményük
működéséhez szükséges anyagi, tárgyi, technikai, személyi feltételeket. A társulás tagjai a
társulás működésének egyéb feltételeit felek később határozzák meg.
2. A Társulás működéséhez szükséges anyagi, és tárgyi feltételeihez való hozzájárulásról
Társulási Tanács évente dönt.
3. A Társulás működtetéséhez szükséges személyi feltételekről, a Társulási Tanács dönt.”
12) VI: A Vegyes rendelkezések címszó alatti szövegrész az alábbiak szerint egészül ki:
„A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére Szarvasi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.
Jelen módosított Társulási Megállapodás tartalmazza a 2011. november 04. napjáig történt
módosításokat az Alapító Okirattal együtt, hatályos 2011. november 04. napjától.
2011. november 03. napi hatállyal a Társulás alapító okiratát a Szakképzési-szervezési
Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei hatályon kívül helyezték.
A Társulási Megállapodás egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Ahol a
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata és annak mellékletei, valamint egyéb
dokumentumok Alapító Okiratot említenek, úgy ott az egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást kell érteni.
A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa ……….. számú tanácsi
határozattal a Társulási Megállapodás-módosítást jóváhagyta.
Kelt Szarvas, 2011. november 03.
Kohut Andrásné
igazgató

A Települési Önkormányzatok Képviselő-testülete nevében:
………………………………….
Szeghalom Város Önkormányzata
képviseletében

……………………………………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseletében

………………………………….
Sarkad Város Önkormányzata
képviseletében

……………………………………
Szarvas Város Önkormányzata
képviseletében
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Záradék:
A Szakképzés Szervezési Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási
Megállapodás-módosítást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve
kötelező rendelkezésként fogadták el.
Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2010. (…..) számú határozatával
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (….) számú határozatával
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (….) számú határozatával
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2010. (….) számú határozatával
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (….) számú határozatával
Szarvas, 2011………………………….
Kohut Andrásné
igazgató
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
652/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Berettyó-Körös
Szakképzés Szervezési Társulás egységes szerkezetű Társulási Megállapodását, valamint az
„Együttműködési Megállapodás a pénzügyi feladatok ellátásáról” szóló 1. számú mellékletet
az alábbiak szerint:
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 41. § (1) bekezdésében (továbbiakban:
ÖTV) kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény 16.§-a alapján Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, és Szeghalom Város Önkormányzata Képviselőtestülete, Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testület, Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testület, a Közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Tv-ben meghatározott szakképzéssel
összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtásáról szakképzés-szervezési társulás útján
gondoskodnak, jelen Társulási Megállapodásában foglaltak szerint.
I.
Általános rendelkezések
1. A Társulás neve: Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás
(Rövid neve: Berettyó-Körös Társulás - továbbiakban: Társulás)
2. A Társulás székhelye, azonosító adatai: 5540 Szarvas, Vajda P. u. 20.
Törzskönyvi azonosító száma: 766425
Adószáma: 15766421-1-04
Statisztikai számjele: 15766421-8412-322-04
3. A Társulás tagjainak neve és székhelye:
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
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SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5720 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
4. Irányítói, felügyeleti szervek neve, székhelye:
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa
5540 Szarvas, Vajda P. u. 20.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
5. A Társulás működési, illetékességi területe:
A társuló önkormányzatok közigazgatási területe, a Társulásban részt vevő településeken
működő szakképző iskolák (Gyomaendrőd, Sarkad, Szarvas, Szeghalom települések)
működési területei, valamint az Együttműködési Megállapodással csatlakozó szervek,
intézményfenntartók által működtetett iskolák működési területei.
6. A Társulás jogállása:
A Társulás jogi személy.
7. A társulás típusa:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§ (12) bekezdése alapján meghatározott
szakképzés szervezési társulás.
8. Alapfeladatként ellátandó tevékenysége:
1. Szakágazati száma, besorolása:
84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás
(kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
841211 oktatás igazgatása
2. Szakfeladat száma, megnevezése:
841126 helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Ezen belül a szakképzés tevékenységi körében a feladata:
- RFKB által megadott szakképzési irányok és arányok alapján a társulás által fenntartott
szakképző intézményekben a szakképző évfolyamok osztályai számának a meghatározása, a
döntések végrehajtásának ellenőrzése,
- az egyes intézmények fő képzési profiljának meghatározása,
- a szakképzés fejlesztési támogatások felhasználásának tervezése, pályázatokon való részvétel,
- „Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása” című pályázat intézkedéseinek
megvalósítása,
- pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer megteremtése,
- munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzés szervezése,
- modul rendszerű oktatás, szakképzés, átképzés és továbbképzés szervezése, feltételeinek
javítása,
- felnőttképzés, átképzés, élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése,
- vizsgáztatási tevékenység koordinálása,
- tananyagfejlesztés a fenti feladatok szakszerű megvalósítása érdekében.
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II.
A Társulás célja
1. A társuló települések – Gyomaendrőd, Sarkad, Szarvas, Szeghalom – települési önkormányzati a
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv-ben meghatározott szakképzéssel összefüggő
önkormányzati feladatok végrehajtásáról szakképzés-szervezési társulás útján gondoskodnak. Ennek
érdekében döntöttek arról, hogy jelen megállapodással szakképzés-szervezési társulást hoznak létre.
Célja továbbá:
- Az intézmények keretei között a szakképzés színvonalának javítása
- A szakmai együttműködés fejlesztése
III.
A Társulás tevékenységi köre, feladatai
1. A Társulás tevékenységi köre, feladata:
Jelen megállapodás alapján a társult önkormányzatok az ÖTV. 41.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 16.§-a alapján a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv-ben meghatározott
szakképzéssel összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtására szakképzés-szervezési társulást
hoznak létre. A Társulás önállóan működő és gazdálkodó jogi személy. Meghatározott pénzügyigazdasági feladatainak ellátására köteles önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv neve,
székhelye: Vajda Péter Intézmény, 5540 Szarvas, Kossuth u.5-7. A Társulás és a Vajda Péter
Intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét Együttműködési Megállapodás
tartalmazza.
2. A Társulásban részvevő önkormányzatok által fenntartott intézmények megnevezése,
székhelye:
2.1 Sarkad Város Önkormányzata által fenntartott intézmény:
Ady Endre-Bay Zoltán Középiskola és Kollégium 5720 Sarkad, Vasút u. 2.
OM azonosító: 028382
2.2. Szarvas Város Önkormányzata által fenntartott intézmény:
Vajda Péter Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda,
Nyilvános Könyvtár 5540 Szarvas, Kossuth u. 5-7. (rövid név: Vajda Péter Intézmény)
OM azonosító: 028425
2.3 Gyomaendrőd Város Önkormányzata által fenntartott intézmény:
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5500 Gyomaendrőd, Hősök út 43.
OM azonosító: 028379
2.4.Szeghalom Város Önkormányzata által fenntartott intézmény:
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa
György u. 2.
OM azonosító: 037828
Társult tagok kijelentik, hogy
 elfogadják a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének
összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket, és annak megfelelően a szakképzés
fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel – meghatározza a Társulás tagjai által
fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát,
 a Társulás egyetértési jogot gyakorol a szakmai programok tekintetében az iskolák pedagógiai
programjának jóváhagyásánál.
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IV.
A Társulás működése
17. A Társulás ülésrendje:
A Társulás szükség szerint, de évente legalább három soros ülést tart, melyet Szarvas
polgármestere hív össze. Bármelyik képviselő-testület indítványára, Szarvas Város
polgármestere köteles az ülést – az erre irányuló írásbeli kezdeményezés kézhezvételét követő
30 napon belül – összehívni. A Társulásban az önkormányzatokat a polgármesterek képviselik.
18. A Társuláshoz való csatlakozás rendje:
Bármely helyi önkormányzat csatlakozhat a Társuláshoz, amely a szakképzés feladataiban
részt vevő iskolát tart fenn. A belépés feltétele, hogy az érintett elfogadja a regionális
fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával
összefüggésben hozott döntéseket.
A csatlakozási szándékát minden év május 31-ig köteles jelezni. Csatlakozni a következő
tanévkezdés előtt augusztus 31-ig lehet.
19. A Társulásba való felvétel rendje:
A Társulás tagjainak a felvételt támogató döntéséhez a társult tagok minősített többséggel
hozott döntése szükséges.
20. A Társulásból való kilépés rendje:
Ha az önkormányzat ki akar lépni a Társulásból, szándékát írásban legkésőbb a tárgyévet
megelőző december 31. napjáig be kell jelentenie. A Társulási Tanács egyhangú döntésével a
fent megjelölt határidőtől el lehet tekinteni.
A Társulási megállapodás módosítását, felmondását a Társulás bármely tagja
kezdeményezheti. E kezdeményezéséről – annak megküldését követi 30 napon belül – a
Társulás tagjai döntenek.
21. A Társulás megszűnik:
a) a bíróság jogerős döntése alapján,
b) ha valamennyi tag elhatározza a Társulás megszüntetését, vagy a tagok száma kettő
alá csökken,
c) ha a felek nem tudnak megállapodni a működtetés feltételeiről. A Társulás
megszűnése esetén a tagok az éves költségvetési beszámoló alapján számolnak el
egymással.
22. Az ellenőrzés rendje:
A Társulást, valamint az intézményeket a Társulás –bármely tag kezdeményezésére – szakmai,
törvényességi, célszerűségi és gazdasági szempontból szakértők útján ellenőriztetheti. Az
intézmények pedagógiai szakmai ellenőrzését közoktatási szakértő igénybevételével kell
végezni.
23. A Társuláshoz csatlakozni kívánó egyéb (nem önkormányzatok) szervek
csatlakozásának rendje
A nem önkormányzati, hanem egyéb szerv által fenntartott, a Társuláshoz Együttműködési
Megállapodással csatlakozni kívánó szervek, intézmény fenntartók csatlakozásáról a Társulási
Tanács dönt.
24. A Társulás jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§ (2) alapján a szakképzés szervezési
társulás ellátja a szakképzéssel összefüggő feladatok végrehajtását.
25. A Társulás vezetője megbízásának rendje, az alkalmazottak
jogviszonya:
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5. A Társulás vezetőjét a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa
bízza meg választás alapján, a Társulási Tanács elnökének javaslatára.
6. A vezetői feladat-, felelősség- és munkamegosztás rendszeréről a Társulás szervezeti és
működési szabályzata rendelkezik.
7. A vezető megbízásának rendjét a hatályos jogszabályi rendelkezések határozzák meg.
8. A Társulásnál foglalkoztatott személyek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. tv. hatálya alá tartozó munkavállalók.
26. A társulás irányítása:
A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjai közül a helyi
önkormányzatok társulásiról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 12. §-sa
alapján elnököt és elnökhelyettest választ. A társulást az elnök – akadályoztatása esetén az
elnökhelyettes – képviseli.
A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás valamint a Társulási Tanács működését,
feladatainak ellátását a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.
27. Vállalkozási tevékenység:
A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.
28. A Társulás gazdálkodás módja szerinti besorolása:
1. A Társulás önállóan működő és gazdálkodó jogi személy. Meghatározott pénzügyigazdasági feladatainak ellátására köteles önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
neve, székhelye: Vajda Péter Intézmény 5540 Szarvas, Kossuth u. 5-7. A Társulás és a Vajda
Péter Intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét Együttműködési
Megállapodás (1. számú melléklet) tartalmazza.
29. A Társulás gazdálkodási jogköre:
3.

4.

3.
4.

5.

A gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan gazdálkodó jogi személy. A
gazdálkodási feladatait a Vajda Péter Intézményen keresztül látja el, illetve biztosítja. Az
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező jogi személy. Éves költségvetése Szarvas
Város Önkormányzata költségvetésének részét képezi.
A Társulás rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi rendelkezésére bocsátott saját
költségvetési előirányzatra, melyek a következők:
- kiemelt működési célú kiadási előirányzatok,
- kiemelt felhalmozási célú kiadási előirányzatok,
- kiemelt működési célú bevételi előirányzatok,
- kiemelt felhalmozási célú bevételi előirányzatok.
Saját szervezetére vonatkozó gazdálkodási feladatait belső szabályzatok alapján látja el.
Az előirányzat feletti rendelkezési jog gyakorlásával kapcsolatos egyéb kérdésekben a
költségvetés végrehajtásának általános szabályairól szóló rendeletben meghatározott
szabályok szerint kell eljárni.
A Társulás rendelkezésére bocsátott előirányzatait az előírt keretszámok mértékéig
használhatja fel. Kötelezettségvállalásai során köteles figyelembe venni – az előírt
kivételektől eltekintve – a finanszírozási és likviditási ütemtervet, a rendelkezésre álló
fedezetet.

30. A Társulás bankszámla kezelése, a készpénzkezelés:
1. A Társulás önálló bankszámlával rendelkezik.
2. A Társulás házi pénztárkezelési joggal rendelkezik.
31. A feladatellátást szolgáló vagyon:
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A társulás az általa vállalt feladatok megvalósítását a működési, fenntartási költségeket az alábbi
bevételek útján biztosítja:
- pályázatok során nyert támogatások,
- a társult önkormányzatok, együttműködési megállapodással csatlakozó intézmény fenntartók
tanulólétszám arányos befizetései,
- központi költségvetésből közvetve vagy közvetlenül származó bevételek.
- egyéb bevételek.
A Társulás tagjait alkotó önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén –
az első felszólítást követően – a Társulási Tanács döntése alapján kell eljárni.
A Társulás működése során keletkező vagyonnövekmény a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési
Társulás tulajdona. A vagyon felett a Társulási Tanács rendelkezik.
A Társulás megszűnése esetén a keletkező vagyon felosztásával tanulólétszám arányosan kell
elszámolni.
32. Egyéb rendelkezések:
1. Feladatok és hatáskörök, jogkörök
A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a
Társulás
gazdálkodási
feladatés
munkamegosztással,
képviseleti,
szerződéskötési,
kiadmányozási, iratkezelési, munkaerő-gazdálkodási jogköréről, az alapvető és egyéb
munkáltatói jogok gyakorlásáról, az állandó és változó munkavégzési helyen történő
foglalkoztatás szabályairól, a vezetők feladatai és hatáskörei megosztási rendjéről.
2. Szervezeti felépítés
A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a szerv és az alapító
önkormányzatok közötti információszolgáltatási és kommunikációs rendről.
3. Tevékenységi kör
A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen rendelkezik a szerv által
önkormányzati feladatként kötelezően ellátandó feladatok jellemzőiről, feltételeiről,
követelményeiről.
4. Működési rend
A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a szerv által
önkormányzati feladatként kötelezően ellátandó feladatok munkarendjéről, a főbb munkaköri
csoportok feladatairól, jogairól és kötelezettségeiről, időbeosztásairól, a munkavégzés
folyamatainak ellenőrzéseiről, az intézmény belső szakmai ellenőrzési és értékelési eljárásairól
és más munkaszervezési kérdésekről.
5. Számviteli alapelvek és politika
A Társulás rendelkezik a kötelezően ellátandó feladatok során a Szarvas Város
Önkormányzata által kiadott irányelvek alapján a számviteli alapelvekről és számviteli
politikáról.
6.Az igazgató gondoskodik a Társulás névtáblájáról, pecsétjéről, kötelező nyomtatványainak
beszerzéséről, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának és más előírt
szabályzatok elkészítéséről, az analitikus nyilvántartások létrehozásáról, a vagyonleltár
szerinti átvételről.”
V.
A Társulás működésével kapcsolatos egyéb kérdések
4. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei biztosítják a saját intézményük
működéséhez szükséges anyagi, tárgyi, technikai, személyi feltételeket.
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5. A Társulás működéséhez szükséges anyagi, és tárgyi feltételeihez való hozzájárulásról a
Társulási Tanács évente dönt.
6. A Társulás működtetéséhez szükséges személyi feltételekről, a Társulási Tanács dönt.
7. Elszámolás és beszámolás rendje:
Szarvas Város Önkormányzata jegyzője a Társulás által igénybevett költségvetési támogatás, a
pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról minden költségvetési év végével elszámol.
8. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az intézmények vezetőitől évenként a
feladatellátásról tájékoztatást kérhetnek.
9. A társult települési önkormányzatok polgármesterei évente egyszer – legkésőbb a zárszámadás
elfogadásával egyidejűleg- beszámolnak a képviselő-testületeknek a Társulás tevékenységéről,
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
VI.
Vegyes rendelkezések
1) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a társult önkormányzatok
által történt elfogadás napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
2) A Társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredt, illetve a Társulás
működése során esetlegesen felmerült vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos
úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
3) A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére Szarvasi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.
4) A Társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően a
Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében akaratukkal mindenben
megegyezően – saját kezű aláírással látják el.
Jelen Társulási Megállapodás egységes szerkezetben tartalmazza a 2011. november 04. napjáig
történt módosításokat, hatályos 2011. november 04. napjától.
2011. november 03. napi hatállyal a Társulás alapító okiratát a Szakképzési-szervezési Társulást
alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei hatályon kívül helyezték.
A Társulási Megállapodás egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Ahol a
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata és annak mellékletei, valamint egyéb
dokumentumok Alapító Okiratot említenek, úgy ott az egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást kell érteni.
A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa ……….. számú tanácsi
határozattal az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyta.
Szarvas, 2011. november 03.
Kohut Andrásné
igazgató
Települési Önkormányzatok Képviselő-testülete nevében:
………………………………….
Szeghalom Város Önkormányzata
képviseletében

……………………………………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseletében
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………………………………….
Sarkad Város Önkormányzata
képviseletében

……………………………………
Szarvas Város Önkormányzata
képviseletében

Záradék:
A Szakképzési-szervezési Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási
Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező
rendelkezésként fogadták el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület ………. számú határozata
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testület ………. számú határozata
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testület ………. számú határozata
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testület ………. számú határozata

Szarvas, 2011. ……………………
Kohut Andrásné
igazgató
1. sz. melléklet
Együttműködési megállapodás
a pénzügyi feladatok ellátásáról
Mely létrejött egyrészről a
Vajda Péter Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Nyilvános Könyvtár
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban Iskola), valamint másrészről a
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
(továbbiakban: Társulás) között, Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, és az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Kormány rendelet alapján az alábbi
feltételekkel:
I. Általános pénzügyi, számviteli, nyilvántartási szempontok:
1. Az Iskola a számviteli, államháztartási törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott, a
költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolási, könyvvezetési, számviteli
tevékenységének rendszerét meghatározó kormányrendeletek szabályai szerint megszervezi és
elkészíti a Társulás működését is meghatározó számlarendet és egyéb számviteli, bizonylati
szabályzatokat.
2. A törvényi és hatályos jogszabályi előírások szerinti adatszolgáltatásokat az Iskola
(beszámoló, adóbevallás, statisztikai jelentés) végzi el.
3. Az Iskola a gazdálkodással, számvitellel kapcsolatos törvények, jogszabályok mindenkor
hatályos előírásai szerint elvégzi a Társulás vagyoni, pénzügyi helyzetére ható gazdasági
események kettős könyvvitel rendszerű, pénzforgalmi szemléletű nyilvántartásának vezetését,
naptári év végével történő lezárását.
4. A Társulás tudomásul veszi, hogy a megállapodásban vállalt a Társulással kapcsolatos
feladatokat az Iskola saját szabályzatai megfelelő kiegészítésével, felelősök meghatározása
szerint végzi.
5. Az Iskola tudomásul veszi, hogy a megállapodásban meghatározott feladatokat elkülönítetten,
önállóan ellenőrizhető módon a jogszabályoknak megfelelően köteles végezni.
6. A Társulás hozzájárul, hogy az Iskola a saját közalkalmazottai munkaköri leírásainak
kiegészítésével végeztesse a jelen megállapodásban meghatározott feladatot, melyhez azonban
további forrást nem biztosít az Iskola részére.
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II. Tervezés, költségvetés végrehajtása
1. A költségvetési törvény, a kormány költségvetési irányelvei alapján az Iskola és a Társulás
vezetője közösen készítik el az éves költségvetést.
2. Az előirányzatról az Iskola köteles analitikus nyilvántartást vezetni, a Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott kiemelt előirányzatonként. Az
előirányzat módosítása kapcsolatos feladatokat (többletbevétel, előirányzatok közötti
átcsoportosítás, egyéb előirányzati igény) az Iskola látja el.
III. Pénzkezelés, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés
1. Az Iskola készíti el a jogszabályban meghatározott módon és időben, valamint tartalommal a
pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást.
2. Az Iskola bonyolítja a Társulás jóváhagyott költségvetési előirányzatának figyelembe
vételével a pénzellátás biztosításával, utalással a gazdálkodást - a Társulás vezetőjével történt
egyeztetés után. A kötelezettségvállalás a Társulás, a pénzügyi ellenjegyzés pedig az Iskola
feladata, a teljesítés igazolása, a szakfeladat ezen belül részfeladat megjelölése a Társulás
részéről történik a könyvelés felé, ezt követően az érvényesítést Iskola végzi el.

IV. Számvitel
1. Az Iskola gondoskodik arról, hogy a költségvetési beszámoló részét képező mérleg tagolása, a
tételek részletezése a törvény és a jogszabályok előírásai szerint készüljön el. Az eszközök
kimutatása, besorolása, források növekedésének, vagy csökkenésének kimutatása, besorolása,
források növekedésének, vagy csökkenésének kimutatása jogszabályok szerint elvégzésre
kerüljön.
2. A tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását az Iskola végzi. Ennek során az
állományváltozás bizonylatait az Iskola állítja ki és veszi állományba.
3. Az év végi leltárt az Iskola és a Társulás vezetője közösen készítik el, részt vesznek a leltár
összesítésében, kiértékelésében
4. Az Iskola részéről előkészítik az esedékes selejtezést, és elvégzi a művelet szabályos
előírásszerű lefolytatását, bizonylatolást. Mind a selejtezési, mind a leltározási feladatok
elvégzését a szabályzatok előírásai szerint kell lefolytatni.
5. Az Iskola elvégzi az általános forgalmi adóval kapcsolatos, az adótörvényben, az adózás
rendjéről szóló törvényben meghatározott bejelentési, nyilatkozattételi, adó megállapítási,
bevallási, előlegfizetési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos
feladatokat.
V. Személyi juttatások:
1. A személyi juttatásokkal kapcsolatos feladatokat Iskola látja el.
VI. A készpénzkezelés rendje
1. A Társulás önálló pénztárral rendelkezik, melynek ellátása a pénzkezelési szabályzatban
foglaltak szerint. A pénztár működtetésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat az Iskola
látja el.
2. Az Iskola a készpénzforgalom bizonylatolásánál alkalmazza a szabvány pénztári be-, és
kifizetési bizonylatokat és a pénztárjelentést.
3. A készpénz-kifizetések szabályszerűségéért az Iskola a felelős, továbbá köteles gondoskodni a
pénz biztonságos tárolásáról.
VII. Elszámolás a központi számfejtő hellyel
1. A központi számfejtő hellyel kapcsolatos feladatokat (pl: a munkából való távolmaradással
/táppénz, fizetés nélküli szabadság…stb/ kapcsolatos iratok továbbítása) az Iskola látja el.
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették, ennek megfelelően kötelesek
eljárni.
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Szarvas, 2011. november……

Szarvas, 2011. november…

Babák Mihály
.
elnök
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás

Kohut Andrásné Brusznyiczki Erika
főigazgató
gazdasági vezető
Vajda Péter Intézmény

Záradék:
Jóváhagyta a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa …./2011.(XI.03)
számú tanácsi határozatával jóvá hagyta.
Szarvas, 2011. november 03.
Kohut Andrásné
igazgató
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
653/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Együttműködési
Megállapodást, melyet a Társulási Tanács elnöke és a SzeGeKIF képviselője ír alá, az
alábbiak szerint:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
TERVEZET
mely létrejött egyrészről
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás
Képviseli: Babák Mihály Társulási Tanács elnöke
Cím: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Adószám: 15766421-1-04
Statisztikai számjel: 15766421-8412-322-04
Törzskönyvi azonosító: 766 425/2008. dec. 11.
Pénzforgalmi főszámla: 10402142-00026442-00000002
Továbbiakban: Társulás
másrészről
Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság
Képviseli: Barabás Hunorné
Cím: 6720 Szeged, Aradi Vértanúk tere 2.
Adószám: 18478547-1-06
Statisztikai számjel: 18478547-9131-552-06
Nyilvántartási szám: Pk. 60138/1995/2
Pénzforgalmi főszámla: 12067008-00156305-00100009
Továbbiakban: SzeGeKIF
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
A megállapodás célja és tárgya
1. A Felek együttműködésének célja a Társulási megállapodásban és az Együttműködési
megállapodásban rögzített intézmények keretei között a szakképzés színvonalának javítása, a
szakmai együttműködés fejlesztése.
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2. A fent megjelölt Szeged-Csanád Egyházmegye Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság a
fenntartásába került Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola - 5830
Battonya, Fő u. 72., OM azonosító: 201601, képviseli: Molnár Mihályné igazgató szakképzésével csatlakozik a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás szakképzési
feladatainak ellátásához.
3. A Felek megállapodnak abban, hogy a SzeGeKIF a Társulással együttműködve gondoskodik a
szakképzési feladatok ellátásáról.
4. A Felek az 1. pontban meghatározott feladatok ellátását a 2. pontban meghatározott intézmény
útján biztosítják.
5. A Felek ezen megállapodásban foglaltak teljesítése során a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések szerint, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos szakmai elvárásoknak
megfelelően látják el feladataikat.
6. A Felek elfogadják a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által a szakképzés
fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket, és ennek megfelelően
határozzák meg az együttműködéssel érintett iskolában – Mikes Kelemen Katolikus
Gimnázium és Szakképző Iskola - a szakképzési évfolyamokon indítható évfolyamok számát,
valamint azt, hogy a Társulás egyetértési jogot gyakorol a szakmai program tekintetében az
érintett iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál.
A felek jogai és kötelezettségei
1. A SzeGeKIF Képviselője tanácskozási joggal vesz részt a Társulás ülésein, az őt érintő
kérdésekben szavazati jog illeti meg.
2. Az üléseken való részvételre a Társulás belső szabályzatai alkalmazandók.
3. A Társulási Tanács döntése alapján a Társulás működéséhez szükséges fenntartási
hozzájárulásokat a határozatnak megfelelően a SzeGeKIF teljesíteni köteles.
4. Az együttműködés keretében a SzeGeKIF a feladatellátásról a Társulás ülésén évente egy
alkalommal beszámol.
5. A BK TISZK igazgatója kérésére a SzeGeKIF kötelező adatszolgáltatásokat határidőre
teljesíteni köteles.
A megállapodás megszűnése
1. E megállapodást a Felek a megállapodás aláírását követő naptól számítva naptári évre kötik
(első esetben 2012. december 31.). Amennyiben a lejárat előtt egyik Fél sem jelzi a
megállapodás megszüntetésének igényét, a megállapodás időtartama automatikusan egy
(naptári) évvel meghosszabbodik.
2. Felmondásnak akkor van helye, ha valamelyik Fél súlyosan felróható magatartása
jogszabálysértésben, vagy nyilvánvaló szakmai hiányosságok alapján való feladat ellátásban
nyilvánul meg, továbbá, ha a felek nem teljesítik az e szerződésben meghatározott
kötelezettségeiket.
3. A felmondási idő mindkét fél esetében 30 nap.
4. Jelen megállapodás fennállása alatt a felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.
5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv szerződésekre
vonatkozó általános rendelkezései, valamint a szakmai követelményeket meghatározó
jogszabályok rendelkezései vonatkoznak.
6. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy törekszenek a vitás kérdések tárgyalásos
úton történő rendezésére.
7. Jelen megállapodás módosítása kizárólag írásban érvényes. Amennyiben a vonatkozó
jogszabályok változása indokolttá teszi, a megállapodást módosítani kell.
8. Jelen megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal minden
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Szarvas, 2011.........................................
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Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás

Babák Mihály
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás
elnöke

Szeged-Csanád Egyházmegye Szent Gellért

……………………………..
Szeged-Csanád Egyházmegye
Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság
részéről

Záradék:
Ezt a Megállapodást:
A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa ……… számú határozatával
jóváhagyta.
Kohut Andrásné
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás igazgatója

Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
654/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium intézményére vonatkozóan az 517/2011. (IX.29.) határozata
alapján 2012. január 1. napjától meg kívánja szüntetni tagságát a Berettyó-Körös Szakképzés
Szervezési Társulásban.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
655/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte, és elfogadja a Kner
Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium költségvetési kimutatást a kiválással
kapcsolatban, és azt továbbította 28/2011. (XI. 3.) és 29/2011. (XI. 3.) számú tanácsi határozat
alapján a Társulás címére, mely a következőt tartalmazta:
Kimutatást a 2009-2010. évre fogadott és az intézménynek átadott szakképzési támogatási
összegekről.
év

támogatás összege Ft

2009 334.200
2010 961.664

felhasználás

kilépés utáni teendő

tanulói padok
nincs felhasználva

tanév végével átadjuk
visszautaljuk a Tiszk-hez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a
30/2011.(XI.3.), a 31/2011.(XI.3.), és a 32/2011.(XI.3.) számú tanácsi határozatokat az
alábbiak szerint:
30/2011.(XI.3.) számú tanácsi határozat:
A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 3. pont
alapján visszautalt pénzt a BK-TISZK társult intézményei közül a szarvasi Vajda Péter
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Intézmény és a sarkadi Ady Endre-Bay Zoltán Középiskola és Kollégium tanulólétszámarányosan elosztja.
Felelős: Babák Mihály elnök
Kohut Andrásné igazgató
31/2011.(XI.3.) számú tanácsi határozat:
A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0032 azonosítójú
pályázatból átvett eszközöket a kilépés napján a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési
Társulás részére visszaszolgáltatni köteles.
Felelős: Babák Mihály elnök
Kohut Andrásné igazgató
32/2011.(XI.3.) számú tanácsi határozat:
A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, amennyiben a
pályázat fenntartási időszakában Gyomaendrőd Város Önkormányzata kiválásával
kapcsolatban visszafizetési kötelezettség keletkezik, úgy Gyomaendrőd Város Önkormányzata
önmaga felelős a fenntartási kötelezettség ideje alatt a kilépés miatti visszafizetésért.
Felelős: Babák Mihály elnök
Kohut Andrásné igazgató
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Megállapodás a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvánnyal az IKSZT működtetésére
vonatkozóan
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy az öregszőlői 3 számú Idősek Klubja bővítéseként létrejött
egy Integrált Közösségi Szolgáltató Tér. Beruházási munkáiról 2011. május 26-án tájékoztatva lett a
testület. Az építési munkák elkezdődtek a használatbavételhez működtetéshez szükséges bútorzat
informatikai és műszaki eszközök beszerzése folyamatban van. Az alapítvány cím birtokosi okiratában
meghatározott kötelező és opcionális szolgáltatásokat a működtetési időszak kezdetétől 2012. január
1-től biztosítani kell. Ehhez meg kell teremteni a tárgyi és személyi feltételeket. A személyi
feltételekként két fő részmunkaidős munkatárs foglalkoztatását vállalta az alapítvány. Az üzemeltetés
kiadásai között az épület fenntartásai között közüzemi költségei az ott dolgozó munkatársak bér és
járulék költségei szerepelnek. Ezen felül jelentkeznek még az itt megtartható programok
lebonyolításával kapcsolatos eseti költségek. A működtetésre is igényelt és kapott támogatást az
alapítvány, amely három év alatt csökkenő mértékben lehet igénybe venni. Az üzemeltetésnek a
biztosítása érdekében az önkormányzatnak szükséges együttműködnie és támogatni az alapítványt. Az
elkészített megállapodás garanciát nyújt az üzemeltetés feltételeinek biztosítására.
A Képviselő-testület 11 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
656/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
szám alatti IKSZT üzemeltetése érdekében az alábbi megállapodás megkötésére felhatalmazza
Várfi András polgármestert.

998

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány (5502 Gyomaendrőd,
Népliget u. 2., képv.: Farkas Zoltánné kuratóriumi elnök), mint alapítvány,
másrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.,
képv.: Várfi András polgármester), mint önkormányzat,
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1.
Felek rögzítik, hogy 2010. május 04. napján az alapítvány részére 49.257.428,-Ft
pályázati támogatást ítélt meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Gyomaendrőd
8406 hrsz-ú, 385,73 m2 területű, természetben Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. szám alatt
található ingatlanon Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására. A Gyomaendrőd 8406
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az önkormányzat. A projekt során a III.153/2010. ikt. számú
építési engedély alapján létrejött épület tekintetében az alapítvány a projekt befejezését
követően ráépítéssel nem szerez tulajdont/vagy tulajdont szerez.
2.
A projekt keretében megvalósításra kerül egy 45 fő befogadó képességű IKSZT épület,
közösségi tér, ahol irodai szolgáltatás, tanácsadás, kiscsoportos képzések,
csoportfoglalkozásokra lesz lehetőség.
3.
A projekt keretében az alapítvány az alábbi kötelezően vállalt szolgáltatások
nyújtását vállalta:







Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és
folyamatkövetése – ifjúsági információs pont működtetése;
Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont
működtetéséhez;
Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése;
Közösségi internet hozzáférés biztosítása;
Közművelődési programok szervezése;
Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása.

4.
A projekt keretében az alapítvány az alábbi opcionálisan vállalt szolgáltatások
nyújtását vállalta:






Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése;
Helyszín biztosítása civil szervezetek számára;
Egészségfejlesztési programok;
Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása (Közháló végpont)
Üzlethelység kialakítása a helyi vállalkozások támogatása érdekében.

5.
A projekt keretében az alapítvány az IKTSZ működtetésének személyi feltételeiként
vállalta 2 fő részmunkaidős munkatárs foglalkoztatását heti 20 és heti 30 órában.
6.
Felek megállapodnak, hogy az önkormányzat vállalja a projekt lezárását követően az 5
éves kötelező fenntartási időszak alatt a 2 fő részmunkaidős munkavállalóra eső bér és járulék
terhek összegének megfelelő támogatást.
7.
Felek megállapodnak, hogy a 5 éves kötelező fenntartási időszakot követően is a
projekt célokat megvalósítják mindaddig, ameddig a támogatással létrejött ingatlan más
formában történő működtetése nem indokolt úgy, hogy az önkormányzat erre az időszakra is
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kötelezi magát, hogy az ebben az időszakban a működéshez szükséges munkaerő
biztosításához támogatást nyújt.
8.
Felek megállapodnak abban, hogy a projekt keretében kötelezően biztosítandó
munkavállalók esetében az alapvető munkáltatói jogokat az alapítvány gyakorolja, az egyes
munkáltatói jogokat jelen megállapodás alapján a polgármester/jegyző gyakorolja.
9.
Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást határozatlan időre kötik úgy, hogy azt
bármelyik fél csak a projekt kötelező 5 éves fenntartási időszakát követően évvégére a másik
félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül 3 hónapos felmondási idővel
felmondhatja.
Felek jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írták alá.
Gyomaendrőd, 2011. november …..
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Alapítvány
képv. Farkas Zoltánné
kuratóriumi elnök

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
képv. Várfi András
polgármester

Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Belvíz-védelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának kiegészítése
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszereke fejlesztése című
pályázati felhívásra, konzorciumi együttműködéssel pályázatot nyújtott be az önkormányzat
vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken
címmel. A benyújtott pályázat végleges költségvetési és műszaki adataival szükséges kiegészíteni a
társulási megállapodást.
2011. október 20-án tartott ülésen a belvízvédelmi önkormányzati társulás társulási tanácsa a döntési
javaslat szerint jóváhagyta a társulási megállapodás kiegészítését. 2011. október 21-i rendkívüli
képviselő-testületi ülésen elfogadott összköltség Gyomaendrődre jutó támogatás és önerő mértéke
változatlan.
Béres János hozzátette, hogy bizottsági ülésen is jelezte, hogy az előterjesztésben szereplő
elvégzendő munkák között a Losonczi utcai záportározóval kapcsolatban, melyre azóta sem kapott
választ nincs is benne az anyagban. A Losonczi utcai záportározó, hogy belekerült az oka az volt, hogy
a két nagy záportározót a védőgát között összekötik egy csatornával. Bizottsági ülésen felvetette, az
anyagban annyi szerepel, hogy a rendezésbe bevonandó partvonal hossza 250 méter, a rendezés után a
tárolás valamennyivel nő. Inkább a mederkotrásra kellett volna, hogy szerepeljen, annak a
záportározónak a kotrása. A hétfői napon átadott záportározónál is inkább a partrendezés helyett a
kotrást kellett volna, meg lehetett volna oldani közmunkában. A Losonczi útnál is ez a probléma fog
jelentkezni. Szeretné, ha ennek a záportározónak a zsilippel ellátott áteresze benne legyen, mert ha
kimarad, akkor azon a részen megint nem valósul meg az, amiért ez egyáltalán bele lett téve.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy ezt egyeztetni kell Dr. Goda Péterrel, melyet a testületi
ülést követően megtesz.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról, a jegyző úr kiegészítésével.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
657/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belvíz-védelmi
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítését az alábbiak szerint jóváhagyja.
VII/1. pont kiegészítése:
A projekt alapadatai:
Pályázat kódja: DAOP-5.2.1/A-11
A projekt összköltsége: 383 690 101,- Ft.
Támogatás mértéke: 90%.
Támogatás összege: 345 321 091,- Ft.
A projekt önerő része 38 369 010,- Ft, melyet a társulás tagjai biztosítanak az alábbiak
szerint:
Konzorciumi
tagra jutó
projekt
összköltség
Kondoros
109 840 549
Gyomaendrőd 102 143 868
Kamut
75 898 094
Kétsoprony
Összesen

95 807 590
383 690 101

Konzorciumi
tagra jutó
támogatás

Konzorciumi
tagra jutó
önerő

Konzorciumi tagra
jutó költség az
összköltséghez
viszonyítva %-ban

98 856 494
91 929 481
68 308 285

10 984 055
10 214 387
7 589 809

28,628
26, 621
19,781

86 226 831
345 321 091

9 580 759
38 369 010

24.970
100

VII/3. pont kiegészítése:
A projekt keretében a Tagok által elfogadott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban
rögzítettek szerint az alábbiakat tervezik:
Gyomaendrőd
1. öblözet (Zrínyi-Kató-Nagy S.-Katona utcák)



A csatorna teljes hossza: 1420 m, nyílt földmedrű szakaszának hossza: 1187 m, zárt
szakaszainak hossza: 233 m, a csatlakozó nyílt földmedrű csatornaszakasz hossza: 25,0 m.
Befogadó: CS 1-0-0 jelű főgyűjtő csatorna 1+016 szelvénye

2. öblözet (Korányi-Temető-Fazekasi-Szélmalom-Akác-Orgona-Szabadság utcák)
2-2-0 jelű csatorna


A csatorna teljes hossza: 315 m, nyílt burkolt medrű szakaszának hossza 46 m, földmedrű
szakaszának hossza 269 m.
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2-3-0 jelű csatorna



A tervezett csatorna szakasz hossza: 182 m, medre: nyílt, burkolt medrű.
Befogadó: CS 2-0-0 jelű főcsatorna 0+640 szelvénye

2-3-1 jelű, 2-3-2 jelű csatornák



A 2-3-1-jelű csatorna hossza: 232 m, medrének anyaga teljes hosszán föld. 2-3-2 jelű
csatorna hossza: 222 m, medrének anyaga teljes hosszán föld.
Befogadó: Fazekasi utcai 2-3-0 jelű csatorna 0+221 szelvény

2-3-3- jelű, 2-3-31 jelű csatornák



A 2-3-3 jelű csatorna hossza: 125 m, medrének anyaga teljes hosszán föld. A 2-3-31 jelű
csatorna hossza: 102 m, megdrének anyaga teljes hosszán föld.
Befogadó: Fazekasi utcai 2-3-0 jelű, tervezett csatornájának 0+368 szelvénye

2-4-0 jelű csatorna



A csatorna tervezett hossza: 122 m, medrének anyaga teljes hosszán föld.
Befogadó: CS 2-0-0 jelű csatorna 0+662 szelvény

2-7-0 jelű, 2-7-1 jelű csatornák




A 2-7-0 jelű csatorna teljes hossza: 266,0 m, anyaga ø50 beton zárt, a zárt gerinccsatornához
csatlakozó bekötő csatorna szakaszok hossza: 17,0 m, anyaga ø40 beton.
Befogadó: CS 2-0-0 jelű főgyűjtő csatorna 1+293 szelvény
A 2-7-1 jelű csatorna teljes hossza: 248 m, nyílt burkolt szakaszának hossza: 16,0 m,
földmedrű szakaszának hossza: 232 m, csatlakozó burkolt szakaszának hossza 4,0 m.

4. öblözet (Hunyadi-Gárdonyi-Bánomkerti utcák, Losonczy utcai csapadékvíz tározó)
A 4. jelű csapadékvíz elvezetési öblözet a gyomai városrész legnagyobb öblözete, magában
foglalja a városrész teljes keleti területeit. Az öblözeti vizek befogadója a Hantoskerti Holt-Körös.
A csapadékvíz elvezetéssel érintett utcák közül a Hunyadi utca az öblözet középső részén, a
Gárdonyi utca az öblözet nyugati oldalán, a Bánomkert utca a 4. jelű öblözethez tartozó, de az a
városi körtöltéssel elválasztott 4/1 jelű öblözetben található. A Losonczy utcai csapadékvízu tároló
a 4. jelű öblözet déli határvonala mellett helyezkedik el. A tárgyi utcákra jellemző a kertes családi
házas beépítés szilárd burkolatú útpályákkal, az azokat követő nyílt árkokkal.
4-3-2 jelű csatorna



A 4-3-2 jelű csatorna teljes hossza: 209 m, zárt szakaszának hossza: 86,0 m, a nyílt burkolt
medrének hossza: 123,0 m.
Befogadó: 4-3-0 jelű csatorna, 1+151 szelvény.

4-4-0 jelű csatorna



A csatorna teljes hossza: 347 m, medre a csatorna teljes hosszán nyílt burkolt.
Befogadó: Gárdonyi utcai meglévő csapadékvíz tároló

4-5-0 jelű csatorna
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A csatorna teljes hossza: 535 m, nyílt földmedrű szakaszának hossza: 219 m, zárt szakaszának
hossza: 316 m.
Befogadó: Losonczy utcai záportározó

Losonczy utcai záportározó


A rendezésbe bevonandó partvonal hossza 250 m, a rendezés után a maximális tárolási
térfogat: 14 000 m3, a max. üv: 82,87 mBf.

7. öblözet (Fő és Polányi utcai csapadékvíz elvezetés)
7-1-0 jelű csatorna



A tervezett zárt szakasz hossza: 473 m, betervezett nyílt szakasz 401 m, a nyílt szakasz meder
anyaga föld.
Befogadó: Görbekút-Vidólaposi csatorna 0+031 szelvény.

Kamut
Kamut község belterületi vízrendezésnek gerincét két gyűjtő csatorna képezi. Az 1. sz. főcsatorna
a község belterület dél-nyugati határán, a 2. sz. főcsatorna a községet észak-keletről határoló
mélyvonulatban, az ún. kamutérben helyezkedik el. Mindkét főcsatorna az Nk XIV. sz. öntöző
főcsatorna bal oldali szivárgó árkába torkollik szivattyús átemeléssel. A jelenleg is meglévő
átemelők rossz állapotban vannak, kapacitásuk nem elégséges, teljes átépítésük indokolt.
Az átemelők fő műszaki paraméterei:
1. sz. átemelő
















Csatlakozási pont: az öntöző főcsatorna 6+258 cskm szelvénye.
Szivárgócsatorna fenékszint: 86,01 mBf.
1. sz. főcsatorna fenékszint: 85,40 mBf
Tervezett kapacitás: 89,4 l/s.
Tervezett szivattyú: FLYGT L 3102-410
Szivattyúk száma: 2 db.
Motor teljesítmény: 3,8 kW/db.
Beépített teljesítmény: 8,0 kW.
A két szivattyú névleges kapacitása: 120 l/s.
Beépítés: közös szívóakna, külön nyomóoldali ág.
Nyomóvezeték átmérő, anyag: NA 200 acél
Hossz: 2x30 m
Közút keresztezés helye: 4642 sz. közút 12+130 km szelvény.
Keresztezés módja: Acél védőcsőben átsajtolással.
Védőcső: 2 x NA 250 acél

2. sz. átemelő








Csatlakozási pont: az öntöző főcsatorna 6+778 cskm szelvénye.
Szivárgócsatorna fenékszint: 85,91 mBf.
2. sz. főcsatorna fenékszint: 85,00 mBf
Tervezett kapacitás: 58,8 l/s.
Tervezett szivattyú: FLYGT L 3102-410
Szivattyúk száma: 2 db.
Motor teljesítmény: 3,8 kW/db.

1003










Beépített teljesítmény: 8,0 kW.
A két szivattyú névleges kapacitása: 120 l/s.
Beépítés: közös szívóakna, külön nyomóoldali ág.
Nyomóvezeték átmérő, anyag: NA 200 acél
Hossz: 2x30 m
Közút keresztezés helye: 4642 sz. közút 12+570 km szelvény.
Keresztezés módja: acél védőcsőben átsajtolással.
Védőcső: 2 x NA 250 acél

Mivel a 2. sz. főcsatorna puffer-kapacitása nagyobb, és esetlegesen külvizeket is fogadhat,
indokolt a mértékadó vízhozamnál nagyobb szivattyú alkalmazása.
Az 1. sz. főcsatorna nyomvonal vezetése az 1+417 szelvényt követően (a Tavasz utcától)
megváltozik. Kikerülve a magántulajdonú ingatlanokat, a 101/2 hrsz. (Tavasz u.) és a 20/3 hrsz.
(Kossuth u.) területén, végig zártan jut a Rákóczi utcáig.
Zárt szakasz hossza: 418, 0 m.
Végszelvény: 1+835
Kétsoprony
Egy gerinccsatorna épül ki (1-0-0 sz. főcsatorna), ebbe csatlakoznak az utcák jobb és bal oldali
vízelvezető árkai (külön számozás nélkül).
Befogadó: Kétsoprony-Vitézek összekötő csatorna 7+670 cskm szelvénye.
Vonalvezetés: egy gerinccsatorna épül ki (1-0-0 sz. főcsatorna), ebbe csatlakoznak az utcák jobb
és bal oldali vízelvezető árkai (külön számozás nélkül).
1-0-0 sz főcsatorna vonalvezetése
Befogadó: a Társulati kezelésű Kétsoprony-Vitézek összekötő csatorna 7+670 cskm szelvénye.
0+000
Zárt csatorna a 039/4 hrsz. szántóterület és a zártkertek határvonalán
0+250
0+250

Szivattyúállás kiépítése tiltós iker-aknával, mobil szivattyú elhelyezésére
alkalmas szivattyúállással

0+250
Nyílt csatorna a 039/4 hrsz. szántóterület és a zártkertek határvonalán
0+280
0+280
0+350
0+350
0+640

Nyílt csatorna a 039/4 hrsz. szántóterület szélén, a meglévő nyugat-keleti
irányú elvezető csatorna nyomvonalán
Nyílt csatorna a Jánosik utca bal (páros) oldalán, a meglévő útárok
nyomvonalán

0+640
Jánosik utca keresztezése
0+658
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0+658
0+725
0+725
0+743
0+743
1+000
1+000
1+115
1+115
1+275
1+275
1+450

Nyílt csatorna a Jánosik utca jobb (páratlan) oldalán, a meglévő útárok
nyomvonalán
A Dózsa György út (44108. sz. közút) keresztezése az 1+620 km szelvényben,
út alatti átsajtolással
Nyílt csatorna a Dózsa György út jobb (páros) oldalán, a meglévő út-árok
nyomvonalán
Zárt csatorna a Dózsa György út jobb (páros) oldalán, buszmegálló, parkolók
alatt, ill. a Huznyadi u. keresztezésénél
Nyílt csatorna a Dózsa György út jobb (páros) oldalán, a meglévő útárok
nyomvonalán
Nyílt csatorna a Kulich Gyula utca jobb (páratlan) oldalán, a meglévő útárok
nyomvonalán

Magassági vonalvezetés:



A zárt csatornával a Vitézek csatorna 87,22 mBf fenékszintjéhez csatlakozunk.
A Hunyadi János utcáig (1+115 km szelv.) 0,5%o egyenletes esés, majd egy meredekebb
szakaszt követően a Kulich Gyula utcában egy kisebb, 1,0 %o-es esés. (lásd 5. sz. rajz, hosszszelvény)

Keresztszelvényi kialakítás:
0+000 - 0+250
0+250 - 1+000
1+000 - 1+115

Zárt, ø60 beton csatorna
Burkolt árok, betonlap burkolat (1. sz. minta-keresztszelvény)
Zárt, ø40 beton csatorna

1+115 - 1+275
1+275 - 1+450

Burkolt árok, betonlap burkolat (1. sz. minta-keresztszelvény)
Fenék-stabilizált földmedrű árok (2. sz. minta keresztszelvény)

Mellékcsatornák:
Nagyrészt a már meglévő útárkok nyomvonalán épülnek, valamennyi árok földmedrű, fenékstabilizált (2. sz. minta-keresztszelvény szerint).
Kivétel mindössze az Ady E. utca jobb és bal oldali árok kezdeti, 70,0-70,0 m-es szakasza,
ahol a parkolók miatt zárt csatornát építünk (ø315 KG PC)
Építési hosszak:
Kossuth
Mikszáthu.K. u
Kossuth
Mikszáthu.K. u.
Ady
utcau.
Jánosik

páratlan
oldal
páros oldal
páratlan
oldal

340
500 m
350
510 m
340
250 m
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Ady utca

páros oldal
páratlan
Petőfi utca
oldal
Petőfi utca
páros oldal
páratlan
Dózsa György u.
oldal
Nyírfa utca
páratlan
Jókai utca
oldal
Jókai utca
páros oldal
páratlan
Rákóczi utca
oldal
Rákóczi utca
páros oldal
páratlan
Hunyadi utca
oldal
Hunyadi utca
páros oldal
Kulich Gyula
páros oldal
utca

350 m
340 m
340 m
570 m
90 m
140 m
140 m
150 m
150 m
170 m
170 m
160 m
5 060
m

Összesen:

Átereszek: a 44108. sz. utat átsajtolással, az önkormányzati kezelésű utcákat félpályás
átvágással tervezzük keresztezni a hidraulikai méretezésnek megfelelő csőáteresz beépítésével,
kétoldali vb. támfallal, a meglévő burkolat eredetivel azonos minőségű helyreállításával.
Kapubejárók: valamennyi ingatlanhoz egységesen 4,0 m-es kapubejárót tervezünk, a
hidraulikai méretezésnek megfelelő csőáteresz beépítésével, kétoldali vb. támfallal, a meglévő
kapubejáró burkolat eredetivel azonos minőségű helyreállításával.
Tisztítóaknák: a zárt szakaszokra épül, átlagos aknatávolság 50,0 m.
Kondoros
Az észak-keleti öblözetben új gerinccsatorna kerül kialakításra, melynek befogadója az ÚjSzőrhalmi csatorna 14+637 cskm szelvénye. A Déli öblözetben a belterülettel szomszédos
belvízcsatornákat alkalmassá tesszük arra, hogy a déli, 1. sz. vízgyűjtőről a csapadékvíz
gravitációsan távozhasson. A Bolzadűlői csatorna utolsó 370 m-es szakasz, 2 db áteresz, a
Bolzadűlői I. mellékág első 150 méteres szakasz fenékszintje, valamint egy közúti áteresz a
vízjogi fennmaradási engedélyes szinthez képest 30-40 cm-re feljebb van. A rekonstrukció
célja a vízjogi üzemeltetési engedélyes állapot helyreállítása. Déli gerinccsatorna kialakítása
Thaly Kálmán u. nyugati, páratlan oldalán, melynek befogadója a Bolzadűlői I. mellékág
0+990 cskm szelvénye.
Észak-keleti öblözet
Új gerinccsatorna kialakítása az alábbi nyomvonalon:
0+955 0+000
1+235
1+235
0+000 1+285
0+955

Főbefogadó Új-Szőrhalmi csatorna
380 hrsz szántó (meglévő csatorna)
14+637 cskm szelvény
Kondorosi északi övcsatorna (066/28
Bocskai u. nyugati oldal (387 hrsz)
hrsz)
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1+285 1+495
1+495 2+050
2+050

Klapka György u. déli oldal (410.
hrsz)
Dózsa Györg yu. keleti oldal (781.
hrsz)
Deák F. u. átemelő végpont (919. hrsz)

Magassági vonalvezetés:
A csatorna magas pontja a Dózsa Gy. u. - Áchim utca kereszteződésében van. Ebbe a pontba
emeli vissza a Deák Ferenc u. átemelő a csapadékvizet.
Keresztszelvényi kialakítás:
0+000 1+285
1+285 2+050

Földmedrű árok
Burkolt árok, betonlap burkolat (1. sz.
minta-keresztszelvény)
Mellékágak:
A Dózsa Gy. utat keresztező utcák (Őr u, Klapka u., Bajcsy-Zsilinszky u., Rákóczi u, József
Attila u., Áchim u, Bacsó Béla u., Deák Ferenc u.) mélyebben fekvő és a tervezett gerincre
köthető árkai nagyrészt elkészültek. Rekonstrukciójukra egy későbbi ütemben kerül sor.
Déli öblözet
A belterülettel szomszédos belvízcsatornákat alkalmassá tesszük arra, hogy a déli 1. sz.
vízgyűjtőről a csapadékvíz gravítációsan távozhasson.
A Bolzadűlői csatorna utolsó 370 m-es szakasz, 2 db áteresz, a Bolzadűlői I. mellékág első
150 m-es szakasz fenékszintje, valamint egy közúti áteresz a vízjogi fennmaradási engedélyes
szinthez képest 30-40 cm-re feljebb van.
A rekonstrukció célja a vízjogi üzemeltetési engedélyes állapot helyreállítása.
A belvízlevezető csatornák rekonstrukció során tervezett (engedélyes) műszaki adatai:
Bolzadűlői belvízlevezető csatorna:






Torkolathoz tartozó vízgyűjtő terület: 2 051 ha
Torkolati vízhozam: 0,66 m3/s
Fenékszélesség: 0,8 m
Rézsühajlás: 1:1,5
Esés: 0,0002

A felső szakasz vízgyűjtő területe és vízhozama közel megegyező a végszelvényben
csatlakozó Bolzadűlői mellékág adataival.
Bolzadűlői mellékág:




Torkolathoz tartozó vízgyűjtő terület: 1 753 ha
Torkolati vízhozam: 0,35 m3/s
Fenékszélesség: 0,6 m
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Rézsühajlás: 1:1,5
Esés: 0,0002

Molnár-dűlői belvízlevezető csatorna:






Torkolathoz tartozó vízgyűjtő terület: 462 ha
Torkolati vízhozam: 0,161 m3/s
Fenékszélesség: 0,7 m
Rézsühajlás: 1:1,5
Esés: 0,0002

Tervezett rekonstrukciós munkák:
csatorna
Bolzadűlői csatorna:
Bolzadűlői I.
mellékág:

Molnár-dűlői
csatorna:

szelvény
3+110 3+492
0+000 0+150
0+172 0+322
0+322 1+472
0+010 0+850

burkolt árok építés
burkolt árok építés

16
m
10
150 m közútkeresztezés 1 db
m
370 m

földmeder rekonstrukció

150 m

földmeder
fenékstabilizálás

1150
m

földmeder rekonstrukció

840 m

ø80 áteresz építés 2
db

Az állékonyság biztosítása céljából a medret az adott szakaszon burkolni kell.
Közúti áteresz építése:







Helye: 4642 Gyomaendrőd-Nagyszénás közút 20+996,5 km szelvény
Csatorna szelvény: 0+179 cskm
Átmérő: ø80
Hossz: 9,0 m
Jelenlegi folyásfenék: 84,65 mBf
tervezett (vízjogi engedélyes) fenékszint: 84,2 mBf

A mélyítésre két változat lehetséges:
"A" változat: a meglévő áteresz meghagyásáva, és egy új csőáteresz építésével, sajtolással.
"B" változat: meglévő áteresz bontása, új áteresz építése félpályás átvágással, burkolat
helyreállítással.
A Bolzadűlői mellékág 0+990 cskm szelvénytől kezdődően "túlkotort", ezért ezen a szakaszon
pangó vizek alakulnak ki. A vízminőség-védelem érdekében fontos a pangó vizek megszüntetése,
amelyet a mederfenék feltöltésével, stabilizálással érünk el. Feltöltésre homokos kavicsot
használunk. Átlagos feltöltési vastagság: 30 cm.
Déli gerinccsatorna kialakítása:
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A gerinccsatornát a Thalÿ Kálmán u. nyugati, páratlan oldalán alakítjuk ki.









Befogadó: Bolzadűlői mellékág 0+990 cskm szelvény
Vízgyűjtő terület: 80,07 ha
Vízhozam: 118 l/s
Csatlakozási szint: 84,4 mBf
anyag, átmérő: ø60 beton (zárt csatorna)
hossz: 466,0 m
Esés: 0,0003
Végszelvény fenékszint: 84,55

A végszelvény fenékszint alkalmas arra, hogy a befogadó Bolzadűlői I. mellékág alacsony
vízállása esetén az 1. sz. öblözet vizét gravitációsan vezesse le. Magas vízállás esetén a
torkolati tiltó zárásával megakadályozható a víz visszaáramlása. Ekkor a víztelenítást vagy az
1. sz. átemelő végzi (a csatorna minimális esése ellenirányú vízáramlást is lehetővé tesz), vagy
a torkolati tiltónál elhelyezett mobil tiltó végzi.
Gerinccsatornába csatlakozó mellékágak
szám:
1-1-0
1-2-0
1-2-1

utca, oldal
Gépállomás DNy
Gépállomás DK
Gépállomás ÉK - Tessedik Ny

hossz (m) áteresz (m)
535
350
12
400
18

1-2-1-1
1-2-2
1-3-0
1-4-0
1-5-0
1-5-1
1-5-1-1
1-6-0
1-7-0
1-8-0
1-8-1
Összesen:

Tessedik K
Gépállomás ÉNy
Gépállomás ÉK
Andrássy DNy
Andrássy DK
Andrássy ÉK - Tessedik Ny
Tessedik K
Andrássy ÉNy
Bem DNy
Tessedik Ny
Tessedik K

180
85
250
540
125
200
85
250
435
85
75
3595

8
6
16
12
20
8
16
18
8
142

A mellékágak földmederrel készülnek.
Átereszek átmérője: ø300
Kapubejárók: új építés előirányzat 60 db.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármestert és dr. Csorba Csaba jegyzőt a megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
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21. Napirendi pont
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása együttműködési kérelme
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy Társulás megkereste az önkormányzatot, hogy a Társulás felé
fizetendő 2011. évi önkormányzati hozzájárul tárgyában. A megkeresés oka, hogy az önkormányzati
hozzájárulások összege a Társulási Tanács által nem került jóváhagyásra. Gyomaendrőd a 2008. évi
csatlakozást követően 500,-Ft/fő lakosonkénti hozzájárulást fizet, mely fedezte a Társulás keretei
között ellátott feladatok költségeit. 2010-ben megfogalmazódott az a javaslat, hogy célszerű lenne az
önkormányzati hozzájárulás meghatározására új módszert kidolgozni melynek alapján a hozzájárulás
összege minden önkormányzat számára tervezhetővé és elfogadhatóvá válhat. Két alternatíva került
kiemelésre egy költségvetés arányos és egy feladatarányos változat. A két alternatíva közül a Társulási
Tanács 2010. április 14-i ülésén az önkormányzatok képviselői a feladatarányos felosztást fogadták el.
Ezen verzió lényege, hogy ahol a feladat jelentkezik ott jelenjen meg a nagyobb költség is.
Véleményük szerint joggal várja az önkormányzat, ha feladat nem hárul a Társulásra akkor az
költséget se osszon rá. 2011. évi tervezetben a Kistérségi Iroda megnevezéssel 9.791. e Ft összegű
költség került lakosságarányosan szétosztásra az önkormányzatok között. Véleményük szerint a 2011.
évi önkormányzati hozzájárulás összegét a Kistérség nem a 2010. évben elfogadott módon határozta
meg. Amennyiben az elfogadott elv érvényesült volna, nem történhetett volna meg, igazgatási
feladatok címén több, mint 3 M Ft megfizetését kérik Gyomaendrőd önkormányzatától. A Kistérség
által javasolt önkormányzati hozzájárulás megosztásának módszerével Gyomaendrődre jutó költség
9.765 e Ft Gyomaendrőd számítási módszere szerint a fizetendő hozzájárulás 7.500 e Ft. A Pénzügyi
Bizottság a döntési javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
658/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása részére a 2011. évi költségvetési rendeletébe betervezett 7.500 E Ft
összegű önkormányzati hozzájárulást biztosítja.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2012 évi működési
hozzájárulás
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy 2008ban létrehozásra került a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs Önkormányzati Társulást. A Társulás működtetéséhez a megállapodásban
rögzítetteknek megfelelően az önkormányzatoknak hozzá kell járulniuk. 2012-ben is a 2011-ben
meghatározott 50 Ft/ állandó lakos fajlagos hozzájárulás került beépítésre a tervezetbe. A Társulás
2011. novemberi ülésén elfogadta a 2012. évi koncepciót. A tagönkormányzatok Képviselőtestületeinek is el kell fogadnia a 2012. évi hozzájárulást.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
659/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás tagjaként a 2012. évi költségvetés-tervezetét, a Társulási
Megállapodás V.1. pontja alapján a Tanács által elfogadott 2012. évi működési célú
támogatását 50,- Ft/ lakos arányban jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat 2012 évi költségvetési rendelet
tervezet összeállításánál vegye figyelembe
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
A Békési Kistérségi Társulás és az Antenna Hungária Zrt. között fennálló haszonbérleti
szerződés módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a Békési Kistérségi Társulás októberi ülésén döntött arról, hogy
módosítani kívánja a kistérségi informatikai hálózat haszonbérbe kötött szerződést. A megvalósított
hálózat egyik tulajdonosa Gyomaendrőd önkormányzata. A Pénzügyi Bizottság javasolja a döntési
javaslat elfogadását.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy amikor Gyomaendrőd önkormányzata kilépett a
Kistérségből akkor lemondott minden jogáról, tehát nincs követelés. Ugyanakkor az ő ajánlatuk az
lesz, hogy használhatják ezt a szakaszt üzemeltetési kötelezettséggel. Kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
660/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Békési Kistérségi
Társulást, hogy a BKT ajánlat szerinti szerződésbontást megalapozó végső döntésének
előkészítése érdekében mutassa be a tulajdonos önkormányzatok vagyonrészét, dolgozza ki
egy lehetséges szerződésbontással és az új üzemeltetési struktúrára történő átállással az egyes
tulajdonos önkormányzatokat terhelő kötelezettségeket és az új működésből várható
előnyöket.
Határidő: 2011. december 10.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Bérbe adott ingatlanok, helyiségek és területek bérleti díjainak módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a Markt-Plus Kft bérleti díj változatlanul való hagyását kéri, illetve az
Endrődi Cuti kft ismét kinyilvánította az általa bérelt közterület megvásárlását. A Pénzügyi Bizottság
az öt döntési javaslat közül az elsőnél a Kormány által tervezett költségvetésben közölt infláció 4,2 %
mértékkel legyenek megemelve 2011. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig. A második
döntési javaslatnál a Markt-Plus Kft 2012. évi bérleti díjának változatlanul hagyásáról illetve a 4,2%os emelésről szóló javaslatot a Pénzügyi Bizottság elutasított.
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A harmadik döntési javaslatban a Vállalkozók Házában a Gyoma-Gazda Bt által bérleti jogviszony
legyen meghosszabbítva 2012. december 31. napjáig 17.000,-Ft/hó +ÁFA bérleti díj kikötése mellett.
A negyedik döntési javaslatnál az Endrődi Cuti Kft által bérelt közterületből a megosztással keletkező
területrészt vonja ki a forgalomképtelen kategóriából és jelölje ki értékesítésre. Az ötödik döntési
javaslatnál az Endrődi Cuti Kft által használ 65 m2 után visszamenőleg 2011. január 1. napjától bruttó
12.400,-Ft/hó+ÁFA összegben legyen megállapítva a bérleti díj.
Poharelec László az első döntési javaslattal kapcsolatban javasolta, hogy a Liget Fürdő Kft-nél a
bérleti díjat vizsgálják felül, hogy kell e ekkora. A fürdő Felügyelő Bizottsága is felhatalmazta erre az
ügyvezetőt, a könyvvizsgálót illetve a jogászt. Miután egyértelmű választ kapnak erre, akkor fogadják
el. A piaccal kapcsolatban elmondta továbbá, hogy egyre kevesebben mennek a piacra ez által az
árusoknak egyre kevesebb a bevételük. A piac üzemeltetőjének is kevesebb a bevétele.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy kedden az endrődi városrészen szinte már egyáltalán nincs
piac. Ott bevétele nincs a Kft-nek. Nem javasolja a bérleti díj megemelését. Az Endrődi Cuti Kft
kérelmével kapcsolatban elmondta, hogy problémának látja, hogy egy utcaszakaszról van szó, ahol
különböző közművek vannak. Milyen problémát okozhat, ha ott bármi történik? Nem új már ez az
előterjesztés, hiszen 2003-ban is történt már ilyen kérelem benyújtására. Tart tőle, hogy lavinát indít
el, többen fognak ilyen jellegű kérelmet benyújtani. Utcát nem szoktak eladni.
Béres János a második döntési javaslattal kapcsolatban módosító indítványt fogalmazott meg,
miszerint a 2011. évi bérleti díjat hagyják meg a piacot üzemeltető Kft-nek és így ő sem emel díjat.
Sajnos el kell gondolkodni az endrődi településrészen, kedden téli időszakban kinyissák e?
Arnóczi István János az Endrődi Cuti Kft visszamenőleges bérleti díj emelése ügyében előkereste azt
a határozatot a 480/2010 (XI.25) Kt határozatot, melynek a négyes pontja alapján a Képviselő-testület
az Endrődi Cuti Kft által az Endrődi utcában használt közterület bérleti díjának meghatározását
újratárgyalásra visszaadja a Pénzügyi Bizottságnak. Ki a felelős, hogy miért nem lett végrehajtva egy
testületi döntés?
Poharelec László javasolta, hogy a Liget Fürdő kft bérleti díját a Felügyelő Bizottság ülését követően
a decemberi ülésen tárgyalja a testület akkor konkrét javaslattal, könyvvizsgálóval, jogásszal
egyeztetve tudnak pontos számot mondani.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy mindkét Liget Fürdő által fizetett bérleti díjat?
Poharelec László válaszában elmondta, hogy a fürdő, nem a termálkút.
Arnóczi István János hozzátette, hogy korábbi testületi ülésen egy közútból több mint 30 m2-nyi
területet adtak el 2.500,-Ft-os áron. Nem valósult meg, de ilyen áron lett felajánlva megvételre.
Dr. Csorba Csaba jegyző Lehóczkiné Tímár Irén kérdésére válaszolva elmondta, hogy amennyiben
úgy dönt a Képviselő-testület szolgalmi joggal terhelten történik az eladás, tehát az ott lévő
vezetékekkel kapcsolatos összes munkát tűrni köteles az ingatlan tulajdonosa.
A visszamenőleges bérleti díjjal kapcsolatban elmondta, hogy azoknál az eseteknél ahol nem volt ilyen
vitatott a helyzet, értelem szerint 2011. január 1-től változott a bérleti díj. Majd a Képviselő-testület
eldönti, hogy milyen bérleti díjat érvényesít 2011 év esetében a Kft tekintetében.
Marton Dániel a negyedik döntési javaslattal kapcsolatban módosító indítvánnyal élt, miszerint ne
jelöljék ki értékesítésre a területrészt, hanem továbbra is bérlemény útján bocsássák rendelkezésre.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak az első döntési javaslatról, melyből a módosító
indítvány értelmében a Liget Fürdő Kft 1090, 1293/5, 1295/2, 1298 hrsz 1.274.990,- Ft/hó+Áfa
összeget kiveszik.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
661/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú bérbe, illetve
használatba adott ingatlanok helyiségbérleti és területhasználati díjait megemeli 2012. január
1. napjától kezdődően 2012. december 31. napjáig az alábbiak szerint:
Bérelt ingatlan megnevezése
Mirhóháti u. 11.
Munkaügyi Központ
Szabadság tér
Buszállomás-tarfik
Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179, 22,24
m2
Endrődi Cuti Kft., Endrődi utcában
közterület
Kulik Zoltán, Hantoskert területhasználat
UPC Kft., Fő út 173-179. kábeltévé
Kiss Sándor, Erzsébet – liget
földhasználati jog
Liget – Fürdő Kft. B-4. kat. Termálkút
( Áchim utca )

Bérleti díj
105.030,- Ft/hó+Áfa
5.090,- Ft/hó+Áfa
9.500,- Ft/hó+Áfa
12.920,- Ft/hó+Áfa
1.040,- Ft/év+Áfa
11.250,- Ft/hóÁfa
603.530,- Ft/év+Áfa
458.980,- Ft/év+Áfa

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester ismertette a második döntési javaslatot a Markt-Plus Kft kérelmére
vonatkozóan. Jelenleg az emelt összeg szerepel a javaslatban. A módosító indítvány értelmében az
eredeti összeg marad. Kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
662/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyja a Markt –Plus Kft. kérelmét. A társaság
részére piac és vásárrendezés céljára átadott ingatlanok és eszközök bérleti díját 2012. évben a
2011-es évben érvényes, 208.000 Ft/hónap + Áfa összegben határozza meg.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester

Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a harmadik döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
663/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Hősök út 56. szám alatti Vállalkozók Házában a
Gyoma – Gazda Bt. által bérelt helyiség bérleti jogviszonyát 2012. december 31. napjáig
meghosszabbítja 17.000 Ft/hó + Áfa bérleti díj kikötése mellett.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester a negyedik döntési javaslatnál kérte, hogy először szavazzanak a
módosító javaslatról, melynek értelmében továbbra is bérleti jogviszony maradjon.
A Képviselő-testület 5 igen, 6 nem 1 tartózkodással nem fogadta el a javaslatot.
Nagyné Perjési Anikó módosító javaslatként javasolta, hogy amennyiben el kívánja adni, akkor az
önkormányzatnak elővásárlási joga van és ugyanazon az áron, ahogy a Kft megvette.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a módosító javaslatról.
A Képviselő-testület 7 igen 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
664/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az 5271 hrsz.-ú közterületből az előterjesztéshez
mellékelt térképvázlaton feltüntetett, az Endrődi Cuti Sütőipari Kft. által bérelt 65 m2
nagyságú területrészt kivonja a forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon kategóriájából
és kijelöli nyílt árverésen történő értékesítésre. Amennyiben a vásárló értékesíteni kívánja az
ingatlant, akkor köteles az árverésen kialkudott vételáron az önkormányzat részére
értékesíteni.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a nyílt árverés részletes feltételeit a 2011. december
ülésén tárgyalja meg.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Betkó József elmondta, hogy van egy emlékmű a Kommunizmus áldozataiért, mely egy temetőben
van, mert egy bizottság úgy döntött, hogy közterületen nem lehet kitenni ezt az emlékművet. Venni
kell valakinek közterületet valamelyik parkba és így felállítható lesz közterületen.
Márjalaki József hozzátette, hogy a kérelmet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta jelen havi ülésén. A
bizottság 5 főből áll, 4 igen szavazattal döntött úgy a bizottság, hogy ezt javasolja a Képviselőtestületnek.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy a bizottság egy javaslatot tett, a döntéshozó a Képviselőtestület.
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy az ötödik döntési javaslattal kapcsolatban módosító
indítvány volt?
Arnóczi István János elmondta, hogy igen módosító indítvány a Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg.
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Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy ha ez a módosító javaslat, hogy kerüljön vissza a Pénzügyi
Bizottsághoz és tegyen javaslatot a bérleti díj mértékére, ezt a testület megszavazhatja és elfogadhatja
a döntést. Több ok miatt húzódott és nem jött létre konszenzus. Farkas Istvánnak el kellene ezt
fogadni, hiszen hogy nem jött létre a szerződést és nem volt hajlandó fizetni a bérleti díjat, annak több
összetevője van.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető kiegészítésként elmondta, hogy a 2011. évi
költségvetésvetésben a hivatal bevételei között a 12.400,-Ft van megtervezve, a rendelettel ez lett
elfogadva.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a módosító indítványról.
A Képviselő-testület 7 igen 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
665/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Pénzügyi Gazdasági
Turisztikai Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy az Endrődi Cuti Kft. 2011. évi
bérleti díjának rendezését tárgyalja újra, és tegyen javaslatot a bérleti díj mértékére.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy érdekes, hogy így is egy nagyon jutányos bérleti díjjal
számolják újra, ugyanis az előterjesztésben 42.000 Ft szerepel, ha mindent figyelembe vesznek, ennyit
kellene fizetnie.
Marton Dániel kiemelte, hogy több éven keresztül nem került ez a területértékesítésre.
Dr. Farkasinszky Erzsébet hozzátette, hogy nem az hangzott el, hogy Farkas István ne fizesse meg a
bérleti díjat, de volt egy határozat, amit be kell tartani.
Arnóczi István János elmondta, hogy nem névre szólóan próbálnak értékesíteni, ki lesz írva. Másik
esetben úgy döntött a testület, hogy megadták a lehetőséget annak az embernek, aki beadta a kérelmet,
hogy megvásárolja a területet pályázat, árverés nélkül.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy 1.000 és 10.000 Ft-okon vitatkoznak. A költségvetéshez
pedig nem szólnak hozzá.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy nem a pénz nagysága az amiről vitatkoznak, alapvetően
elvi dolgokról vitatkoznak. Minden ottani utcalakó bejelentheti, hogy megvásárolja az előtte lévő
területet.
25. Napirendi pont
Zöldpark Nonprofit Kft-nél cégvezető intézményének bevezetése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a Képviselő-testület 604/2001 KT határozatával döntött arról, hogy
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Zöldpark Kft-nél az ügyvezető munkájának segítése és
a társaságok munkájának hatékonyabb szervezése érdekében cégvezetőt alkalmaz. A társaság alapító
okirat módosításának és a cégvezetővel megkötendő munkaszerződés tervezetének elkészítésével Dr.
Varga Imre ügyvédet bízta meg a testület. A testület figyelemmel határozatára, valamint az ügyvezető
és a cégvezető személyére a Pénzügyi Bizottságnak kell javaslatot tenni.
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Tájékoztatta a döntéshozót, hogy amennyiben a feladatellátásra jelölt személyek nem járulnak hozzá,
úgy megbízásukról zárt ülés keretében kell dönteni. Az okiratok elfogadása nyílt ülésen történik. A
Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, azonban nem született döntés.
Poharelec László javasolta a 4. döntési javaslat elfogadását, azzal, hogy a polgármestert bízza meg a
testület ezzel a feladattal és történjen egyeztetés Fekete Józseffel. Véleménye, hogy hagy döntse el
Fekete József, hogy kivel szeretne dolgozni. A decemberi testületi ülésre legyen beterjesztve.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy így az előző döntési javaslatról sem szavaznak, mert
okafogyottá válik.
Poharelec László elmondta, hogy úgy javasolja a 4 döntési javaslatot, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármester urat és Fekete Józsefet, hogy a Zöldpark
Nonprofit Kft-nél folytasson egyeztetéseket és a decemberi ülésre terjessze be, hogy hogyan és miként
képzelik a Zöldpark működtetését.
Marton Dániel megkérdezte, hogy volt e olyan irányú Képviselő-testületi döntés, hogy a testület
határozza meg a cégvezető személyét?
Várfi András polgármester elmondta, hogy arról döntöttek, hogy milyen struktúrában állnak fel a Kftk. Ezt elfogadták, hogy a Gyomaszolgnak és a Gyomaközszolgnak az ügyvezetője adott Fekete József
személyében és a Zöldpark Kft ügyvezetőjét visszahívják és a Zöldpark élére cégvezetőt bíznak meg.
Egy ügyvezetője lenne a három cégnek Fekete József személyében, erről született döntés.
Fekete József ügyvezető elmondta, hogy lehet egyeztetni, de magát a keretet érdemes lenne
meghatározni, hogy ezt az intézmény létre kívánják hozni, és abban, hogy ez hogyan valósuljon meg
akár a személyt illetően vagy annak a foglalkoztatását illetően, vagy, hogy a javaslatot ki hogyan teszi
meg vagy a Képviselő-testület vagy más e tekintetben lehet egyeztetni és kell is. Ezt lehet a következő
ülésre hozni. Előrelépés lenne az, ha magát a cégvezető intézményét támogatnák, és ennek alapján
tovább lehet építkezni.
Arnóczi István János csatlakozott Poharelec László indítványához, de javasolta, hogy nem a
következő ülésre, hanem tartsanak szünetet és polgármester úr és Fekete József egyeztessenek.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy már nagyon sok egyeztetésen túl vannak, ezért
alaptalannak tartja, hogy úgy tesznek, mintha nem lenne nyilvánvaló. A Zöldpark Kft jelenlegi
ügyvezetője Gurin László, a Kft-hez tartozik a közcélú program, ezt a Kft-t nem lenne célszerű
megszüntetni. Amennyiben az ügyvezetőt visszahívják, és Fekete József tud vele dolgozni, akkor
Gurin Lászlót megbízzák cégvezetőnek határozott munkaszerződéssel. Ezek az egyeztetések ilyen
formában megtörténtek.
Arnóczi István János javasolta, hogy akkor így terjesszék be és nevezzék meg, hogy Gurin Lászlót
szeretnék cégvezetőnek.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy a határozott idejű szerződés, a jelenlegi szerződéséből
adódó hátralévő határozott időre vonatkozik?
Várfi András válaszában elmondta, hogy igen arra az időre vonatkozik.
Poharelec László megerősítette, hogy továbbra sem szeretné eldönteni azt, hogy Fekete József kivel
dolgozzon együtt.
Várfi András polgármester megkérte Fekete Józsefet, hogy nyilatkozzon ebben a kérdésben.
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Fekete József elmondta, hogy voltak előzetes egyeztetések, ha van javaslati lehetősége, véleményt
alkothat, Gurin Lászlóval szeretne együtt dolgozni.
Márjalaki József felhívta a figyelmet, hogy Dr. Varga Imre ügyvéd úr által elkészített cégvezetői
munkakör betöltésére vonatkozó szerződés tervezetben határozatlan időre szóló szerződés van, illetve
a munkabér a Ft/hó összeget is jelöljék meg, hogy ugyanannyi, mint amennyi ügyvezetőként volt.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy nincs akadálya annak, hogy határozott idejű
munkaszerződést kössön az önkormányzat. Az előzetes egyeztetések során volt róla szó, hogy az
ügyvezető továbbviszi a mostani munkaszerződésben meghatározott bért. Erre kellett volna a
Pénzügyi Bizottságnak ráerősíteni, hiszen azért született korábban ez a döntés, hogy a bizottság
folytassa le az egyeztetési eljárást.
Várfi András polgármester kérte, hogy elsőként szavazzanak Gurin László ügyvezetői feladatok
ellátására megkötött munkaszerződése 2011. december 31. napjával közös meggyezéssel történő
megszüntetéséről.
A Képviselő-testület 11 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
666/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Várfi András
polgármestert, hogy Gurin László (szh: Pápa, sz idő: 1953.11.29., an: Gábor Julianna,)
Gyomaendrőd, Katona J. u. 18. szám alatti lakos Zöldpark Nonprofit Kft- nél ügyvezetői
munkaviszonyát 2011. december 31. napjával közös megegyezéssel szüntesse meg.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ismertette a második döntési javaslatot, Gurin László kerül megbízásra a
cégvezetői feladatok ellátására határozott időre.
A Képviselő-testület 11 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
667/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Nonprofit Kft-nél az
ügyvezetői feladatok ellátásával megbízza Fekete József (an.: Székely Zsuzsanna sz.h.:
Mezőberény sz.i.: 1956. 11. 18. ) Mezőberény, Békési u. 19/A sz. alatti lakost, 2012. január 1.
napjától 2016. augusztus 15. napjáig, míg a cégvezetői feladatok ellátásával Gurin László (an.:
Gábor Julianna sz.h.: Pápa sz.i.: 1953.11.29.) Gyomaendrőd, Katona J. u. 18. szám alatti
lakost bízza meg 2012. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ismertette a harmadik döntési javaslatot a cégvezetővel a munkaszerződés
megkötését 2012. január 1-től, 2013. december 31. napjáig. Kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
668/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
Zöldpark Nonprofit Kft. cégvezetőjével az alábbi munkaszerződést kösse meg:
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MUNKASZERZŐDÉS
Cégvezetői munkakör betöltésére
amely létrejött a ZÖLDPARK Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2., képviseli Fekete József ügyvezető) mint munkáltató, és
Név: Gurin László Szül.hely, Pápa idő: 1953.11.29 Anyja neve: Gábor Julianna TAJ száma:
018-306-248 Adóazonosító jele: 8317433218, Lakcím: Gyomaendrőd, Katona J. u. 18. szám
alatti lakos, mint munkavállaló között, az 1992. évi XXII. tv. (Mt.) és az 1997. évi CXLIV.
törvény (Gt.) figyelembevételével.
1.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 668/2011 (XI. 29) Kt.
határozata alapján a Képviselő-testület, mint a munkáltató alapítói jogait gyakorló testület a
munkavállalót megválasztotta a munkáltató cégvezetőjének.
A munkáltató és a munkavállaló a fentiek alapján 2012. január 1. napjától, 2013. december 31.
napjáig határozott időre munkaszerződést kötnek. A munkába lépés napja: 2012. január 1.
Felek próbaidőt nem kötnek ki.
2.)
A munkavállaló munkavégzésének helye a társaság székhelye, telephelye, illetve
fióktelepe, de a munkavállaló köteles a szokásos telephelyen kívül is munkát végezni.
3.)
A munkavállaló a munkáltatói gazdasági társaság cégvezetője, az Mt. X. fejezet
szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, mert a munkáltató helyettese (Mt. 188.§).
A cégvezető olyan munkavállaló, aki az ügyvezető rendelkezései alapján irányítja a társaság
folyamatos működését. A cégvezető feladatkörében az ügyvezetői utasításoknak megfelelően,
a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni.
4.)
A munkavállalónak a munkaviszony alapján a munkáltatótól munkabér jár. A
munkavállalót 250.000,- Ft/hó személyi alapbérnek megfelelő munkabér, mint időbér illeti
meg.
5.)

A munkaidő mértékét a teljes munkaidő egyhavi munkaidő-keretében állapítják meg.

Felek rögzítik, hogy munkavállaló az Mt. vonatkozó rendelkezéseinek értelmében vezető
állású munkavállalónak minősül, ezért az Mt. 192. § (1) bekezdése alapján a munkaideje
beosztását, valamint a pihenőidő (szabadság) igénybevételét maga állapítja meg. A munkaidőbeosztását a munkáltató havonta előre (illetve minden olyan alkalommal, amikor a
munkavégzése akadályba ütközik) köteles az ügyvezetővel egyeztetni. Az Mt. 192. § (2)
bekezdése értelmében a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésért munkavállalót
ellenérték nem illeti meg.
6.)
A munkáltatói jogköröket az Mt. és a Gt. szabályai értelmében az ügyvezető
gyakorolja.
7.)
Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen munkaszerződés csak közös
megegyezéssel módosítható.
8.)

A munkavállaló köteles
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- a feladatkörébe tartozó tisztség és munka a Gt., a szakmai szabályok és szokások szerinti
elvégzésére,
- a munkavédelmi rendelkezések és előírások betartására és betartatására,
- a munkáltató jogos gazdasági tevékenységét veszélyeztető magatartásoktól való
tartózkodásra, a munkaviszony fennállása alatt olyan magatartást tanúsítására, amely
munkáltató érdekeit szolgálja.

a

9.)
A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkáltató a munkaviszonyt rendkívül
felmondással szüntetheti meg, amennyiben a munkavállaló a munkaviszonyból származó
lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben
megszegi, illetve olyan magatartást tanúsít, ami miatt a munkáltatótól a további foglalkoztatás
nem várható el.
A munkavállaló, ha munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg, az Mt. 193. § (4) bekezdése
értelmében tizenkét havi átlagkeresetének megfelelő összeget köteles megfizetni a munkáltató
részére.
10.)
A munkáltató tudomásul veszi, hogy a munkavállaló a munkaviszonyát rendkívüli
felmondással szüntetheti meg, ha a munkáltatói jogokat gyakorló lényeges kötelezettségeit
szándékosan és jelentős mértékben megszegi.
Amennyiben a munkavállaló rendkívüli felmondása jogszerű, a rendes felmondás
szabályait kell alkalmazni és a munkavállaló követelheti felmerült kárának
megtérítését
is.
11.)
A munkavállaló köteles a munkáltatói jogkört gyakorló testület tudomására hozni, ha a
munkáltató működésével kapcsolatban olyan tényt, körülményt, cselekvést észlel, amely a
munkáltató gazdasági érdekeit veszélyezteti, a munkáltatónál kárt okozhat, vagy jó hírét
sértheti.
12.)
Felek rögzítik, hogy az Mt. 193. § (1) – (3) bekezdéseiben meghatározott
kötelezettségek megszegése kártérítési felelősséggel jár és rendkívüli felmondási ok. A
munkáltatói jogokat gyakorló szerv az összeférhetetlenség alól felmentést adhat.
13.) A munkavállaló a vezetői tevékenységének keretében, illetve az Mt. 191. §-ban előírt
szabályok megsértésével okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.
A munkavállalónak a fenti körbe nem tartozó egyéb eseteiben a munkavállaló
kártérítési
felelősségére az Mt. általános kárfelelősségi szabályai az irányadóak, azzal az eltéréssel, hogy
gondatlan károkozás esetén a felelősség mértéke a munkavállaló
tizenkét havi
átlagkeresetéig terjed.
14.)
A munkavállaló a munkáltatói jogot gyakorló szerv munkaviszonyra vonatkozó
szabályt sértő intézkedése (mulasztása) ellen, valamint a munkaviszonyból származó igények
érvényesítése érdekében keresettel fordulhat a Gyulai Munkaügyi Bírósághoz.
Egyebekben a felek a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseitől nem kívánnak eltérni.
A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a munkaviszonyra vonatkozó
szabályok és a Munka Törvénykönyve az irányadó.
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Gyomaendrőd, 2011. ………………
..................................................

...........................................................

Munkáltató

Munkavállaló

képv: … ügyvezető

Határidő: azonnal

Várfi András polgármester végezetül kérte a képviselőket, hogy a Zöldpark Kft. alapító okiratának
módosításáról hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 11 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
669/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Nonprofit Kft alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
A ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Nonprofit Kft.
alapítói jogait gyakorló testület a Kft. alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I. Az alapító okirat VII. pontjának címe törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép:
„A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE, CÉGVEZETŐJE”
II. Az alapító okirat VII. pontjának első bekezdése második mondatában az ügyvezető
adatai, valamint a negyedik mondatában a megbízatás kezdő és befejező időpontja
törlésre kerül, azok helyébe az alábbi szövegrészek lépnek: Fekete József (an.: Székely
Zsuzsanna sz.h.: Mezőberény sz.i.: 1956. 11. 18. Mezőberény, Békési u. 19/A sz. alatti lakos),
2012. január 1-től 2016. augusztus 15.
III. Az alapító okirat VIII. pontjában az a-h) pontig tartó felsorolást megelőző alcím az
alábbi új szövegrésszel egészül ki:
„illetve a cégvezető”
IV. Az alapító okirat VIII. pontjában az a-h) pontig tartó felsorolást követő első mondat
„ügyvezető” szövegrészt követően az alábbi új szövegrésszel egészül ki:
„illetve cégvezető”
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V. Az alapító okirat VIII. pontjában az a-h) pontig tartó felsorolást követő második
mondat „az ügyvezetővel” szövegrészt követően az alábbi új szövegrésszel egészül ki:
„illetve a cégvezetővel”
VI. Az alapító okirat VII. pontja kiegészül az alábbi új szövegrésszel:
„A cégvezető
A társaság cégvezetője: Gurin László Gyomaendrőd, Katona J. u. 18. szám alatti lakos.
A cégvezető olyan munkavállaló, aki az ügyvezető rendelkezései alapján irányítja a társaság
folyamatos működését. A cégvezető feladatkörében a gazdasági társaság érdekeinek
elsődlegessége alapján köteles eljárni. A cégvezető tevékenysége nem érinti az ügyvezető
társasággal szembeni, a Gt. 30. § szerinti felelősségét.
A cégvezetőre a Gt. 23. §-ban, a 25. §-ban és a 27. §-ban foglalt előírásokat megfelelően
alkalmazni kell.
A cégvezető részére az alapító a Gt. 32. § (4) bekezdése alapján általános képviseleti és
önálló cégjegyzési jogot biztosít.”
VII. Az alapító okirat VIII. pontja a „társaság ügyvezetője” szövegrészt követően az
alábbi új szövegrésszel egészül ki:
„illetve cégvezetője”
Az alapító okirat egyebekben nem változik.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
KÖZOP pályázat benyújtása Gyomaendrőd vasúti állomásán rakodóudvar kialakítására
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a projekt jelenlegi tartalmi eleme Gyomaendrőd vasútállomásán 4500
m2 rakodó kialakítása, az állomást és az Ipari Parkot összekötő út és a hozzá kapcsolódó körforgalom
tervdokumentáció elkészítése. A vasúti beruházás lehetővé tenni a város számára, hogy olyan szállítási
csomóponttá váljon, amely vonzóvá teszi a környező települések vállalkozásai számára, hogy a
közúton történő szállítás helyett az Uniós direktíváknak megfelelően vasúti szállítást válasszák. A
Városfenntartó Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázathoz szükséges önerő
nagyságának ismeretében döntsön a pályázat előkészítéséről, javasolják a döntési javaslat elfogadását.
/ Arnóczi István János képviselő elhagyta az üléstermet a jelen lévő képviselők száma 11 fő./
Dobó Anita kiegészítésként elmondta, hogy a mai napon arról tájékoztatták, hogy 2011. november 30án lezárják a KÖZOP keretében megvalósítandó projektekre a pályázatot.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy ezzel a pályázattal tovább kellene foglalkozni, hiszen
valószínű, hogy a KÖZOP pályázatot újra megnyitják. Sok egyeztetést igényel, ennek a célkitűzésnek
a teljesítésével tovább kellene foglalkozni a Képviselő-testületnek függetlenül attól, hogy a
dévaványai közúttal mi lesz. Ez azért válik el, mert a Dévaványai közút javítása meg fog történni más
forrásból önkormányzati szerepvállalás nélkül. A Gazdasági Programban is szerepel a pályázat
célkitűzése. Mikor újra megnyitják, a pályázatot jó lenne egy kész anyaggal rendelkezni a Képviselőtestületnek.
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Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
670/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan kíván pályázatot benyújtani a KÖZOP-4.5.009-11 számú kiírásra Gyomaendrőd vasúti pályaudvarán rakodóudvar kialakítása előkészítési
munkáihoz támogatás igénylése céljából.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. december 15. napjával felmondja a Dévaványa
Város Önkormányzatával 2010 január 29-én a Gyomaendrőd-Dévaványa állami kezelésű
(4231 j.) közút és a hozzá kapcsolódó a dévaványai ipari területet és a Gyomaendrődi Ipari
Parkot és a MÁV állomás teherforgalmi árurakodó részét megközelítő utak felújítása és a
kapcsolódó munkálatok KÖZOP kiemelt projektté nyilvánításának kezdeményezése érdekében
kötött együttműködési megállapodást.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata javasolja Dévaványa Város Önkormányzatának a
Fatimex Kft.-vel 2010. február 1-jén kötött megbízási szerződés felbontását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata több cégtől kér árajánlatot Gyomaendrőd vasúti
pályaudvarán rakodóudvar kialakítása előkészítésére vonatkozó pályázat megírására.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Várfi András polgármester
/Arnóczi István János visszatért az ülésterembe jelen lévő képviselők száma 12 fő./
27. Napirendi pont
Start Közmunkaprogram végrehajtása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy elkészült a Start Közmunkaprogram végrehajtásához szükséges
szerződés tervezet, melynek tárgya a biotégla gyártását biztosító gép haszonkölcsönbe vétele a
CSZOSZ-től. A szerződés tervezetét Dr. Varga Imre véleményezte és jóváhagyásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a szín készítése folyamatban van, tehát előrehaladás
történt a területen. Hunya Péter és Dógi János valamint két közmunkás Csorváson megtekintették a
már működő vályogtégla készítő berendezést. Kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
671/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő –testülete jóváhagyja az Önkormányzat és a Cigány
Szervezetek Országos Szövetsége által biotégla gyártása tárgyában megkötendő
haszonkölcsön szerződést.
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Szerződés
Mely létrejött egyrésről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
sz. adószám: 15725527-1-04 államháztartási egyedi azonosító: 735122 képviseli: Várfi András
polgármester továbbiakban Önkormányzat)
másrészt Cigány Szervezetek Országos Szövetsége (Székhely: 5502 Gyomaendrőd Fő út 80
adószám: 18964006-1-04 képviseli: Dógi János elnök megyei nyilvántartási száma:1629/2001
országos nyilvántartási azonosító: 83592/2001 továbbiakban: CSZOSZ) között az alábbi
feltételekkel:
1.) Az Önkormányzat eredményesen nyújtott be pályázatot a Start Közmunkaprogramra,
melynek első szakasza 2011. december 31-ig teljesül. A projekt része a biotégla gyártása,
melyet a közfoglalkoztatás további szakaszaiban az önkormányzat működtetni kíván, és az
előállított építőanyagot az alacsony jövedelemmel rendelkező családok lakhatási és
gazdálkodási körülményeinek javítására kíván használni. Az Önkormányzat kiemelten kezeli a
már folyó és a továbbiakban benyújtandó pályázatok során a település cigány lakosainak
munkához jutását, életkörülményeinek javítását. A célkitűzések teljesítése során előnyben
részesíti az olyan programok kidolgozását melyek megvalósulása bevételt eredményez,
önfenntartóvá válhat. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a megvalósítás során folyamatosan
együttműködésre törekszik, minden olyan szervezettel, mely a közmunkaprogram célkitűzéseit
elfogadja teljesítésükben tevékenyen részt kíván venni.
2.) A CSZOSZ kijelenti, hogy a célkitűzéseket ismeri, azok megvalósításában tevékenyen
részt kíván venni. Használati jogosultsággal rendelkezik olyan gépen, mely a biotégla
gyártására alkalmas, baleset és munkavédelmi előírásoknak megfelelő, illetve azon gyártás
folyt. A berendezést ingyenes használtba adja határozatlan időre az Önkormányzatnak a
START Közfoglalkoztatásra irányuló pályázatban meghatározott célok teljesítésére. A gép
jelenleg nem üzemképes, felújítást igényel. A CSZOSZ vállalja, hogy a felújítást a gépen
olyan szakemberrel végezteti el, aki erre megfelelő jogosultsággal, szakképesítéssel
rendelkezik, legalább 6 hónapos garanciát biztosít az elvégzett munkákra, és okirattal
tanúsítja, hogy a gép a felújítást követően a biztonságos, balesetmentes, üzemszerű működésre
a technológiai leírás betartásával alkalmas.
A szervezet képviselője kijelenti, hogy a használatba adásra jogosult, arra kellő
felhatalmazással rendelkezik.
A CSZOSZ vállalja továbbá, hogy a felújítás során, a gépen elvégzett munkákról a kicserélt
alkatrészekről a pénzügyi teljesítésre is alkalmas okiratokkal elszámol az önkormányzat felé a
használatra történő átadáskor.
3.) Az Önkormányzat kijelenti, hogy a gépet a program célkitűzéseinek megfelelően biotégla
gyártására használja, gondoskodik a gép karbantartásáról, a biztonságos munkavégzésre
alkalmas állapotban tartásáról. Az Önkormányzatnak a gép felújításához, üzembeállításához
szükséges források legfeljebb 900.000 Ft azaz Kilencszázezer Ft erejéig rendelkezésére állnak,
a 2.) pontban meghatározott költségeket, a gép üzembeállítását követően, a felújítás elvégzését
tanúsító okiratok átadását követő 15 napon belül megtéríti a CSZOSZ-nek, vagy az általa
pénzügyi teljesítésre alkalmas okiratban megjelölt szervezetnek, a rendelkezésre álló
keretösszegen belül. Az Önkormányzat a gyártás helyszínére megfelelő infrastruktúrával
rendelkező területet biztosít a kizárólagos tulajdonában álló GYOMASZOLG Ipari Park
Területén, melyet a CSZOSZ megtekintett és megfelelőnek tartott.
4.) A felek kijelentik, hogy a mintaprogram keretében a biotégla gyártásban részt vevő
személyek kiválasztásában együttműködnek, és előnyben részesítik a megfelelő alkalmazási
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feltételek fennállása esetén a roma származású munkavállalókat. Közösen gondoskodnak a gép
munka és balesetvédelmi követelményeknek megfelelő üzembe helyezéséről.
Az előállított termék hasznosításában együttműködnek, és a gyártás megkezdését követő 30
napon belül meghatározzák a termék önköltségi árát, a hasznosítási lehetőségeket.
5.) A felek vállalják, hogy a mintaprogram végrehajtása során az irányító hatóságok részére
beszámolnak, az írásos jelentések készítésében kölcsönösen segítik egymást. A programmal
kapcsolatos együttműködésüket félévente kiértékelik, az elért eredményekről az írott és
elektronikus médiát közösen tájékoztatják
6.) A felek kijelentik, hogy a közmunkaprogram teljesítése során rendes felmondással a jelen
szerződést nem szüntetik meg. A felek a szerződés azonnali hatályú felmondására a Ptk. 585.§
(4) bekezdésében foglaltakat tekintik irányadónak, azzal, hogy a szabályszerű teljesítésre
előzetesen írásban az ok megjelölésével kötelesek felhívni a másik felet.
A felek által a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. illetve annak
haszonkölcsönre vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással
rendelkeznek.
A felek a szerződést közös átolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
egyezőt helybenhagyólag aláírják. A szerződés 4 azaz négy példányban készült.
Gyomaendrőd, 2011. november ..
Várfi András
polgármester

Dógi János
elnök

Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
2011 évi csatorna karbantartási és járdajavítási közmunkaprogram beszámoló
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy a Képviselő-testület a 2011. májusi ülésén elfogadta a 2011. évi csatorna
karbantartási és járdajavítási közmunkaprogram ütemtervét. A Zöldpark Kft elkészítette a
munkálatokról a beszámolót, melyet a melléklet tartalmaz. A Városfenntartó Bizottság a beszámoló
elfogadásában megosztott volt, nem fogadta el.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy véleménye szerint több helyen nagyon jó munkát
végeztek.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy ez nem mondható el a Németzugi soron építendő
járdáról. Sajnos több járdaépítés maradt el. Megkérdezte, hogy amiket, ezeket a feladatokat
meghatározta a testület a Kft-nek, akkor ezt felvállalta, vagy pedig testület kirótta a Kft-re, akinek ezt
meg kellett volna oldania, de a felsorolt munkaerőhiányosságok miatt nem lett megoldható? Tehát
lehetett e látni, hogy ez olyan feladatmennyiség, amelyre reálisan nincs esély.
Gurin László elmondta, hogy amikor a feladatok ki lettek róva akkor még 6 illetve 8 órás
közmunkáról volt szó. Ezt követően lett 4 órás. Meghatározott létszám volt erre a feladatra 18-19 fő,
amit esetenként 2 hónapra lehetett fölvenni hozzá 6-7 embert.
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Idén nehéz volt felvenni az embereket, fegyelmi probléma is volt, az elküldött emberek pótlása volt
mikor 2-3 hetet vett igénybe. A négyórás munkaidő beosztással úgy lehetett csak dolgozni, hogy egy
héten három napon keresztül dolgoztak 6 órát, melyet a hétvégén lecsúsztattak. A járdához szükséges
tükör, majd azt követően a szükséges beton biztosítása igényelte azt, hogy esetenként hat órát kellett
dolgozniuk. A közmunkások, amikor a csatornaépítéssel foglalkoztak, sok olyan pillanatnyi probléma
merült fel, amit előzőleg a felmérés során nem volt látható.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
tájékoztató elfogadásáról.
A Képviselő-testület 6 igen 3 nem szavazattal és 3 tartózkodással nem fogadta el a tájékoztatót.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
672/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem fogadja el a 2011. évi csatorna-karbantartási és
járdajavítási közmunkaprogram beszámolóját.
Határidő: azonnal
29. Napirendi pont
A Gyomaközszolg. Kft. I.-III. negyedévre vonatkozó hulladékszállítás teljesítéséről szóló
beszámoló
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a Gyomaközszolg Kft, mint a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás szolgáltatója, megküldte a 2011. évi I-III. negyedévre vonatkozó
szilárd hulladék szállítására vonatkozó teljesítéséről készített beszámolót. A beszámolóból kiderül,
hogy a Kft 2011. 1-9 hóig terjedő havi eredménye kalkuláció alapján pozitív. A Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót a Képviselő-testületnek.
Arnóczi István János a hulladékszállítás bevételeivel kapcsolatban elmondta, hogy 11 hó közepén
kapta meg a hulladékszállítási számlát, melyben a teljesítési idő 11. hónapra van írva, viszont a 7-8-9
hó lett leszámlázva. Hogy van ez beállítva a bevételekbe, mivel 12. hóig megint ki lesz majd
számlázva valamikor januárba vagy februárba, így mindig negyedévben csúszásban vannak, mely az
eredményt befolyásolja, ha ténylegesen nincs erre az időszakra bevételként beállítva.
Fekete József ügyvezető válaszában elmondta, hogy el van határolva, hiszen ha egy gazdasági évnek
a lezárása megtörténik, akkor az adott év költségeit és bevételeit fogják szerepeltetni. A kérdésnek
utána fog nézni.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
673/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
A Képviselő- testület a Gyomaközszolg. Kft. I.-III. negyedévre vonatkozó települési szilárd
hulladékszállításról készült beszámoló elfogadja.
Határidő: azonnal
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31. Napirendi pont
Forgalomszabályozás
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József ismertette, hogy a közelmúltban több lakossági kérés érkezett a város közlekedési
viszonyainak és biztonságának javítása érdekében. Egyirányúsírás A Dobó utca, Hősök útja és a
Batthyányi út közötti szakaszán a Hősök útja irányából történne az egyirányúsírás, melyhez szükséges
1 db behajtani tilos, 1 db egyirányú útjelző tábla valamint 3 db kötelező haladási irányt jelző tábla
kihelyezése. Ennek költsége 95 e Ft +ÁFA. A Városfenntartó Bizottság az egyirányúsírást nem
támogatta.
Közlekedési tükör kihelyezésével kapcsolatban elmondta, hogy a Bajcsy Zs. út és a Kossuth L u.
kereszteződésében, valamint Fő út- Hősök út kereszteződésében a gyalogos és kerékpáros közlekedés
biztonság nagymértékű növelését lehetne elérni közlekedési tükör elhelyezésével. Az árajánlat alapján
a két db tükör kihelyezése bruttó 152.168 Ft. A Városfenntartó Bizottság támogatta.
Vaszkó Katalin helyi lakos elmondta, hogy mivel már a kerékpárút megépült, nagyon szeretné a
lakosság, ha nem a gyalogosjárdán közlekednek a kerékpárosok.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a Dobó István utca egyirányúvá tételéről.
A Képviselő-testület 3 igen 3 nem szavazattal és 6 tartózkodással nem hozott döntést a Dobó István
utca egyirányúvá tételével kapcsolatban.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a második döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
674/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja közlekedési tükröt helyeztet ki a Hősök
útja - Fő út kereszteződésébe, továbbá a Bajcsy Zs. út - Kossuth Lajos utca kereszteződésébe.
Az intézkedések végrehajtásához szükséges 152.168 Ft összegű forrást biztosítja a Közutak,
hidak üzemeltetése, fenntartása szakfeladatra elkülönített költségvetési keretből.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
32. Napirendi pont
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy 2007-ben került megtervezésre a Kodály utcától a 46-os főút
mellett a kerékpárút az úgynevezett Olajosok útjáig. Az építési engedélyt 2007 októberében kapta meg
az önkormányzat. Ez a kerékpárút egyoldali, kétirányú. 2007- évben a Képviselő-testület döntött a
kerékpárút építésre vonatkozó pályázat benyújtásáról. 2008-ban a pályázatot befogadták, elbírálták, de
forrás hiányára hivatkozva nem részesült támogatásban. 2011-ben a Képviselő-testület elfogadta a
Gazdasági Programjában a kerékpárforgalmi hálózat a kerékpárút építését.
Az elmúlt évben megvalósult kerékpárút építésének tapasztalatát, problémáig, a lakossági
észrevételeket, valamint a július végén megtartott külterületi tervbírálaton elhangzottakat figyelembe
véve, az egyeztetésen felmerült a kerékpárút szélességének felülvizsgálata, valamint kétoldali
egyirányú kerékpársáv megvalósítása, amely illeszkedik a csomópont terveihez, valamint a Hídfő utcai
kerékpárút módosított vonalvezetéséhez, Az endrődi Hármas-Körös hídon megépült és a csatlakozó
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szakaszok vonalvezetéséhez. A kerékpársáv közút területén valósulna meg, 2011. augusztus 17-én az
önkormányzat megkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t és kérték, hogy a kétoldali egyirányú
kerékpársáv műszaki megoldását véleményezzék. Nyilatkozzanak, hogy a tervmódosítás kerékpársáv
építését támogatják. Az állásfoglalás megérkezése után a kerékpársáv tervezésre három cégtől lett
ajánlat kérve augusztus 25-én. A rendkívüli bizottsági ülésen a bizottság jelen lévő tagjai 1 igen 1 nem
1 tartózkodással nem értettek egyet a kerékpársávval. A szeptemberi bizottsági ülésen írásos anyaggal
tájékoztatták a képviselőket a kerékpársáv tervezéséről, pályázati lehetőségeiről, melyet 5 igennel
elfogadtak. A tervezési szerződést megkötésre került a kerékpársávra. A Képviselő-testület
szeptemberi ülésén tárgyalta a kerékpársáv létesítését és a pályázati lehetőséget, a testület levette
napirendi pontról és úgy döntött, hogy később újra tárgyalja. Az október 17-i bizottsági ülésen a
Városfenntartó Bizottság 1 igen 2 nem és 2 tartózkodással nem támogatta a kerékpársáv építését,
valamint Poharelec László képviselő tájékoztatta a bizottságot, hogy a 12 év alatti gyerekek nem
használhatják a kerékpársávot, ezzel kapcsolatban megkereste a Közlekedési Hatóságot, ugyanis a
KRESZ kimondja, hogy tilos főútvonalon 12 évet be nem töltött személynek kerékpároznia. A
Képviselő-testület az októberi rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy nem nyújtja be pályázatát az
október 24-i határidőre meghirdetett pályázati felhívásra, továbbá a novemberi ülésén dönt a
kerékpárforgalmi hálózat fejlesztéséről. A döntést elősegítette, hogy a november 18-i Pénzügyi
Bizottság ülésén a tervező cég képviseletében Károlyi László is részt vett, mely a Városfenntartó
Bizottsággal közös ülés volt. Az ott hozott vélemény mindkét bizottság részéről, hogy a bizottság a
kerékpárhálózat fejlesztését támogatja a 2012. évi pályázati felhívásra javasolja a kerékpárútra
vonatkozó pályázatot elkészíteni, engedélyt kell beszerezni a Kodály utcától és a Hármas-Körös
baloldali védőtöltése közötti szakaszon.
Dr. Farkasinszky Erzsébet hozzátette, hogy a kerékpárút tervezésénél ugyanúgy figyelni kell a
pályázatban megjelent kilométerre szabott fajlagos költséget, mint az Idősek Otthonának fejlesztése
pályázatnál ezt nem kellene átlépni. Valószínű tartható ez a fajlagos költség, ha pedig efölött van,
akkor az Önkormányzatnak vállalni kell. A kerékpársáv fajlagos költsége magasabb, mint a
kerékpárúté. Ennek az az alapja, hogy a sávnál mélyebb útalapot kell készíteni.
Poharelec László javasolta a döntési javaslatot kiegészíteni azzal, hogy 2012. január 15-ig adják be a
pályázatot. Előfordulhat, hogy elfogy a pénz, lezárják. Elvileg a tervek megvannak.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy a pályázatot lezárták, meg kell várni amíg,
feloldják. Látni kell, hogy nagy viták voltak, hogy kerékpárút vagy kerékpársáv legyen azon a
területen. A terveket össze kell fésülni és át kell tekinteni, erre a tervező tett egy ajánlatot, melyet
100.000 Ft + ÁFA összegért készít el. A kerékpárút tervét is és a kerékpársáv tervét is áttekintik és
valószínű, hogy egy vegyes megoldást kell keresni, amire az előzetes viták alapján van lehetőség és
van lehetőség, hogy olyan megoldás szülessen, amely az ott lakóknak és a gyerekeknek is jó. Ha
elkészülnek a tervek felülvizsgálatai, azt követően kell ezt áttekinteni és dönteni róla, hogy
mindenkinek megfelelő megoldás szülessen.
Dr. Farkasinszky Erzsébet megkérdezte, hogy melyik testületi ülésre kerülne ez be?
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a január 15-i határidő, a bizottsági ülések időpontja
lenne, és mivel nincs kényszer, a januári testületi ülésen tárgyalhatnák. Így lenne idő a tervek
átdolgozására és az előkészítésre.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy a januári testületi ülésen kellene dönteni a
tervek műszaki tartalmáról, és hogy hogyan fog megvalósulni. Nincs időkényszer, a bizottságok kellő
mértékben meg tudják tárgyalni. A decemberi testületi ülésre a tervező elkészíti az anyagot, melyet
közreadnak és ezt követően a januári testületi ülésen tárgyalható.
Marton Dániel kiemelte, hogy jelenleg a pályázati forrás le van zárva.
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Dr. Farkasinszky Erzsébet hozzátette, ha beadták volna az első pályázatban, akkor lett volna a
legtöbb pénz, ha időben elkészültek volna a tervek. Vétkes a testület is, mert nem lett volna szabad
hagyni, hogy elnapolják az ezzel kapcsolatos döntést. Le kell vonni a tanulságot.
Marton Dániel elmondta, hogy vannak képviselők, akiken nem múlott az, hogy ez a döntés el lett
napolva. Voltak képviselők, akiknek megfelelt az előterjesztés szerinti terv, volt egy közmeghallgatás,
ami alapján jogosan birtokolták a közvélemény pozitív hozzáállását.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy olvasható volt, hogy a KÖZOP programból
átcsoportosítanak bizonyos összegeket más pályázati forrásokhoz, ugyanis a KÖZOP pályázatoknak
alacsony a kihasználtsága. A tervezővel már valószínű fel lett véve a kapcsolat, hogy ezt a két
pályázatot fésülje össze, a decemberi testületi ülésen valószínű, hogy már érdemben tudnak vele
foglalkozni. Ahhoz, hogy beadják a pályázatot testületi döntés szükséges. Egyetért azzal, hogy a
januári testületi ülésen döntsék el, hogy a pályázatot abban a formában beadják.
Lehóczkiné Timár Irén hozzátette, hogy biztonságos közlekedésről kell, hogy beszéljenek, melybe
szakmailag és jogilag is belefér a sáv is és az út is. Olyan sajátságos helyzetbe van a Fő út, hogy mind
a kettő megoldásra szükség lesz bizonyos szakaszokon, ahhoz, hogy megfelelő legyen. A Hídfőtől a
hídig csak a sáv jöhet szóba. Arra kellene már gondolni, hogy olyan döntést hozzanak, amely a
lakosságnak szól, a lakosság érdekét szolgálja. A Fő út soha nem lesz feloldva a fő úti minősítéséből,
nem lesz elkerülő útja a városnak.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a tervek átnézését követően tudnak dönteni arról, hogy
elfogadják decemberben, majd a pályázat benyújtásáról tudnak dönteni januárban.
Dr. Farkasinszky Erzsébet elmondta, hogy Hunya Péter, aki a Magyar Közút helyi kirendeltségén
dolgozik a Békéscsabai Közút segítségével illetve neki kötelezettségük is ebben a kérdésben állást
foglalni a tervezővel együtt elkezdték az egyeztetést és olyan megoldást fognak a városnak javasolni,
ami a biztonságos közlekedést fogja szolgálni.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette a döntési javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
675/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztését támogatja, a
2012. évi pályázati felhívásra javasolja a kerékpárút építésére vonatkozó pályázat
előkészítését, a tervek felülvizsgálatát és a felülvizsgált tervek jóváhagyását követően az
építési engedélyeztetési eljárás lefolytatását. A tervek felülvizsgálatával, figyelemmel a
KÖRÖS-ROAD ajánlatára az eddigi tervező céget bízza meg plusz 100.000,-Ft+ÁFA költség
viselése mellett.
A felülvizsgált tervek Képviselő-testület elé terjesztésének határideje 2011. december 22, a
pályázat benyújtására vonatkozó döntés meghozatalának határideje a Képviselő-testület 2012.
január havi rendes ülése.
Határidő: azonnal
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33. Napirendi pont
Közvilágítási hálózat bővítése
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy több lakossági kérés is érkezett a közvilágítási hálózat bővítésével
kapcsolatban. Németzugi sor, Előhalmi tanyák, volt Győzelem TSZ és a kondorosi kerékpárút. A
Németzugi sor beruházás költsége 1.536.855,-Ft, az Előhalmi tanyáknál 767.741,-Ft, a kondorosi
kerékpárút hozzávetőlegesen 5 M Ft +ÁFA, pontos összeg csak a tervezést követően állapítható meg.
A VI. kerületben 2009-ben kapott árajánlat alapján a beruházás költsége 1.120.000 Ft +ÁFA. A
Városfenntartó Bizottság támogatja a közvilágítási hálózat bővítését. Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy 2012. évi költségvetés tárgyalásakor fektessen hangsúlyt a közvilágítás bővítésére.
Lehóczkiné Tímár Irén pontosításként elmondta a kondorosi úti a közvilágítás bővítéssel
kapcsolatban, hogy képviselői kérésre szakvéleményt kérten az Eon tól és ebbe benne vannak az
Előhalmi tanyák is, ez az összegben is benne van? Nem látható tisztán, hogy mennyi a kondorosi út.
Betkó József elmondta, hogy az előterjesztés alapján, a kettő együttesen hozzávetőlegesen 5,7 M Ft
+ÁFA kivonva ebből az Előhalmi tanyákat, 5 M Ft+ÁFA.
Poharelec László javasolta, hogy legyen negyedik döntési javaslat a Városfenntartó Bizottság
véleménye, most ne döntsenek róla, fektessenek rá hangsúlyt, keressék a lehetőségeket.
Vaszkó Katalin helyi lakos megkérdezte, hogy a gyomai híd közvilágításával kapcsolatban érkezett e
már levél? Mert a lakosok aláírást gyűjtöttek, hogy a gyomai hídon legyen közvilágítás.
Betkó József elmondta, hogy amennyiben az Előhalmi tanyák közvilágítása megoldódna, ez már
részben segítené a híd közvilágításán is.
Várfi András polgármester a módosító indítvánnyal kapcsolatban elmondta, hogy ennek értelmében
Gyomaendrőd Város közvilágítás-hálózat bővítését javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2012 évi
költségvetés tárgyalásakor fektessen nagy hangsúlyt a közvilágítási hálózat bővítésére. A nagy
hangsúly úgy történhet meg, hogy meghatároznak egy számot és azon belül állítanak fel egy prioritást.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
676/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012 évi költségvetés tárgyalásakor
nagy hangsúlyt fektet Gyomaendrőd Város közvilágítás-hálózat bővítésére.
A Képviselő-testület utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottságot, hogy gyűjtse össze a közvilágítás-hálózat bővítésére vonatkozó eddig beérkezett
igényeket, és állítsa fel a prioritás sorrendjét.
Határidő: azonnal
34. Napirendi pont
Ifjúsági lakótelepen új játszótér építése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy a 2011. évi költségvetésben megtervezésre került Poharelec László
képviselő 2011. évi tiszteled íjának járulékokkal növelt 810 e Ft-os összege, továbbá a Liget Fürdő
Felügyelő Bizottság elnöki tiszteletdíjának 544 e Ft-os összege.
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A tiszteletdíjat az Ifjúsági lakótelepen egy új játszótér építésére ajánlotta fel. Tekintettel arra, hogy a
játszótér eszközei megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező eszközök lennének, egy terv elkészítése
szükséges, melynek elfogadását követően a kellő anyagi forrás rendelkezésre állás esetén, a játszótér
megépíthető. Poharelec László a rendelkezésre álló területet több ütemben javasolja beépíteni,
melynek első üteme a 2012-ben kialakítandó játszótér. A rendelkezésre álló terület további
hasznosítására a képviselő úr későbbi években szerzett tiszteletdíja nyújtana fedezetet.
Lehóczkiné Tímár Irén megkérdezte, hogy a Pénzügyi Bizottság döntése értelmében, pályázati
lehetőség keresésével az eddigi felajánlott képviselői tiszteletíj pedig a továbbiakban is maradjon
költségvetési tartalékban, tehát mindez addig amíg össze nem gyűlik a játszótérre az összeg, vagy
hogyan értendő?
Dr. Farkasinszky Erzsébet elmondta, hogy egy játszótér kialakításának van minimumfeltétele, lehet
tervet készíteni 5 vagy 10 M Ft-ért, de nem biztos, hogy a gyerekek unokái akarnak ott játszani, meg
kell találni azt a lehető legkisebb beruházást, amivel a gyerekek birtokba vehetnek egy játszóteret.
Lehetne homokozót készíteni, vagy csúszdát, az eddig összegyűjtött összegből. Lehet mellé keresni
pályázati forrást is, fokozatosan egy sok igényt kielégítő játszótér fog kialakulni. De a gyerekek már
annak is örülnének, ha oda le lehetne menni, lesz pad, homokozó és birtokba vehetik ezt.
Nem kellene halogatni a játszótér építését a következő évekre, amikorra összegyűlik a pénz, hanem a
meglévő pénzhez kellene találni olyan lehetőséget, amely a gyerekek örömére szolgál. Nem hiszi,
hogy ez az 1,3 M Ft semmire nem elég, majd lehet bővíteni.
Márjalaki József elmondta, hogy a Városfenntartó és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
A Városfenntartó Bizottság tárgyalta először, így már ez a javaslat került a Pénzügyi Bizottság elé.
Amíg a tervek el nem készülnek, hogy mi az az eszköz, amely belefér ebbe a közel 1 M Ft-ba, addig
ez az összeg maradjon tartalékban. Amikor megvan a játék, amit oda le lehet tenni, akkor költsék ezt
az összeget a játszótér kialakítására.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy ez az összeg 1,5 M Ft, erre az évre, de a bizottsági
üléseken elhangzott az, hogy amennyiben van pályázati lehetőség akkor, ha szükséges hozzá önerő,
akkor ez képezhetné az önerőt, amennyiben pedig nincs pályázati lehetőség, akkor a játszóteret
úgysem télen építik, hanem valószínű a nyár folyamán fog megvalósulni, addig az összeg is nő.
Várhatóan még 750 e Ft körül jön össze addig, tehát körülbelül 2,250 e Ft lesz. Bizottsági üléseken
elhangzottak képviselői felajánlások, amelyek akár csökkenthetik is a játszótér bekerülési költségét.
Poharelec László hozzátette, hogy ahogy jelenleg is tartalékban van, addig marad, tartalékban
ameddig a játszótérhez fel nem használják, vagy pályázati pénzzel együtt, ha nem lesz pályázat, akkor
a nélkül. Ha lesz pályázat, akkor nagyobb játszótér lesz, ha nem lesz pályázat, akkor kisebb. Toldi
Balázs alpolgármester vállalta, hogy lesz két pad. Úgy gondolja, hogy a 2012. áprilisi Képviselőtestületi ülésre a testület elé fog ez kerülni és májusban mire a gyerekek tudnak vele játszani, addig
tudnak építeni egy kis játszóteret.
Dr. Farkasinszky Erzsébet hozzátette, hogy úgy gondolja, hogy Fekete József majd segít a
kivitelezésben, hogy szépen, olcsón és jól végre játszótér is legyen.
A Képviselő-testület 9 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
677/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ifjúsági lakótelepen új játszóteret építtet 2012-ben
a beszerzésre kerülő eszközök kedvezőbb áron való beszerzésével. Az eddig felajánlott
képviselői tiszteletdíj pedig továbbra is a költségvetés céltartaléka között marad, valamint a

1030

Képviselő-testület a játszótér megvalósításhoz keresi a lehetőséget pályázati forrás
igénybevételére.
Határidő: azonnal
35. Napirendi pont
Esze Tamás utcai útjavítás
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy a közelmúltban lakossági kérések érkeztek, melyben kérik az
önkormányzattól az Esze Tamás utca javítását. Az árajánlatban szereplő munkálatok, tükörkészítés,
zúzott kőterítés. Az érintett lakók hajlandóak 20 %-ban hozzájárulni a beruházás költségeihez. Az
önkormányzati rész bruttó 525 e Ft, a lakossági rész bruttó 131.250 Ft. A Képviselő-testület 2011. évi
önkormányzati költségvetésében kötvényfelhasználás terhére 17,5 M Ft-ot különített el, út és
járdafelújítására. A bizottsági ülésen 2 igen 2 nem 1 tartózkodás mellett szavazott a bizottság.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy csak a kötvényből lehet megvalósítani ezt az
útépítést?
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, hogy nem tud forrást mondani.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy ajánlatkérés esetén elképzelhető, hogy 400 e Ft az
összeg.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy a probléma a kötvényből való felhasználás. Ha
csökkenthető az összeg, akkor még kevesebb forrást kellene rá találni.
Várfi András polgármester javasolta, hogy bruttó 400 e Ft-ot szavazzanak meg, ehhez kérne forrást
megjelölést.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, hogy meg kell nézni, hogy az útépítés
szakfeladaton mennyi a pillanatnyilag rendelkezésre álló kiadások között megterveztek.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy nem nagy összegről van szó, a szakfeladat áttekintése
megtörténik a héten, azt követően a Városfenntartó Bizottság tárgyalja, javasolta, hogy bízza meg a
Képviselő-testület a bizottságot, hogy erről a kérdésről döntsön, addig a Gyomaszolgtól lehet
árajánlatot beszerezni, hogy mi a legkedvezőbb ajánlat amivel ez a munka elvégezhető.
Várfi András polgármester összegezte, hogy bruttó 400 e Ft, a Városfenntartó Bizottság dönt,
amennyiben megvan a forrás, mely nem a kötvény. Kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Képviselő-testület 8 igen 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
678/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy folytasson tárgyalásokat a
Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel az Esze Tamás utcai útjavítás tárgyában a költségek
csökkentéséről, és tegyen javaslatot az útjavítás a forrására.
Határidő: azonnal
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36. Napirendi pont
Képviselői alap létrehozása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a Képviselő-testület októberi ülésén javaslat született a képviselői
alap létrehozásáról, melynek lényege, hogy a képviselő és a település lakosai által kezdeményezett
feladatok megvalósításának segítése. Mindhárom bizottság tárgyalta a napirendi pontot, egyik
bizottság sem támogatja az alap létrehozását.
Várfi András polgármester kérdés észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
679/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel bizottságainak
véleményére 2012. január 1-től Képviselői Alapot nem hoz létre.
Határidő: azonnal
37. Napirendi pont
Lemondás tiszteletdíjról
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József előadta, hogy Arnóczi István János képviselő kéréssel fordult a Képviselőtestülethez, hogy a Zöldpark Kft Felügyelő Bizottsági tiszteletdíjáról 2011. október 31. napjával
lemond. 2011. költségvetési évre vonatkozóan a bruttó 30 e Ft + járulékai összegét a város fásítására
kéri használni. A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, a lemondás tudomásul vételét.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
680/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Arnóczi István
felügyelő bizottsági tiszteletdíjáról történő lemondását.
Határidő: azonnal
38. Napirendi pont
A Körös Kézilabda Klub Egyesület kérése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztést ismertetésére.
Márjalaki József elmondta, hogy a Körös Kézilabda Klub Egyesület kéréssel fordult Polgármester
úrhoz, hogy kamatmentes hitellel szíveskedjen segíteni az Egyesület működését 400 illetve 450 e Ft
összegben. Az Egyesület terembérletének kifizetéséhez szükséges az összeg, melyet 2012. június 30-ig
visszafizetne az Egyesület. A Pénzügyi Bizottság ülésén részt vett az Egyesület elnöke, közös
megegyezéssel arra az álláspontra jutottak, hogy kérik a napirendi pont elnapolását, mert lehet, hogy
december hónapban az Egyesület saját pénzből meg tudja oldani a problémáját. Amennyiben jelzik,
hogy mégsem sikerült akkor visszatér rá mind a bizottság, mind a Képviselő-testület.
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Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy Levente György azt mondta el, hogy beadtak egy
pályázatot társasági adókedvezmény igénybevételére, folyamatban van, ezt 8 napon belül vissza kell,
hogy kapja a Kézilabda Szövetségtől, amennyiben ez megtörténik utána már utalhatnak a gazdasági
társaságok nekik támogatást és ebből kívánják ezt megoldani. Ez decemberben már kiderült
A Képviselő-testület11 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
681/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elnapolja Levente György a
Körös Kézilabda Klub Egyesület elnök kérésének megtárgyalását, a 2011. decemberi testületi
ülés napjáig.
Határidő: azonnal
39. Napirendi pont
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft 2009. november 8-án
kérelemmel fordult polgármester úrhoz, melyben 132.400,-Ft/hó önkormányzati támogatást kért a
gyereklétszám csökkenése és a gyereklétszám elszívása miatt. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy
támogatja a Kft kérelmét, mely szerint 132.400,-Ft/hó többletköltséggel támogatja az intézményt a
2009-2010-es nevelési évben összesen 529.600,-Ft összegben. Az intézmény többször fordult kéréssel
a Képviselő-testülethez, melyben kérte a támogatási összeg visszafizetésének elengedését az alacsony
beíratott gyereklétszámra hivatkozva. A Képviselő-testület a kérelmet elutasította, illetve a támogatási
összeg eltörlésére irányuló kérelmet elutasította és elrendelte az 529.600,-Ft összegű támogatási
összeg egyenlő részletekben történő visszafizetését 2011. március 1. napjától 2011. december 31.
napjáig 52.960,-Ft/hó összegben. 2011. november 9-én a Kft a 529.600,-Ft támogatási összegből
130.000,-Ft-ot már visszafizetett az önkormányzatnak, valamint a 2011. november 7 napján kelt
levelében azzal a kéréssel fordult polgármester úrhoz, hogy a fennmaradó támogatási összeget
összesen 399.600,-Ft-ot szíveskedjen elengedni. Az indokok között felsorolta a gyereklétszám
csökkenését, a maximális férőhelyszámra kiszámolt magas bérleti díjat, illetve betegség miatti
helyettesítést. A Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Az Ügyrendi
Bizottság támogatta a Pénzügyi Bizottság döntését, mely a következő javaslatot terjeszti a Képviselőtestület elé. A Képviselő - testülete utasítsa el a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. támogatási
összeg eltörlésére irányuló kérelmét, és elrendeli a 399.600 Ft támogatási összeg egyenlő részletekben
történő visszafizetését 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig – 33.300 Ft/hó –
összegben.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
682/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elutasítja a Tulipános Óvodai
Oktató Nonprofit Kft. támogatási összeg eltörlésére irányuló kérelmét, és elrendeli a 399.600
Ft támogatási összeg egyenlő részletekben történő visszafizetését 2012. január 1. napjától
2012. december 31. napjáig – 33.300 Ft/hó – összegben.
Határidő: azonnal
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40. Napirendi pont
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Várfi András polgármester elmondta, hogy közmeghallgatást kötelezően tartani kell a Képviselőtestületnek, melyről a Képviselő-testület dönt. December 5-én és december 6-án 17.00 órai kezdettel,
melynek napirendi pontjai Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2012.
évi költségvetési koncepció meghatározó számadataira és céljaira, aktuális várospolitikai kérdések,
Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok. Megkérdezte, hogy a napirendi pontokhoz
kapcsolódóan van e valakinek más javaslat?
Más javaslat nem volt.
Várfi András polgármester javasolta, hogy december 5-én a gyomai városrészen, december 6-án
pedig az endrődi városrészen tartsák a közmeghallgatást, melyet megfelelően meghirdetnek.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
683/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete, az 1990. évi LXV tv. 13. §-ban
meghatározottakra figyelemmel, 2010. december 5-én és 6-án 17 órai kezdettel a Katona
József Művelődési Házban (Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9. szám), valamint az Endrődi
Közösségi Házban (Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.) tartandó közmeghallgatást hirdet meg.
Napirendi pontok:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2012. évi
költségvetési koncepció meghatározó számadataira és céljaira
2.) Aktuális várospolitikai kérdések
3.) Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok
Határidő: 2011. december 7.
Felelős: Várfi András polgármester
41. Napirendi pont
A XIV. Szaloncukor Kupa költségei
Várfi András polgármester ismertette, hogy az előterjesztést a Képviselő-testület tagjai a mai napon
kapták meg. A Szaloncukor Kupára elfogyott a pénz, így ki kell jelölni egy forrást. Jó lenne nem
abbahagyni, vannak, akik anyagi oknál fogva nem jönnek. 250.000,-Ft-ot a Sport alap kötött
felhasználásából kellene meghatározni erre a célra.
Arnóczi István János a vendégek szállásával, étkezésével kapcsolatban megkérdezte, hogy hol
lesznek elszállásolva, étkeztetve, esetleg azt is meg kellett volna pályáztatni.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy a Kner Imre Gimnázium Kollégiumában
lesznek elszállásolva, évek óta ott vannak az étkezést pedig a Térségi Szociális Gondozási Központ
biztosítja.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
684/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XIV. Szaloncukor Kupa
rendezvény forrásaként (250.000 Ft) megjelöli a sport alap kötött felhasználású keretének
testvérvárosi, nemzetközi sportkapcsolat és kommunikáció tételt valamint a sportalap
tartalékát.
Határidő: azonnal
42. Napirendi pont
Pásztor János utca fásítási kérelme
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy Pásztor János utca fásítási kérelmét szeretné újra beterjeszteni.
Gyomaendrőd egyik legjelentősebb utcája a Pásztor János utca, ahol a vérszilvafák el vannak
öregedve, ezáltal nem szép képet mutatnak tavasszal. Egyre többet kell belőlük kivágni. A Pásztor
János utca lakói tudják, hogy az önkormányzat milyen szűkös anyagi lehetőségekkel bír, ezért
felajánlották, hogy a teljes fasor csere esetén a költségek 70 %-át állják, ezért kérik, hogy az
önkormányzat járuljon hozzá a fasor egy időbeni leváltásához, így egy szép utcaképet kapnának.
Egyszerre nőnének meg a fák, tájépítészeti szempontból mindenki tudja, hogy akkor szép egy fasor, ha
egyszerre ültetik el őket és egyszerre nőnek meg.
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy minek a 70%-át állják az ott lakók?
Nagyné Perjési Anikó válaszában elmondta, hogy a teljes bekerülési költség 653.000,-Ft ebből a fák
ültetése 210.000,-Ft és a maradékot állják a lakosok.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy az elmúlt ülésen úgy volt, hogy a lakosok kitermelik, a
fát beviszik, a saját udvarukba felvágják, majd a tél folyamán eltüzelik, természetesen a magánügyük,
hogy mit tesznek a fával. Ezen kívül volt a 250 e Ft, hogy az állja a város. Most össze lett az egész
vonva és majdnem ugyanannál az összegnél tartanak, mint a facsemeték ára.
Marton Dániel megkérdezte, hogy az önkormányzati résznek mi lenne a forrása?
Nagyné Perjési Anikó válaszában elmondta, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendeletéről szóló 4/2011 (II.17) önkormányzati rendelet felhalmozási kiadásai között megtervezett Fő
út- Bajcsy út tereprendezésre elkülönített összeg biztosítaná.
Marton Dániel módosító indítványt terjesztett elő, amennyiben a Pásztor János úton az önkormányzat
30%-al támogatja ezt a fásítást, akkor ezt Gyomaendrőd összes utcájában tegye meg.
Arnóczi István János hozzátette, hogy ugyanezt lehetett volna javasolni az útépítésnél is, ugyanis
Gyomaendrőd összes utcájában ott ahol rászorul az út a javításra, ugyanezen feltételek mellett lehetett
volna.
Iványi Lajosné elmondta, hogy az októberi testületi ülés után a piacon azt beszélték azt emberek,
melyet tolmácsol, hogy sajnálni fogják, ha azokat a virágzó fákat kivágják.
Marton Dániel javasolta, hogy a már betervezett módon a Polgármesteri Hivatal szakembere
előterjesztett, illetve utalt rá, hogy a szerint valósuljon meg ezeknek a fáknak a fokozatos cseréje.
Nagyné Perjési Anikó hozzátette, hogy ez az önkormányzatnak háromszor annyiba fog kerülni, most
sok pénzt meg lehetne vele spórolni, egy fasor akkor szép, ha egyszerre cserélik le és egyszerre nőnek
meg. Meg lehet nézni, hézagosan pótolják a fákat, meg lehet nézni, hogy tavasszal hogy néz ki az utca.
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Tavasszal kell megnézni, hogy melyik fa az amelyik virágzik, a fák körülbelül 50 %-a úgy el van
száradva, hogy már nem virágzanak.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető jelezte, hogy a Fő út-Bajcsy út környezetrendezésre
elkülönített 1,5 M Ft-nak szintén a kötvény a forrása.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy mivel olcsón sikerült ezeket a fákat beszerezni, jelenleg
Gyomaendrődön van. Varjú Róbert a Polgármesteri Hivatal kertésze azt mondta, hogy amennyiben a
Pásztor János utcában nem lehet elültetni, akkor ne adják el, mert megveszi az önkormányzat és
máshová fogják elültetni. Annak mi a forrása?
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy pontosan mennyi lenne az önkormányzati
hozzájárulás?
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy a fák beszerzési költsége 100 e Ft, az ültetési költség 121 e Ft,
tehát 221 e Ft.
Marton Dániel ráutaló magatartásnak tartja, hogy ezek a fák már megvásárlásra kerültek?
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy Arnóczi István János Felügyelő Bizottsági tiszteletdíj
lemondását elfogadta a Képviselő-testület, melyet Gyomaendrőd fásítására ajánlott fel. Ez körülbelül
101.000,-Ft, ha 2011-et nézi.
Szilágyiné Bácsi Gabriella hozzátette, hogy ez a beszerzés ténylegesen a Zöldparkon keresztül fog
történni. Ha Arnóczi István János úgy dönt, illetve a Zöldpark Kft akkor bármilyen fa beszerzése
megtörténhet ebből a forrásból.
Válaszolva Nagyné Perjési Anikó kérdésére elmondta, hogy Varjú Róbert valószínű a parkfenntartás
szakfeladaton élőnövény beszerzésre elkülönített összegből gondolta ennek a beszerzését.
Vaszkó Katalin helyi lakos megkérdezte Nagyné Perjési Anikót, hogy a környéken a lakókkal
elbeszélgetett e? Mert ő megtette, és sajnálják a fákat. Azt mondták, hogy ha képviselő asszony
ennyire ragaszkodik a széphez, a rendhez akkor a Pásztor János úton a szobornál ott a lakók szedik a
szemetet. Azt is észre kellene venni. Lehet lecserélni a fákat, de fokozatosan, amelyik valóban olyan
állapotban van, azt ki lehet cserélni, de a lakók ezzel egyáltalán nem értenek egyet és ez nem piaci
téma.
Nagyné Perjési Anikó Marton Dániel kérdésére reagálva elmondta, hogy nincsenek a fák
megvásárolva, itt vannak Gyomaendrődön eladásra. Kérte az eladót, hogy addig ne adja el amíg a
Képviselő-testület nem dönt.
Az elmúlt ülésre készült előterjesztéshez nem került hozzá, de a Pásztor János utcának az az oldala,
ahol ezek a fák vannak, minden lakó aláírta a kérelmet. Nem ő találta ki, megkeresték ezzel a
kérelemmel.
Marton Dániel megkérdezte, hogy Arnóczi István János megfinanszírozza?
Várfi András polgármester megkérte Nagyné Perjési Anikót, hogy konkrétan mondja meg mennyi az
az összeg amit kér.
A mai ülésen olyan közterületek világításáról volt szó, ahol valóban balesetveszély van.
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy 221.000,-Ft
Várfi András polgármester összegezve elmondta, hogy Marton Dániel képviselőnek volt olyan
javaslata, hogy amennyiben szavaznak erről az utcáról akkor azt terjesszék ki minden utcára, tehát
bárki ilyen igénnyel áll elő, akkor az ő utcájában is valósuljon meg. Kérte, hogy szavazzanak erről a
javaslatról.
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Poharelec László hozzátette, hogy vannak olyan utcák, amikben nem lehet más fákat ültetni, csak
amiket az önkormányzat meghatároz és akkor, amikor az önkormányzat meghatározza. A Pásztor
János utca az, amely ilyen utcának ki van jelölve.
Most még tudnak róla dönteni, december elején el tudják ültetni.
Marton Dániel elmondta, hogy a Hősök útja speciális, mivel helyi jelentőségű védett a hársfa-sor,
ugyanúgy mint ahogy az Erzsébet-liget is. A városnak van egy településrendezési terve, amiben meg
kell legyen határozva, hogy melyik utcában milyet fát lehet kell szabad ültetni.
Dobó Anita elmondta, hogy tudomása szerint az, hogy melyik utcán milyen fafajt lehet ültetni ezt
jelenleg nem határozta meg az önkormányzat. Ezt abban szokták meghatározni a városvezetők,
hogyha egy zöldfelület fejlesztési tervet készítettnek átfogóan a településre vonatkozóan. Egy
városfásítási tervet, ahol valóban utcák szerint meg lehet határozni, hogy melyik utcában milyen fafajt
lehet ültetni, milyen ajánlott. Jelenleg nincs ilyen, azonban vannak olyan kiemelt jelentőségű utcák,
fasorok, ahol konszenzus alapján csak egy bizonyos fafajokat ültetnek. Speciális fasor a Hősök úti
hiszen az természetvédelmi jelentőségű fasor ott nem lehet mást ültetni. A Fő úti fásítás tekintetében is
arra törekedtek, hogy a fafajok habitusa azonos jellegű legyen, végig gömb jellegű fákat telepítettek.
Lehóczkiné Tímár Irén megkérdezte, hogy ez a pénz a kötvényből van elkülönítve?
Marton Dániel megköszönte a választ, ezek szerint nincsen meghatározott koncepció arra, hogy a
Pásztor János úton csakis vérszilvafát lehet ültetni. Javasolta, hogy ültessen akácot, vagy cseresznyét.
Nagyné Perjési Anikó hozzátette, hogy a helyi építési szabályzat szabályozza, hogy az egyik utca
saroktól a következő utca sarokig egy fajta fát kell beépíteni és ebben az is le van írva, hogy melyek
azok a fák amelyeket ajánlanak ezeknek az utcáknak a betelepítésére. Ott fel van sorolva a vérszilva is.
Marton Dániel kérte, hogy a következő ülésre legyen becsatolva a helyi építési szabályzatnak azon
része, ami erre vonatkozik, és abból kiindulva tudnak dönteni.
Mivel a fásításra csupán a kötvényből tudnak forrást kijelölni ezért az előző módosító indítványát
visszavonja.
Várfi András polgármester összegezve elmondta, hogy van egy indítvány 221.000 Ft, melynek
forrása a kötvény.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy Arnóczi István János a Zöldparknál kapott tiszteletdíját
ajánlotta fel a városnak fásításra. Dönthet úgy képviselő úr, hogy ebben a fásítási projektben legyen
felhasználva. Marad 121.000 Ft.
Szilágyiné Bácsi Gabriella hozzátette, hogy ebben az évben a lemondott tiszteletdíjból csak egy havi
jelenik meg a november havi, a december hónapra járó tiszteletdíj esedékessége átcsúszik 2012-re.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy akik ellenzik ezt a fásítást, az a probléma, hogy
forrást nem találnak rá, vagy, hogy Nagyné Perjési Anikó terjesztette be, vagy hogy lakossági
összefogás jelenik meg mögötte 70 %-os támogatással?
Kijelentette, hogy amíg képviselő Gyomaendrődön addig egy havi tiszteletdíját illetve annak járulékait
szeretné, ha nem folyósítanák, mely a decemberi lenne. Ebben az évben szeretné felajánlani ezt az
összeget erre a fásításra, amennyiben láthatja az ott élők aláírását, illetve minden évben ő kívánja
eldönteni, hogy mire használhatja fel a várost, ezt az összeget.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy elvekről van szó. Az eredeti előterjesztés szerint volt egy
fakitermelés, melyet a lakosság tesz meg, keletkezik egy bevétel vele, mert az a fa ér valamennyit.
Nem csak annyit ér, mint a kivágás, kitermelés költsége, mert akkor nem foglalkoznának vele. Ezt
külön kell választani. Ha a csemete megvásárlására vonatkozna a 70 %, de hogy az egész 70 %-áról
van szó, ezt nem tudja elfogadni.
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A tiszteletdíjakkal kapcsolatban elmondta, hogy a nyilvánosság előtt beszélnek. Amikor nem a
leadózott résszel, hanem annak járulékáról is beszélnek ez az adóhatóság megkerülése.
Nem biztos, hogy kellett volna ezt a javaslatot újra erőltetni.
Dr. Farkasinszky Erzsébet elmondta, hogy a tiszteletdíjának minden hónapban bizonyos részét a
rászorulóknak szokta odaadni, az adózott jövedelmének. Ezt ajánlja fel a decemberi hónapban. Tudni,
kell, hogy Nagyné Perjési Anikó a tiszteletdíját egyéb civil szervezeteknek ajánlotta fel, nem maradt
már, most amit felajánljon. Javasolta, hogy az ott kivágásra kerülő tűzifát a lakosok ne vigyék el,
hanem tegyék hozzá ahhoz a programhoz, amelynél az elmúlt évben a tűzoltóságnál gyűlt a kályha
illetve egyéb dolgok, vigyék be oda ezt a tűzifát és használják fel a rászorulók.
Nagyné Perjési Anikó ha ez a probléma, hogy az utca lakóinak bevételük képződik abból, hogy
beviszik a fát és elégetik, úgy gondolja, hogy felajánlják az ott lakók a még jobban rászorultaknak és
nem fogják bevinni. Az utca lakóinak körülbelül a 70%-a 70 éven felüli.
Arnóczi István János visszautasította Várfi András polgármester szavait. Akármilyen
kezdeményezéssel állnak elő az lesz belőle, hogy hátsó szándékuk van. A képviselői székbe a
választói akarat juttatott 12 főt.
Iványi Lajosné elmondta, hogy a tiszteletdíjat ők sem magukra költik, a rászoruló családoknak viszik
a csomagot, a gyerekeknek a mikulás csomagot.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető tájékoztatásul elmondta, hogy november hónappal
bezárólag minden képviselő számára megtörténik a 12 havi tiszteletdíj számfejtése. A bérjellegű
kiadások úgy jelennek meg, 2011-ben úgy került megtervezésre, hogy 2010. decemberi illetve 2011.
januártól novemberig terjedő időszak. Lehet dönteni a 2011. december havi tiszteletdíjról, de az már a
2012. évi költségvetésben jelenik meg.
Marton Dániel elmondta, hogy Nagyné Perjési Anikóval van problémája, nem az ötlettel, hanem az
ötlet megvalósításával. Véleménye szerint minden egyes fának az egészségi állapota nem indokolja
azt, hogy egyszerre távolítsák el őket. Javasolt már az elmúlt alkalommal is egy ifjító vágást, illetve
már említett fokozatos cserét.
Poharelec László kérte, hogy szavazzanak. Hozzátette, ha a Polgármesteri Hivatal dolgozója ki meri
jelenteni, hogy nem kell eladni a fákat, mert meg lesz, vásárolva akkor nem máshová fogják elültetni,
hanem a Pásztor János utcába. Lehet, hogy az árus abba is belemegy, hogy nem decemberben, hanem
januárban kerül kifizetésre.
Marton Dániel felhívta a lakossági figyelmét, hogy amennyiben ezt megszavazzák akkor egyszerre
lesz kicserélve, ha pedig nem szavazzák meg, akkor is ki lesznek a fák cserélve fokozatosan. Mindenki
arra törekszik, hogy normálisan nézzenek ki Gyomaendrőd utcái.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy Varjú Róbert arra adta ezt a választ, hogy amennyiben
leszállítják ezeket a fákat, a parkfenntartás területén abból a költségből, hiszen van egyéb faültetés
betervezve, ott el lesznek ültetve ezek a fák. Itt egy többletköltség viseléséről van szó és ez okozza a
vitát.
Márjalaki József megkérdezte, hogy a 221.000 Ft érinti a kötvényt? Amennyiben érinti akkor
módosító indítványt tesz, hogy legyen kifizetve a hulladékperre félretett összegből.
Dr. Farkasinszky Erzsébet megkérdezte, hogy ha az árus nem ragaszkodik a decemberi fizetéshez,
abban az esetben a felajánlásokból összejön az összeg? Arnóczi István János, Toldi Balázsé illetve az
Övé fedezi e ezt a 221.000 Ft-ot? Ha igen akkor meg van oldva.
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Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy ketté kellene választani. Járható a Dr. Farkasinszky
Erzsébet által felvett felajánlás. Probléma Arnóczi István János és Poharelec László tiszteletdíjával
kapcsolatban van, mert ezek a gazdasági társaság bevételét képezik, át kell, hogy utalják az
önkormányzatnak a tiszteletdíjat. Arnóczi István János felajánlásával kapcsolatban elmondta, hogy
más okból mondott le a tiszteletdíjról, ő részesül tiszteletdíjban, hiszen az őt megillető
javadalmazásról szabadon rendelkezett. Ami miatt lemondott a tiszteletdíjról abban az esetben ez az
ok nem teljesül. A felajánlások közül azokat lehet a fásításra kijelölni, a nettó tiszteletdíjat.
Toldi Balázs alpolgármester módosított felajánlását a nettó összeget szeretné, ha átutalnák.
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy így megvan a forrás?
Marton Dániel hozzátette, hogy ha ezzel megvan a forrás, akkor nem is kell dönteni róla a
testületnek, mivel a nettó tiszteletdíjával mindenki azt csinál, amit akar.
Lehóczkiné Tímár Irén elhagyta az üléstermet, jelen lévő képviselők száma 11 fő.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy a két felajánlásból biztos, hogy nem jön össze az összeg,
a hiányzó részt kell kiegészíteni a hulladékperre félretett összegből.
Várfi András polgármester összegezve elmondta, hogy Dr. Farkasinszky Erzsébet és Toldi Balázs
nettó tiszteletdíja, valamint a hulladéklerakó perköltségre félretett pénz a forrása a 221.000 Ft-nak.
Kérte, hogy szavazzanak
A Képviselő-testület 7 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
685/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztor János utca fásításával
kapcsolatban 221.000 Ft,- támogatást állapít meg, melynek forrása Dr. Farkasinszky Erzsébet
képviselő és Toldi Balázs alpolgármester december havi nettó tiszteletdíja, a fennmaradó
összeget a hulladéklerakó perköltségére elkülönített összegből biztosítja
Határidő: azonnal
/Arnóczi István János elhagyta az üléstermet a jelen lévő képviselők száma 10 fő./
Bejelentések
Poharelec László megkérdezte, hogy a Bartók Béla úti kijelölt gyalogos átkelőhelyre is megvolt a
pénz, már az E.On is lerakta az oszlopot, információ szerint a közútkezelő felajánlotta, hogy
térítésmentesen lefesti a zebrát, de valamilyen oknál fogva az önkormányzat azt a néhány méter járdát
nem csinálta meg. Miért és ki a felelős? Továbbra sem kapott választ arra vonatkozóan, ha a bizottsági
illetve a Képviselő-testületi döntések nincsenek végrehajtva?
Dr. Farkasinszky Erzsébet elmondta, hogy a Képviselő-testület adventi megemlékezést szervez
2011. december 17-én gyomaendrődi vállalkozók szponzorálásával.
/ Lehóczkiné Timár Irén visszatért az ülésterembe a jelen lévő képviselők száma 11 fő./
/ Arnóczi istván János visszatért az ülésterembe a jelen lévő képviselők száma 12 fő./
Márjalaki József megkérdezte, hogy lesz e olyan hely biztosítva idén, ahol biztonságosan lehet
korcsolyázni?
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Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy a Belvíz VII. ütem átadására a tegnapi nap folyamán
került sor. Ennek a csatornarendezésnek a pótmunkáit is elvégezték, mely két csatornaszakasz
rendbetételét jelentette. Ezúton is megköszönte a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, hogy segítették
az ottlakók könnyebb életvitelét. Reméli, hogy rendben lesz a magtárlaposi, besenyszegi rész
vízelvezetése.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a bizottsági döntésekkel kapcsolatban nem érkezett hozzá
jelzés, hogy nem került végrehajtásra. A gyalogátkelőhellyel kapcsolatban nem tud választ adni,
következő nap folyamán írásban megkapja a választ.
Poharelec László ismételten megkérdezte, hogy továbbra is várja a választ, hogyha a testületi döntés
nincs végrehajtva azért ki a felelős?
Dr. Csorba Csaba jegyző megkérdezte, hogy melyik testületi döntésről van szó, mert általánosságban
erre nem lehet választ adni. A testület a döntése meghozatalakor kijelöli a végrehajtásért felelős
személyeket, ennek van hivatali és testületi felelőse. Ezektől a személyektől kell ezt megkérdezni, akik
adott határozat végrehajtásáért felelősek.

További bejelentés, hozzászólás nem volt a Polgármester megköszönte a hozzászólásokat, a jelenlétet
és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Betkó József
hitelesítő

Béres János
hitelesítő
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